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HET GEVECHT BIJ CAPPELLEN=OP.DËN.
BOSCH.
DE VERNIELING VAN DEN.

ÛERr\IONDE.

Den 4" September krvam er ber,vegiug in cle
Duitsche troepen, die bij \Volverthem en Grimbergen lagen. Zij behoorden tot de 3u en 9u
korpsen en rukten op in de richting vau Den<lernrondc en Cappcllen-op-den-Bosch.
' Een afdeeling van het 9" korps marchcerde
naar Dcndermoncle.
Onze llu vestingtroepen, het 1u bataljon van
het 16" vestingtroepen, i, batterij van 1J.5, later

=\

door 2 batterijen veldgeschut en <le ruiterij van
Iurtenant-kolonel Védrines versterkt,,belvaakten
de bruggen van Appels en Schoonaarde, vastbesloten zich hardnekkig te verdedigen.
Onr dien aanval op Dendermoncle te beschermen r've::d een gedeeltc van het 3" reserve-korps
op dcn 4" sektor algcstuurd.

1'e Cappellen-op-den-Bosch'uvaren deze troepen op een bataijon van het 6" jagers komen
stuiten, lvelke door eene kompagnre machine.
gelveren versterkt was. Een goecl onderhouden'
doodelijk vuirr begroette clen aanvaller. De
I)uitqchers moesten den steun van hunne artil-

dit dappere detachement
achteruit te drijven. llaar toen dit terug trok

De Reus tot Kleinen Belg:
Uit den weg, Kleine !
Nooit ! Deze weg is verboden t

-

gcvecht brengen, om

naar de voorposten op de linie Liezele-Breendonck, had het vuur van geweren en machrnegeweren reeds duchtig in de vijandelijke rangen gemaaid
Sterk door "zijn overmacht, vatte de vijand
den strijd met onze troepen aan, en deed daarbij vooral pogingen, eenerzijds in de richting
van Liezele, anderzijds in die van Breendonck.
I{evig beschoten, ,langs alle kanten aangevallen,
lrielden de onzen nochtans stand, terwi jl zij zich
wanhopig aan het terrein vastklampten. Plots
liet de artillerie van onze forten hare stem hooren. Dè batterijen van de 6" clivisie mengen hun
nijdig geluid met de zl,.raie basstemmen van de
koepej.kanonnen.. Eene stormwolk schroot stort
neer op den vijand, waarvan de,rangen neergebliksemd worden door het vereenigcle vuur vân
onze stukketL orl,zê geweren en ûIachinegeweren.

Bn toen de overwonnen vijand, bloedend uit
dc duizenden wreed geslagen wonden, het gevechtsterrein moest verlaten, lagen de dooden
en gewonden bij honderden voor ouze liniën,
die men zoo flink vefdedigd had.
Deze bloedige nederlaag moest eens te meer
gevolgd worden door een laffe wraak. Ditmaal

lvas het Cappellen-op-den-Bosch, dat het slacht-

offer van de Duitschers zou worden, zeker omdat cleze er zoo'rr tègenspoecl hadclen geleden.
Dre jagers- van de 16" brigade, clie zich dien
nacht aan de voorposten bevonclen, zagen den
horizon rood verlicht door den akeligen gloed
dcr vlammeri.

Cappellen-op-den-tsosch. stond

in brand. Wel-

dra was het geheele oorp ln hchte laaie. Het

regende vonken in de nabrjheid van de voorurtgeschoven schrldlvachten, wren de stikkende
brancir,valm de keel dichtsnoerde.
Nleer clan 200 huizen en de keik werd.en aar
het vuur pnjsgegeven. Vier burgers kr.vamea
om.

Walgelijke zr,r'elgpartijen hadden plaats, en
iret gevo-ig daarvan waren nieuwe gruweldaden.
I.aten u'e niet op deze waigehjke tooneelen
ingaan. Een gcschrei steeg op van deze verdrukte, gettiarteluc streek.
Later hebben we ook Cappellen-op-den-Bosch
bezocht.

Aan de brug zagen

\4/e nog ,sporen

van den

strijd, maar veei tai{ijker waren die van

de

bratdstichting en plundering, al was men reeds
druk aan 't herbottwen.
We poosden bij cle ruïne der kerk. Uit een
school daartegenover hoorden we kinderstemmen. De oorlog 14/as nu voorbij hier. Vrede en
rust hingen weer over 't dorp, dat echter in ons

martelaarsboek opgeschreven staat.
En luiverend spreekt men ons nog van dien
avond, van de angstige viucht door de velden,
onder eeri hemel rood van den brandgloed. Meo
hoordè 't getier, 't geschut, 't gebrul van rvoestt

soldaten, die wijnkelciers. plunderden en da!.
zwrjmelend rondhepen, in den rossen schijn.
Te Londerzeel, ook in c1e omgeving, joegar
de Duitschers burgers voor hun troepen en sta
kcn ze e\ieneerls s'oningen in brand.

-
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Het kerkhof cler te Eppegem gevallen

uin te Weerde.

Belgische helden.

l{aar Raursdonck op rverden tu'ee kinderen
door schoten geclood, toen zij met hun moecler
naar de Ilelgische linie lvilclen vluchten.
Wolverthem, Nleysse, Beygem, overal moest
de roode haan kraaien.

Laten we nu verteilen, wat er

monde gebeurde.
Reecls clen 2" September hacl

bij

Dencler-

eet Duitsche

patroeije te I,ebbeke, op het gehucht r< Heizijde r, drie hoeven in brancl gestoken, zoage'
naamd ais... vergelding, omdat op het grondgebied der gemeente zes hunner makkers door
Belgiscire soldaten gecloocl \,varen gern'orden.
D€n 4" Septenrber, 's morgens om 4 uur, hoorÉen ,de bewoners van Lebbeke hevig geweer-

vuur.
De Belgische voorposten r,varen in gevecht met
ede rveer opfukkende Duitschers. O!.ze mannen
ikonden. het tegen cle overmacht niet uithouden

en trokken zich t-erug op c1e Schelcle.
D'e vijancl nachtte nog een yrijl6, mi55chien
op zijn iroecle voor een orterval, maar on 7 u.ur
rukte hij het clorp binnen, zijn geu'oon stclsel
van schrikaanjaging tocpassend.
Hij verbrijzelcle rrritcu en cleurcn cr1 li,oeg
<1e bevolkilg op straitt, zoolel kinderen en vrottrven als mannen. Er konclen ginder vercler immers nog soldaten verschanst ztjn en clan rltas
.een schiki veilig. D,us s'erden cle .nveerloozen a1s
zoodanig voor cle troepen gcdurvd, onder cle ge-

bruikelijke

scheldr,r'oorrlerr,," beclreigingen en
nrishandelingen.
. ,Maar er bevonclen zich geen Bclgische troejpea meer in 't dorp. Voor a1le zekerheid schoot

llrcn nog eenige granaten af, en dan'begon de
brandstichting. Beir trvintigtal huizen en hoeven ylamden weldra. fn <le kom der gemeente
I'verd erg geplunclerci. I(ortom, de geu'one \l'oeste tooneelen speelclen 2icir hier af.
De burg'emeester rvist clan eindelijl< toch bij
generaal Gronen de algeheele verwoesting van
Lebbeke te voorl<omen.
Vele burgers hadden de vlucht genomen.
Te Sint-Gi1lis ging het nog gerveldiger toe.
Over beicle gemeenten hooren we straks meer.
Het hoofclcloel was clns Denclerrnonde, dat
gincls achter zijn oucle, groene $rallen gedoken
lag. 't Vriendelijk steclcke, als in een nest van
groen verscholen, 't Dendermonde van 't Ros
Beiaarrl en de vier Heemskinderen,van clen Reus

r*n de Reuzin, :sllllrr] nrl voor een vreeselijke be.l

,roevi ng

Om

.

9 u.

15

r,verd. _D,enclermoncle beschoten.

uur later trok 11e! yljarldeiijk leger de stad
binnen langs c1e I{erk-, cle }{ecirclscbe- en ,Brus-

,Een

sclschestratcn.
De Duitsc.he troep-en clrongeç

in het burgqrlijk
gasthuis. Zij namen als grlzelaars dokter van
Winckel, vaorzttter va1 het Roode Kruis, die er
.z|eken en gellronden verzorgde; den e-errvaarden
treer van !oucke., aalnoezeniet, en den heer Cesar Schellckens, ,sekretaris van de kommissie der
burgerlijke godshuûen, sleurcien ze mede naar
het uidden der stad, de burgers, die zij op hun
weg ontmoetten, aanhouclende en met hen frtedevoerendc.

Onclerrvijl plunderden andere solclaten de keir1er, cle pastei- en broodbakkeriien, de kruidenierswinkels en de clrankslijterijen. De vensteri
banken \varen met massa's flesschen overladen.
-Ecnc kompagnie, door een. Hauptrnann aan-

gevoerrl, viei het gebourv der i, Banque centrale
rle ia l)endre )) -.-- eene private instelling
binnen en'cioor"zocht cle lol,alen van oncler -tot bovc4.

triort claarna verscheen eene bijzonclere ploeg.
bureei van <1en gemachtigclen beheerder
<ieeci zij eene kleinc brandkast springen en roofrie claaruit 2.100 frank. I)c cleur van gesmee{
ijzer, tJie toegang geeft tot de lieldering€r, lvââr
zich dc brarrdkastçn cler partiliulieren bevinden,
opencle zij met,geu'el<l; eerr andere deur, biq.nentoegang tot c1e keicleringen, kon nigt wor'
dcn opengebrokeu. Darrk alleen aan cle stevige
inrichting, ,bleven cle brantikasten cler partiliuiieren onqcschondcn.
Terrvijl dat a1les gebeurde, liet generagl von
Roehn zich fotografeeren op het bordes van het

In lret

stadhuis.

Te 3 uur ongeveer staken de tt pionniers l
(9") de konstruktie-werkhuizen van Dender-

moncie

in brand,

alsmede

vijf

huizen binnen de

stad.

\,'an stonde aan zegclen de Duitsche officieren
den inr,oners aan, clie in r1e stad geblevqn wa-

ren, tc vertrekken, claar' Dendermonde heel en
a[ moest vcrnictigd wortle.n..
's Avonds, roncl 5 trur. lict cen Duitsche kommandant' de in de gevangeuis opgesloten per'
ruim 135
in vrijheid stellen. I)ie
sonen

-

-

-?tigevangenen verspreiddeu zich over de streek.

Ook bet gæthuis werd niet gespaard. IIet
werd met petroleum besproeid en den vlammen
prijsgegeven. Iu allerijl welden .zieken, grijs"
aarcls, en gewonden naar.buiten gebracht. Een
aan vallencle ziekte lijdende bleef in den vuur'
gloe<1.

De kerk van het Begijnhof, een gebôuw uit
het laatste der XVI' €€uw, werd den zelfden
ciag

in

asch gelegd.

Den ganschen dag zetten de Duitsche soldaten de daags te voren begonnen plundering
voort, De juweelbandel van den heer van den
D'urpel'Goedertier en talrijke huizen vair inge.
zetenen werden heel en al ver.çl'oest.
Den 6" Septernber (Zondag) werd door kommandant von Sommerfeld Ïrcvolen rnet het ver-.

nielingswerk voort te gaan.
Als te l-euven en te Andenne, werd bij voorkeur brand gesticht in de weelderigste stads"
wijken, waar de soldaten gelegenheid tot plunileren hadden.
Het uitbranden hield eerst op den ?o September, daar, zoo verklaarde een Duitsch officier,
de < pionniers l vertrokken waren om de spoorweglijnen onbruikbaar te maken. De gespaard
gebleven huizen droegen voor het meerendeel
een opschrift: <r nicht anzûnden l (niet in brand
steken).

Denzelfden dag, nadat een Dtuitscire schildwacht gedood was geworden v66r de fabriqk
Vertongen', door een op den Scheldedijk gepo!teerden Belgischen soldaat, zegde majoor von
Fortsner tot een van Dendermond€'s ingezetenen:
rr Er zijn nog fabriekeri recht gebleven in de
streek van Dendermoride, raken uwe soldaten
nog een der onzen àan, tit r worden die fabrieken plat gelegd, 'evenals de stad. ))
Den 4" Septenber wercl ook het kleine dorp
Appels ruirn een urlr lang door de Duitschers
beschoten, ofschoon geelr Belgische troepenmacht aldaar verbleef. Een kind werd gedood
rloor een shrapnell-scherf.
, F)nkeie minuten na het schieten kwaraen de
fltritschers de gemeente binnengèrukt; zij staken de woning van Casimir Laureys, die door
een houwitser getroffen was, in brand en lieten
den rampzalige in rle vlammen..Nog brandden
zij acht huizen af en verwoestten het meerendeel der overige. Anderhalf uur lang sloten zij
den pastoor en de inwoners in de kerk op en
gaven hun slechts.de vrijheid weer, na ze ge,
tiwongen te hebben hunue bewakers de hancl
te drukken.
Daar iii in het huis van den veldwachter dezes politiemuts ontdekt hadden, staken zij de
woning in brand. De huizing van Adolf Veldeûlan, lvaar zich een oude'tuniek bevond, toebehoorende aan. zijn zoon, soldaat in het Beigisch leger, werd afgebrand, alsmede vier naburige huizen.
Al de huizen in de gemeente werden geplundcrd

!Ie.t vefnielrie (lenreenlehuis te Iilelvyt.
Aiiniroudin6ien, nroortlen en fusillades.

'1'alrijkt, inrvonrrs i an I.clrl.rckc, Sint ( )illrs,
IJentlcrlrontle, do.or cle Duitscire trocpen langc

houden, lverd€n ltaûr Duitschlarrtl lnc(legc'
voerd.

De pastoor van l,ebbeke, zijn onderpastoor,
de gemeentesekretaris, de notaris en origeveer
45(.t bewoners cler geuoemde gerneenten lverden
geïnterneerd, deels in het kamp te Soltau, deels
in het kamp te Mûnster (Hannover) . Zoolang
de reis duurde, moesten zij eene schandelijke be-

handeling onderstaan. Dfie onder hen, door
honger uitgeput en raaskallende, werden tijdens
de reis vermoord, twee door bajonetsteken afgemaakt in clen trein en één op de spoorwegbaan
geworpen en gedood.
Vijf-en-twintig inwoners van Iæbbeke en
Sint'Gillis werden op het grondgebied dier beicle
gemeenten door de Duitsche troepen vermoord.
Behoudens viet: IIertogh, Van Malderen, De
Boeck, l\fannaert, werden ailen geclood of afgemaakt door bajonetsteken, houweel- of bijlslagen. Voor het meerendeel waren zij zoodanig
nrisvorrnd, dat men ze nog slechts kon iilentificeeren door hetgeen zij bij zich hadden
Trvaalf oncler hen, herkornstig uit Lebbeke:
Camiel Verhuist, Theophiel Keppens, Arthrrr
Bovyn, Arthur Verhulst, Pieter Van Eyberghe,
Carniel l,issens, Oktaaf Verhulst, Van clen llerghe of Vercauteren (niet vastgestelde identiteit) ,
Ednond l{ofman, Gustaaf llofman, Veldemarr
Jozef Pieraert, 1ys1s11 gwlucht in de hoeve vau
Oktaaf Verhulst; zij r,r'erden lijf aan lijf geboncleu, achter de hoeve geleid en afgemaakt. IIunne lijken werclen geworpen in een zelfcle groeve.
Zes inwoners van Sint-Gillis: Achiel Reye,
Aifons van Datune, Prosper van Dooren, Ernst
c1e I(inder, Ërnst de Stobbeleer, Frans Mertens,
werclen arm aan ârru gebonden en naar Lebbeke
nredegenomen.

De Duitschers staken hun de oogen uit

en

eloodden ze vervolgens met bajonetstekeu.

Aan anderen, van \Veyenberg : Lodervijk van
Darnme, Frans Moens (van I,ebbeke), r'ercl het
hoofd met sabelslagen gekloven, in tegenwoorciigheid hunner vrouvùen .en kinderen. ,
Twee Dendermondenaars werden gedood bij
het binnenrukken der Duitschers. Een inwoner
van Appels, Theophiel van den Bossche, werd

met revolverschoten afgemaakt; een

andere,
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Dendermoacle: De

kerk van binnen, na de verwoesting.

Wauters genaamd, werd door een geweerschot

gekwetst.

Den dag waarop Denclermonde aangevallen
werd (4 September) vuurdên zes Duitsche infanteristen, tot tweemaal toe, op 5 meter a{stand, àp dokter B. Hemeryck en ôp ziin zak'
drager, die beiden den armband van het Rood
Kruis aanhaddeu. De zakdrager is vijf dagen
later gestorven aân cle gevolgen eener wonde
cloor êen ontplofbaren kogel, in het bovenge-

dij toegebracht; de wonde was van
voren 20 centimetér en van achter 2'5 centimeter
groot-. Dtie geneesheeren deden de schouwing
deelte der

in de ambulancie der fabriek Vertongen.

Op

clokter Hemeryck werd een derde maal geschoten, \tranneer zijn zakdrager reecls gevallen was.

llerbezetting van Dendermonde door

do

Belgische troepen.

(10 September 1914)

'

.De herbezetting van D'entlermonde rloor de
ging met verdere grttwelen

tselgische troepen
gcpaarcl.

Tijdens het gcvecht detlen f)uitsche soldaten'
aangevoertl door een officier, zich op de baan
Sint Gillis-D€nclernrotrtle voorafgaan door vijftien burgers, waaronclcr drie vrouwen en tvt'cc
jonge meisjes.
Te Sint'Gillis rvas eetr burger, rvien cle Duit'
schers clen buik op viif plaatsen hadden doorstoken, kruiselings aan de cleur eener huizing
gebonden, met de rechterhand aan tle bel en
met tle linkerhand aan. den deurknop vastge'
maakt.

Camiel De Rijken, stoker te. Dendermonde'
s'erd, in tegenrvoordigheid zijner vrou'w, door

een bajonetsteek gedood.

Tweede beschieting van Dondermonde.
(16 en 17 September

1914)

Den 16o September, rond hali-zes 's avonds,
de Duitschers de - beschieting van

heraamen

Dendermonde.
De meeste inwoners die, na den 10p Septem-

ber, teruggekomen waren, trokken zich terug
op den .linkeroever -der Schelde, evenals het
kleine Belgische garnizoen (250 man). Een
twaalftal hôuwitsers vielen op de onlangs herstelde O.-L.-Vrouwkerk
's Avonds, omstreeks half-acht, rukten de

I)uitschers de stad binnen.Daar de Belgische soldaten voortgingen met schieten van àen andereri oevei der Schelde, dwongeu de Duitsche
troepen dokter van Winckel met hen meê te
gaan tot aan den stroom. De Dnritschi soldaat,
clie aan zijn linkerzijde ging, werd gedood; de
soldaat aan zijn rechterzijde werd erg gewond.
XIen plunderde 's avon<ls de kelders van drie
rechtgebleven huizen leeg. De officieren hielden

gansch den nacht slempartijen op de Vlasmarkt, alwaar twee groote vuren waren aange.

legd.

's Anderendaags, l7 September, herbegon de
beschieting van 4 tot 4 314 uur namiddag. Eeu
hourvitser trof den toren van het stadhuis, dat
vurrr vatte.De stadsbibliotheek, het archief rverclen in asch gelegd. De schilderijen, met uitzonclering van drie, konden gered worden.
Ddn brand van Dendermonde zag ik van uit
't Land van Waas. Ëloe levendig herinner ik me
nog dien Zaterdag. Talrijke groepen vluchtelingen trokken.naa'r Siut-Niklaas- en I,okeren. In
laatstgenoemde stad stonden treinen geteed om

al die ongelpkkigen naar Gent en Brugge

.te

ver.\,'oeren,

Te Lokeren heerschte ook zenuwachtige

ge-
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D'endermoncle: Zicirt op de stacl

jaagdheid. De innarne van Dcnclermonde lvas
een ernstige beclreiging voor Atrtrverpen, dat
van de basis der kdst afgesncclcu kon rnorden.
Te Lokeren nam men reecls maatrcgelen om cie
brug over de Durme op te blazen.
W'e meldclen hierboven reecls, in het verslag
van de officieele ondcrzoekskommissie, dat Dendermonde door onze troepen herbezet wercl.
Onze legeroverheicl moest het gevaar afwenden: de Duitschers op clen linkeroever der
Schelde; Antrverpen, als dichtgegrendeld, a1s
een kerker, voor ons lcger.
De 1". en 6" divisic lircgen bevel Denclermonclc
terug te nemen, rvat na niet al te veel strijd
gelukte. 't Was nog de ure niet van Antrverpen's beleg. De D,uitschers schenen het nog niet
erg te meenen met hun aanvallen op cle Schelde'
bruggen tusschen D'euclermonde en Gent.
Bij die herbezetting bezocht ik het geteistercl

stedeke. 'k Naclercle het van Zele-ciijk. De groote
veerbTug lag gesprongen, qlaar een noodbrug
verbond beide oevers. Om in cle stad toegelateri
te worclen, moesten we te Grimbergen, in de
onmiclclellijke, nabiiheicl, \vâar het van soldaten
wemelde en de artilleristen hr.rn geschut oppoetsten, een pàspoort gaan ha1en. Heel gemakkelijk kreeg men dat niet. Dcnclermonde was, ofschoon door de onzen bezet, ecn stukje front
geworden. Gincls over het station nestelden de
Duitscbers, en aan clen cloorsteek lagen onze
piotten, achter de r,vallen of in'clcr haast opge-

worpen verschansingcn.
fk bewees, dat het irr België's belang lttas, t1e
stelselmatige vernieling van D'en<l.errnonde bekencl te maken, cloor een levenclige beschrijving'
en verrvierf de begeerrle toelating.
Bn toen..'

O, nooit

verÉeet

ik die $Iâncleling

langs

t1e

uitgebrande huizen, c1e hoopen puin, straat nâ
straat, die wandeling over verbrijzelcl glas, verkoolde balken, steen- en panbrokken'.

in 1914.

En dikrvijls zag ik door de gaten, de grijnzende openingen, waar eens vensters geweest

wafen, over 't zwarte puin, c1e verwrongen
ijzeret meubelen, tot in den hof , rvaar de heeriijkste bloemenpracht vloekte tegen 's menschen

1vs1!, tegen cle nroechvillige vernieling.
Ën hier cn claar zochten burgers in de assche
naar overgebleven bezittingen, maat vonden
niets, bijna niets. En ancleren, moe van vruchteloos zoeken, wâr€n op den hoop neefgezonken,
en verborgen 't gelaat in cle hanclen en weenden
om hun on<lergang, hun el]ende, om de verwoesting van 't eigen huis eu cle gansche goede
stad.

Er

rvaren er ook, clie niet schreiden, maar u
blik, zoo clroevig, zôo alTerclroevigst, dat ge hen bij clc hancl had rvillen
grijpen, om mee te treuten ôr'ef a1 deze onrter-

aanstaarden met een

diencle slagen,

clit groote wee, over

Dender-

monde, over heel België gekomen.
Ilier en claar stond een huis recht, en op de

cleuren las

ik 't

Duitsche opschrift

:

rr Goecle

lieclen. Nict aarrstcken r.
Nfaar clie ancleren dan, die nu duralende grijsaards, mânnen, vrouwen, kintleren, wat hadclen
zii rnisdaan? Die gebrekkigen, welke ik's Zaterdags in clen vluchtelingen-trein geholpen had,
lamnren, kreupelcn, blinclen, weezen, rvat hadclen zij misclrerren tegen 't machtige Duitsche
leger?

IIier en claar een gespaarcl huis; maar elders,

ruinen.

'li Krvam aan clen doorsteek. Op cle hooge
lvallen kropen onze piotjes voorzichtig naar bo-

ven, om naar clen vijand te gluren, die ginds,
bij de statie, in 't heestergewas school.
En achter barrikaden waakten onze anânilen.
Men ried rni aan, ctre stad wecr te verlaten,
want l)enclermonde $/as 't front.
En nauwelijks kon ik scheiden van 't arme
stedeke.

*

.*
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Door'een geheirnzinnig gangetje kwamen wc
c1e huizekens zich stille
lijnden om de ruine der kapel.
Waarom is Dendermonde vernield geweest?
Nog altijd vraagt men zich dat af. Aan eenige
burgers, die om 't behoud hunner stede smeekten, antwoordden officieren, 'in zetels op de

op 't tsegijnhof, waar

Ilarkt gezeten:
< Het is onze plicht die stad in brand

te

stchen. >
Waarom?

'

XXXVIJ.
HOE GENT DE DUITSCHERS
VERWA.CHTTE, MAAR ZE NIET ZAG.

't Leger van von Boehn marcheerde verder.
Na zich te Denclermonde gefotografeerd te la1er hebben, zag men den generaal den 8n Septenrber te Oordcgem, op den steenrveg BrusselGcnt.

Zijn voorposten hadden te Quatrecht een gevecht nr.et eenige. bataljons vrijwilligers. De on-

zen hielden de overhan$. Eenige Duitschers
werden bij een hoeve begraven. D{e terpjes
trokken de aandacht. Men had zooveel van den
oorlog gelezen, en nu scheen deze plotseling
gcrrnderd.

De kroonprins. (Uit: < The Kaiser's Garland u.)

En Dendermonde was zoo ,rt vroolijk
't Lag geestig binnen zijn ouile walleâ.

stadje.

Stadhuis (vroeger lakenhal) met 't
--'t
belfort, het Vleeschhuis, museum

sierlijk
en de ouàe
O.-L.-Vrouwkerk waren kunstvolle monumenten. 't Belfort rees toen nog boven de ruïnen op
en droeg nog fier de Belgische vlag. Later ii
het ook vernield.
En in vele huizen 'tvaren kostbare schilderijen, oude meubèlen, koper',verk. Vernield dat
alles f

Vernield van zoovelen de welvaart, ,t rustig,

tevreden leven.

Veruield ook levens, te Dendermonde en in
de ongelukkige dorpen van den omtret, a1s
Sint-Gillis en Lebbeke, vanrvaar talrijke burgers ruwe gevangenschap in D\ritschlancl onder-

glngen.
En andere burgers werden neergeschoten. begraven en ontgraven en eerbiedig in gewijde
aarde gelegd.
L.ater keerden vele bewoners terug en vestigden zich in kelders, gespaarde huizen, bouwden
stilaan barakken, hopend op betere dagen.
Zoo zag ik Dendermonde opnieuw bij den wapenstilstand. Weinig of niets was herbouwd.
Alleen eenige .steenen hokjes, als de standen op
'Waren

een tentoonstelling. 't
winkeltjes of herbergen. 't Puin hacl men opgeruimd en nog leeger schenen de straten daardoor. Voor clie leege
vakken een borclje. En heel achteraan woont
dan een barbier, een tirnmerman, een burgers-

gezin.

We herinneren ons nog enkele tooneeltjes,
dic rve claar bijrvoonclen. fk schreef er destijds

't

volgende over:
Een bejaarde boerenvrouw,wie 't verclriet op
't gerimpeld wezen 1ag, was stil genaderd.
rr't Is a1 gelijk wreed, alzoo zonder kiste in
de aarde gestoken te -,rror<len >, zei ze medelijrr

dend.

<

En daar, en daâr, en ginder liggen

er

l.
Ilet haar knokelige, bruine hand rvees ze de
strcck rond.
rr Ja ! l antwoordcle ik, en om haar te beproeven, vervolgtle ik, eenige platgebrande huizen
aanciuiclend : rr Dat is ook wreed, moeclerke ! l
t< Jaa't, jaa't l, hernam ze, rr stijf wreed !...
Nlaar deze ionge gasten en al clie andere... l
\:r€€r trvê€s haar hancf iterschillencle aardheuvel(
ls zijn clood, nrcneere:.. De dooden
tjes aan
- vrecle rusten.
rnoeten in
ook.

Tk en kan niet l<rl'aad zijrr op rleze .qesneual waten het Dtuitschets. l\llanr op rlie,
gincler, ben il< krlraacl. r
En ze strekte haar
- 't I)nitsche legerh:nd uit in r'le richtins vân
< Ifier rusten clooden, en die moet
kamp.
rnen in -vrede laten l, herhaal<le ze rveer.
Zoo'n woorcl eert een voll<, lezer. Men vertelde ons, dat cle Duitschers een overSte begroeven op clen boomgaard van een hoeve en tot
velclen,

dcn boer zeiden:
rr Wij zullen terugkeeren, onl onzen officier
te kisten, en gij zijt met urv boer<lerij en uw

leven voor dit graf verantwoordelijk. Wee u,
zoo het geschonden is ! u
Zulke bedreigingen zijn overbodig. In België
schenclt men geen graven en voert men geen
striicl tegcn dooden.
Bij 't graf van dezen overste, dat we insge
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Daar stonden we nu bij Quatrecht en wc kec{en breeden straatweg op. Ginds aân het
ciucie,scheerl 't al geheimzinnigheid. Verrler iurnlers nog was gcireraal r,on Bochir.. Zou hij de
hoofclsiad varr Oost-\/laancieretr bezettcn?
Tc Gcnt verwaclittc rnen lrct. \Iaar rron lloelrn
,/.or1 cen slitnmc trck spelerr. Zijn lveg lcidde
ruiet naar Llent; zijir trocpelr ntoesten afbrrigcri
naar 't Zûden en \r'aren zecr lroodig irr Frank'
riik. lfaar de gencraal kon z.ijn lcger wat be
voorraclen. Hij outboorl l-'urgeutccstcr' ]Jrilun
nzrar zijn lrooÏclkwarticr. tc Oor(legc1l1.
I)c, btrrgernecstcr zettc r.rocg rtit. erl rlct on'
gctir.rlcl r,erwachttc lllcll \\'at 11c uitslag van dit

lien

lrczock zou zijn.

'k Hcrinner nre nog orrs

ongcclrrld. Rourl clf
tcrug cn dadclijk rlccrl
hct' nieun's de ronclc : rr I)c l)ttitsclrcrs konrc'ri
rrict rr.
nlaar ze haddcn daarvoor cischen gcstelrl.
I)e volgencle. rroorlaarrlcrr \r,erdcrl rle starl
op.qcleg<l crl do()r lraar aattvau't'tl
1" Dc tc Oordcgcrn gelcgcrtlc l)uitsclrcrs z'rrl
lcrr niet naar Gent kotnen.
2o De stacl Gent zâ1 gèen oorlogsscllattillg
lloctcn betalen.
3" Al <ic burgerwachten. nog in de statl verbliir.errcle, zirllcn rlaclelirk <1c \\'al)ens afict,crcn.
4" A1 dc but'gct'u.achtcn, die Gcnt r,er'laten
hcbbcn, nlogcn cr, rnits oriclcrn'crping aan voor11ur kcer(le de uragistraat

:

rrocurtlc \/oorwaar(lcrr, terugkeeren.
5" Al dc lxrrgcrrvachterr. dic ben'apctrd aan'

I)crrtlcrutondc :

IIct

stadhuis r'66r de vcrnieling.

lijks

lre'zochten, spr-ali .."u l,ccrtj., oncc.rbieciigc
noorrlctr. nteeucurle hccl rlapper te zijn. Een
grootc, r-r1\\'e \\:crknian lroor<le clit en antrvoorcl,le: ,, \\'cl , rrriinlrccrtje,'bij clczeir tlootlen Duit
schcr zi.it gc lrccl nroeclig, lnàar als c.r cen le'
verrtlc I)uitschcr kourt, zijt gii de ecrste onr tc
r'lrrchtor. f)è tlootlen latcn n,ij rrret vrcclc. rr
Ëctt trtan r.lic zoo antnoorclt, is nict laf. cn
r'lucht uooit de eerste. ))
I)ergcliil< gcdlag is vr.ror rle gatrsclrc u'erelrl
t'ett riiurrtlig atttu'oorrl o1r barbaarschheid.
llcl.qii: r,erclttlig<le z.iclr lrcltllraftig. ()rrs lcger'.
Itrrr l<lcirt ltct ool< \\'as. toon(lc ziclt zcct' groot
\\li,i lrclilren <lczen oorlog nict gcrvenscht, '"ve
ucrrlt'rr c'r. in scsleurcl. ()rrs vcrledrrr bliift smct'
I

1r,loos.

J{,1or-lor:sgcrr,cltl is
tt-rrict irr gcsluagrl ,trz.r'
,,:(,{'(1('. stci'igc' l,cgril,pcn virll zc('lc'lijkltcitl in
rttt lrli,l l(' \'c'r'snl()orcn.
[]c' l)rtitsclrt' i{c\/urtlt('llelr, rlc: Dtritsclrc gc
Jj11

knr'lstt'ir ri.ct-clt'lt ttaar r'lt' tiotlrigs\rettctt heharl'
,lr,1rl, rvc'ttcr, \\'..ruraan ()1rs l-iik trouw gehoor
.,rralut. gc"lijk lrc't o,rk tlr' trirktatcn ste'cds hecft
('n[:.'\'r

'lÊrl.

Ën rlal is lit:t trestc ant$'ool'(l
I'cst htrltligipgcn

o1r

l)tritschlanil's

gctroffcrr \\-orden, zullen als vriischtlltcrs âallzicn cu \'oor het hoofcl geschoten u'orden.
6o lle orrtil'apcnde brlrgel\\'achten znllen, onder cle bevelen varl dcn burgemeester, als politie dienst nrogen doen.
îo Dc staci Gcrrt z.a\ aar dc volgcnclc opcischingerr gocd gevolg uroeten gcvell: 10.0Cf)
liters bcnzile, .l .00t) liters nrineraal water, 150
duizcrrrl,.kiios i.rirvcr, 100 rijivielen, 10 motorriju,ielen, 25 autobarrrlcn.n'itttlels voor gektr,etstcrt,
\\.attc, sul)linraatlrastillen, 1(){1.00() sigarcrr. Alles
tc levcrcn \\iticrrsrllrgavorlrl r',ror 0 uut, tezc'lfder
tijd ruct <1rn sclrietr,oot't"aail crr rlc gen'eren dcr
l)11rgc1'\\:ach t
Djt allcs rlroct iurn dc Drritschc lcgc'rnracht
r.an gcnc'rârl von Boehn. tr' JJcirlegelll,l4rx61
lrccn zij ziclr bcgecit, overlraurligd u,rrrrlcrr . I)ezl:
lcgctrrracTrt za1 r,c'r'r'o1gcns lraal tocht Zuirlu'aarts
naiir Iirankrijk voortzctten.
Op hct genrcht, dat dc l)uilschcrs zourlen
koutcrr, rt'rs r1e lrur.gcru-aclrt ontbonclctt. Aan de
,, Sterre ,r lrarl rlrcll zclfs groott' t'oorfarlclt
rrapht:r lc'rnieltl . T)c vcr-n'arrilrg \1':rs algcnteeu'
Dc J)rritsclrcls ku ar.rrr,i-r tlrrs rrict.
't \\Ias uict rrrociliilt our 1c liegr-ij1rcu, dut lret
u t'glrlifi'ur slccirts ccrr tiitstel u':rs.
J,lcn r',,,rtva1 rlre:igrle cr:hter allcs tc 1re<leri'cn.

'k Ilcrirrrrcr nlc llog. lr,,t' ili lrlct rclr lricrrd
ilrlirf <lczes $ oititt!, giilg. l'rts \1 î1'(,'n \\'c
natt rle rltut-. oI rlt.' rrrr''id lltattr lt;rlf sclrt-eiettcl
ltir.u' ()t1s tocgcltiol,t:rt en t-it;, {ot ltaitt- lttees
tct-

:

_?n_

Dcnclermonde :

Het cleerlijk verminkte stadhuis

rr O, mijnheer, ale Duitschers zullen de stad
verbrancleu. l
< Wat zegt ge daar ! l
rr

Ja, ieder vertelt het.

l

heerschte plots onrust te
Gcnt. Weldra vernâmen we wat er gebeurd was.
De burgemeester bevonti zich nog geen ullr
in c1e stad, toen een auto met twee Duitschers
binnenreed. Dbze schenen verclwaald. In de StPieters-Nieurustraat ontmoetten zij een Belgi-

En, irrderdaad, er

sche auto-mitrailleuze, door drie man bezetr
Een der Duitschers greep zijn karabijn. De
Ilelgen brachten hun machinegeweer in bewegirrg. fle Duitschers \r/erden gevrrond. Ëen hun:
ner stak cle hanclen otnhoog, ten teeken rran
oÏergave.

Gelukkig was het tooneel gezien door

clen

Aurerikaanschen konsul \/an Hee, hij w,:ens
woning het voorval plaats voncl. Deze begreep
onmidclellijk welke ernstige gevolgen' daaruit
voor Gent konclen voortspruiten. IIij aarzeldc
geen oogenblik orn te handelen, sprong in zijn

auto en ging den burgemeester halen, om met
hern naar rron Boehn te rijden.
Gcnt hacl zich feitelijk overgegevell .* a1 u'as
It tloor een brrrger geschie<l --, en nu cleze aairvu.1 ! En clan cle Duitsche opvattinger.r. \d/as het
\rronder, clat men aan Letlven dacht?
Von Boehn kreeg eerst een gewelclige bui varr
n-oede en <ireigde Gent tc straffen. Van ÏIec
verklaarde het gebeurcle, en beclaerrclc <len be
vt"lhebber.

Te Gent n'aehtte nren intusscrlren ten tweeele
male in spanning op de dingen, clie komen zou
rlcn.

Een u'einig na 5 uur wâs de bulgerneester ten
starlhrrize terug. Hij was zoo gelukkig te krrnnen mederleelen, rlat de gesloten ôvereefkomst,
door het v,:orval, niet de minSte verandering
had ondergaan. Al c1e voorwaartlen van het ak-

koord, cles voormiddags bepaald, werden behouden. Alleen wercl door den Duitschen bevelhebber bepaald, dat cle gekwetste Druitsche soldaat
niet als krijgsgevangen mocht beschouwd worclen,__doch geplaatst ïverd onder de bescherming
cler Vereenigde Staten, tot na zijn herstel. Daar-na mnest hem de vr(jheid tot terugkeeren naar
D,uitschland gelaten worden.
Dadelijk na de komst van den burgemeester
vergaderde de gemeenteraad. Breedvoerig gaf
de burgemeester te dezer zitting verslag van
beide onderhandelingen met den Duitschen bevelhebber.

Dedelijk deed men het nooclige tot het verza-

rnelen der door cle Duitschers geëischte bevoorrading. Het zou met staclsrvagens naâr de Duit"
sche troepen te Beirlegem gevoerd worden.
Eu intusschen ruarcheerde von tsoehn verder,

rraar Frankrijk.

AiexanderPowell, schrijver van het bekende
boek rr De oorlog in Vlaanderen l, vertelt, hoe
Gcnt den volgenden dag nog eens gevaar liep.
Wii geven hem hier,-het woord:
c< Bij het onderhandelen tusschen von Boehrr
cn Van Hee met Braun, zei de Driitsche generaal clnt zijn aanclacht gevestigd wâs geworden
op Amerikaansche clagbladartikelen, onderteekencl cloor Ë. Alexander Powell, en waarin c1e
urijze, nraarop cle D'uitschers de burgedijke ber-olking hehanc.leldctr, gckritikeercl rverd. Hij
had gaarne den schrijver gesproken en tot de

f.!r.ritsclie z"iensrviize bekeerci.

I)e heer \.ran Hee zci, clat Powell toevallig
riien rnorgen.te Oent n'as aangekomen.
Dacleliik verzrtcht von Boehn henr uit te noo,
<1igen tot een dlner, in het groot-hnofrlkr,artier,
en leverde rlaartoe een vrijgeleide af,
rr Den volgenden morgen rr, vertelt Por.,'ell,
ru begaven we ons op weg. Ik voe-rcle ielf mijn
auto. rrV'ij hadden <le grenzen van Gent nog riiet
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Dendermoncie: De klokken

uit

elen beiaard op

den grond geryo{pen.

Belgische verkenners aan den voet van het
Waterloo-monument.
overschreden, toen er al incidenten gebeurden.
In een stçaat, die op een wcrkliedenwijk uitgaf, stuitten we op een barreel, gevormd door
een menigte van verscheidene cluizenden, zeer
opger,vonden Vlamingen.
Boven een zee van dreigeride armen, uitgestoken waridelstokken, woedencle aangezichten,
teekenden zich tlvee Duitsche soldaten af, die,

met 't geweer op den rug, op 'lverkpaarden zaten, welke blijkbaar in der haast uit een wâgen
gespannen waren.

Als hun ongelukkige kaureraden van clen vorigen dag, waren ze, brj ongeluk, in c1e stad
terecht gekomen.
Op'het oogenblik dat lvij naderen, bestookt
de meirigte hen.

Een kreet van mijn hoorn opent'ons een pad,
ik richt mijn automobiel naar cle zeer be-

en

vreesclc Duitschers.
rrVlug >, zegt Van Hee

in 't Dltitscl-r, rrspringt
van uw paarden, komt in de auto, verbergt ulv
€reweren, neemt t1lv helmen 'af en cLuk u op
den bodem van de auto.

rr

De menigte, die haar prooi ontsnappen zag,
drong zich met clreigencl geroep roncl ons op'
De zaken schenen een ieelijken keer te zullen
nemen. Van lfee slirong op de zitplaats.
< Ik ben de Amerikaansche konsul ! > riep hii '
rt Deze mannen staan onrler mijn bescherming'
Gij zijt bt*rgers, clie soldaten in uniform aanvallen. Als er hun 1ecc1 geschieclt, zal un' stacl
oncler

uw oogen afbranclen. rr

Op clit oogenblik ruimcle een Belg, van hooge
gestàlte, zich met zijn schouclers een rveg door
cle menigte en, op cle voettrede springenil, richtte hii zijn revolver op c1e Duitschers, die in de
auto neérgehurkt zatcn. Vlug rvenclcle Thompson (c1e fotograaf, rlie mij vergezelcle) het rva-

ik zette c1e auto in

Toen we Sottegem binnenvlogen, zagen we
een pyramide van valiézen en reiszakken. Op
den top lvapperde een reusachtige Amerikaansche vlag. Wij stopten. Onmidclellijk volgde een
conôert van uitroepingen in al1e dialekten, die
in Amerika gesproken worden. Een menigte
Amerikanen verscheen uit een naburige herberg.

We vonclen hier ook een afdeeling van het
leger-toeristen, die bij 't begin der vijandelijkheclen naar de kust snelde en Europa met zijn
vercloolclc bagage bezaaicle.

Deze aftleeling u'as door clen inval te Brussel
geblokkeertl geweest, en, den hongersnood vreBzencl, besloot'ze toen op twee boerenwagens naar
Oostencle te rijden.

De voerlui vernamen te Sottegem den

op-

marsch cler Duitschers, 'n'eigerden dan vercler te
trekken en zetten hun passagiers met a1 hun
goecl zonc'lcr de minste plechtigheid op c1e markt

neer. De Amerikanen vertoefden daar nu reeds
een dag en eeû nacht, en begonnen de groote
plaats rran het zeer kieine stadje als hun bepaald verblijf te beschourven.

dus
Van Hee en ik slaagclen er einclelir'k
- te
in, twee boerenkarren
niet zon<ler moeite
ont<lekken, om deze- personen naar Gent te voeren. D'e slimme boeren vroegen slechts een bescheiden som van 400 frank, en kregen die dan
oo1<.

En het gezelschap vertrok op en tusschen de
bagage en onrlèr c1e plooien cler Amerikaansche
,.lac- lïrr 7e zôflgcn iuirll<eels: .,r'\tr/'e'11 never go
ther-e any more )). (Daar gaan rve nooit meer
heen.)

l

zijn gesprek met
von Boehn, clat wij hiert'oren reecls
Pornicll vertelt clan

generaal
aanhaal-

derr. (1)

De generaal rvas clus ai voorbi.i Sottegem. Zoo-

berveging' Onze
groote auto stormcle vooruit, c1e menigte uiteen-

als ll'e zeiden, leiclcle zijn

utÏJfJ,d*,",

Te Gent zâg men nt1 voor eenige winkels een
papieren bancl verschijnen, met de woorden:
rr Leve onze bttrgemeester rr.
Die hancleh,r'ijze was naief.
En 't griefcle vele burgers, dat. er zoo blijd-

pen af ;

den clans ontsprongen , tnàar
'ooral
<le stacl Gent, clie cloor geen macht ter rvereld
inzijn,
aan hêt D'uitsche vonnis zou ontsnapt

dien deze twee soldaten cloor brrrgers gecloocl
waren gewordcn. Dat verklaarde generaal von
Boehn mij ze1f.
Op dit iragisch tooneel volgde er een kluchtig'

Franl<ti jk.

(1) Men zie b7z. 137.

'r'veg immers naar

-119We zagen voortdurencl de Duitscher legers
cloor ons land trekken.
tt l{ach Paris ! r klonk de kreet der oveflw.elr
digers.

Naar Frankrijk leidde de weg.
Ons leger bleef iri de veste van Anttverpen enr
zou u/eldra zijn tweeclen, zijn grooten uitval:
doen. l\Iaar, orn het beiang h{ervan te begrijpen en het verder vervolg van de krijgsbedrijven orclelijk te verhaien, is het nooclig, dat wij
eerst die machtige legers volgen op hu.n rveg
naat 't Zuiden.

De door de f-)uitschers in brancl gestoken kerk
'-

te Eppegem.

schap.werd betuigd over een l,erclrag, dat toch
feitelijk vernederencl was voor cle staà cier Artevelden. IIen haaide rveer de geschiedenis aan.
Zeker, Gent rr noest l clie voonvaar<len aannemen, maar men had het in stilte, in'gelaten_
heru knnnen doen.
Andere moeilijkireclen volgden. Had de bur-

gemeester

zoo vroeg nren zich af

_

het recht,

den D,uitschen
berrelhebber bekend te traken,
dal er geen troepen in zijn stad lvaren, waardogr- hjj. Seneraal von Boehn's opmarsch vergemakkelijkte?
Hacl _hij 't recht in de ontwapening der burgerwacht toe te stemmen ? De wapens werden
althans niet ingeleverd, en von Boehn, clie inmiclclels vertrokken was, protesteerde niet.
Groote verrvarring \.vas eï in de burgerwacht
ontstaan. Sommige manschappen haclden reeds
* op raad van oversten, beweert men hun
- anuniform verbrand of in 't lvater gervorpen;
deren lvaren r,veggetrokken. En nu rnoest het
korps opnieurv ciienst cloen, vooral tusschen
Brrrgge en Gent.
Er rees alclus een geschil op tusschen de rnilitaire en steclelijke overheid, clat echter alras bijgelegcl n'erd, eû zoo leefde Gent weer tamelijk
rustig voort. D,e stad wer<l meer en meer een
'toevluchtsoord voor <luizend.en vluchtelingen
ran }Iechelen, I,euven, Dendermoncle en, rveklra
ook van Aa1st.
Ik heb er treinen met bannelingen zien aan(omen, r,vaarbij ontroering 11 aaûgreep : goede:
renwâgens, sorns volgepropt met gebrekkigen,
met weeskilderen, met zieken, tle besteclelingen
van godshuizen en liefcladigheidsgestichten. En
toen heeft Gent heerlijke naaitenliefde betoond.

IIaar cle stroom werd te gern'elclig. Men beraamde micldelen om vele bannelingen over
Oostende naar Engeland te zenden.
Groot-Britanje begon zich reeds over onze bevolking te ontfermen. Een komiteit u,âs gevormd, het rr Anglo-Belgian Relief Fund l.
We zullen hiervan meer hooren, als we de
groote vluctrt van Oktober beschrijven.

XXXVII.
DE STRIJD IN FRANKRIJK,
Het offensief in Elzas en l-otharinÊen.
Do
- çau
De val
Éruwelen in Meurthe4loesel.
. Longuy. - IIet begin van den terugtocht.
rr

Waar zijn de Franschen? Waar zijn de En.

gelschen?

l

Zoo hoorclen vue overal in Noord-België, telkens en telkens vl:agen.
loen we 't beleg van Namen beschreven, hebben rve gezien, dat er wel degelijk Bondgenooten in ons land waren. We hebben in 't kort
den terugtocht cler Franschen aan de Samber,
clie der Enselschen bij Mons, geschetst, voor
zoover we clie beclrijven mbesten aanhalen, om
de marteling onzer Waalsche bevolking te verhalcn.
't. Is nu 't oogenblik gm die feiten uitvoeriger
tc behaudelen.
Ja, r'aar waren <le Franschert ?
Laten we eerst eens flagaan, hoe de D'uitschers over het gansche front optrokken.
lot nu toe zagen we slechts den rechtervlleugel, claar \\:e ons uitsluitencl tot de eerste voor-

name oorlogsfeiten bepaalclen, clie in ons eigen,
zoo verraderlijk besprongen landeke zijn voorgevallen.
Deze rechtervleugel bestond dus uit het 1" leger (bevelhebber von Klùck) en het 2u leger

(bevelhebber von Bûlow). Deze rukte boven

I,Iaas en Sanrber naar Frankrijk's Noorclergrens
op. Dan hebben ure het centrum, bevattende :
het 3u leger (bevelhebber von Ifausen), het 4"
lr'qet, on<ler het bevel van Albrecht, hertog van.
Wurtemberg; het 5" leger, oncler het bevel van
clen kroonprins.
Ifet centrum overschreecl tusschen Maas en

Moesel Frankrijk's l.Ioorcl-Oostgrens.
De linkervleugel r'vercl gevormd cloor het 6"
leger, oncler het bevel van den kroonprins van
Beieren, en het 7u leger, onder het bevel van
von lfeeringen.
Dan rvaren er ten slotte nog landweertroepen,
uit den Elzas, voor cle Vogezen.

Dcze reusachtige knie moest dus zwenken om
den linkervleugel, die weldra stuitte tegen de
Fransche versterkte stelling Verdun-Toul-
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. I\Ien hoopte de bevolking van den
Elzas mee te sleepen, en vliegeniers
strooiden in het in 1870 ontroofde
land geestdriftige proklamaties uit.
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Kinderen van den Elzas ! r zoo
t Na 44 jaren van
smartelijk wachten, betreden Fransche soldaten weer den bodem van
un' eclel land. Zij zijn de arbei<lers
ïan het groote rïerk der (( revanche D.
Zulks vervult hen met ontroering
en fierheid. Om clie taak te volbrengen hebben zij hun leven veil. Achter hen staat cendrachtig het Fransclrc volk. Liit cle plooierr hunner
rt

heette het daarin.
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Bij Altkirch

STAND DER LEGERS

IN AUGUSTUS I9I4

velhebber Dtubail) een
Duitsche
bewakingstroepen,

afdeeling

FRANKRIJK: Nr l, lrto leger (generaal Dubail).
N" 2,
Nr 3, 3e loger -(generaal
? J9g.t (generaal do Castelnau).
Ruffey).

Nr {,

- de Langle ào Càr.y).
4e leger (generaal
A. Engàlrch Legeikorps

die zich

Nr 5, 5" -legor (generaal Lanrezac).

ttn tl Q, Àogodur,
DUII'SOIILAND: M. Maaslegoh (genelaal von Emmich). -l, lsto loger'lgeneraal von Kluck). 2. Zo leger (genelaal vorr
- Hausen).
Bùiow).
3, 3. loger (generaal von
4, 4e leger.
(IIertog -van Wurt,omborg).
5. 5" leger (Kroonplins).
6, 6; leger (Kroonprint van Beieren).
7, 7a leger (gonelaal
- genslaal von Deim,
von llooringen).
8. Legerafdeoling order
lirrg.
(generoal Frenoh)

Epinal-Belfort. 't Waren vooral de rechtervleugel en het centrtm die c1e zlvenking uitvoerden.
In. begin Augustus vormden deze een front
Noord-Zuid van Luik tot Verdun, cn op 6 Septembcr stonden ze in Noord-Frankrijk van Vcrclun tot Meatlx, in cie richting Oost-S/est.
Ze ha<lden dus een opnrarsch gedaan door Bcl

gië en Noord-Frankrijk.

Wij zageû dat ons leger er voor wijken mocst
naar Antwerpen, na cleu weg verspcrcl te heb"
ben tot 19 Angustu.s. Dan onttnoetten clie troe'
pen de Franschen cn Engelschen in 't Zuidcn
\/ân orls lan<l. Deze vijanclelijke troelren hebben
clus al strijclend groote ruarschen uroeten afleg'
gen'

Waar waren de Franschen ?
Konden zc niet verder in België gestaan heb'
ben, om zich bij ons leger aan tc sluiten v66r
rlit rvijken mocst en dien l)uitschcrr rechtervlcttgel te stuiten?
't fs een feit, dat cle Fransche nrobilisatie nog
eenigen

tijd

vergcle, toerr

lvij

reeds

in den strij<l

lvâren. Ën verder ging men irr 't begin l'an den
oorlog een offensief aan, in den Elzas.
Toen besefte men nog den waren toestand
niet. en we zullen zien, hoe weldra die troepen

uit het (,)osten teruggeroepen

moesten worden,

om een ramp in 't Noorden te vermijden.
De aanval op <len Elzas geschiedde 'van uit
tselfort. Daar was de Duitsche grens onversterkt,

ont-

nroette een brigaclc
rran het lP leger (be-

terugtrok-

ken.
Bellort

De Duitschers

ven ook

ga-

l\[ulhausen

op, na het levensmitldelenmagazijn in
brand gestoken te hebben.
Den 8o September trokken de Franscheu

cle stad IVfulhausen binnen.

We herinneren ons nog de geestclriftige berichten uit Parijs.
De bevolking van Mulhausen
heette het
- omhelsde
verwelkomde de bevrijders. Men
de
soldaten. I\fen verbrandde cle Duitsche wapenschilden, verfde <le Duitsche opschriften uit. De
bewakingstroepen van Altkirch warelt . al een
heel yerslagen leger' geworden.
Dan klonk het, dat de gansche Elzas

stan<l krvam tegen Duitschlanil.

in

op-

Zeker is het, dat een deel der burgerij de
; nrâar cle toestand

troepen zeer goecl ontving
rvas

nict

zooals men henr beschreef.

Zoudcn <le'I)uitschers niet tcnrgkccrcn? l
zoo vroeg' meu zich af.
En een groot percentage <ler inr.r'oners warelr
Duitschers en zagen met verncpen verbittering
die intrede.
De Fransche artilleric nam stellitrg op den
Rebberg. Kort na den intocht suisden rlc Duitsche granaten over de stad en zocht de bevol'
king angstig een toevlucht in. stevige gebouwen.
Weldra verschenen cle f)uitsche troepen, en
hii Burzu'eilel klvam het tot een treffen. Er
rrer<l vrij hevig gestreden.
De Franschen moesten hun geschut terugbrengen. Iin toen Mulhausen slechts 36 uren in
<1e macht der Franschen geweest was, moesten
rlcze de sta<l opgeven.
De D'rritsche regimenten hielden met dreu
nenden stap hun intocht, en ook zij u'erden met
gejuich begroet. Maar het <lnurde niet lang of
rr

"it,,
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1'r.r'irr
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irr,lc l<t,r-li tr' \\rcerdc.

i' li,it'|;,

1

111i11,

\

(i(}ruit. \,'r-ct.scli.ik

u art.,ri

l1 rl:r<lcliik rlc vcr.liczcrr. 'i^rir:lr stormcleur clc Iirarr

lI \'rii )l:\\'ttartS tltc.t $ arc rlOOdSt'efaCtrting.
\'.rtr lllirlr-'i l-)tliltç.:11 ltrcrr.L- tlt tlt,oel. Hij Stti$(li:'
cn tlc, rlnizenrlen koge,ls cler ruitrailleuzen tlorr
,.lt,rcle'rr rrit tle velc i rtitrruorrtlcrr.
Ilatlrltrr rlr. lluitscirt.rs hit,r hun tegcnstanrlcr.
t"rj ze,ll" konderr steunsrl op Nletz_
.qrlrrkt
--, tcrl eincle hc'nr ge.lriakkelijker te kunnen ver:('tlt

(

)rrde, poorL

tc

Nnucr'.

slaan

rle -Pruiscu hielclcn naturrrlijk een aantal personeri aan, ciie al tc gioote vriendschap jegens tlc
lrevrijders iraclden getooncl
Ën rle lluitschcrs zoncieu nu ook schalicucle
zcgebullctijns. De Itransche vcrliez.eu warelr
.

Het bleek, riat cle buit uit 10 officiereu
en ecn 50ù-ta1 soldatcn, bcnevens "i kanonnen,
l:estonil. Maar r,on Stein voegde cr trij : rr l)e
I'hritschc g"ronrl is van vijanclen gezuivercl r.
Iin inttrsschen lileurclcn rrrrz.e Ilelgen het l,rri
lierlanr.l rnct hun bloetl.
Ook Noclrclelijker in l,<ltitarirrgcu vocrdell dc
Irranscheu een offcûsief uit. \'rn af i Àrtgustus
hacl ziclr. hier hr.t 2o leger van Castelnau voor
rie grens orrtlllooirl, c:n dekte Nanct', I.urrér'iiit'
r rr Epinal
t)p 14 r\ttgustus tr()k het op,
Hel 2t)" korps van Nancy, orclcr bcvql vatr
Iroch, trtet het 150 korps (lfarseille) recirts cn
lret fi" korps ('l'ours) iinks, rukte naar de Duit'
sclre stellingeûi op cle hoogten ten t\oorclen cler
grens. De vijand boocl hevigen \veerstancl en
zijn nrachinegewereu zaaiden cleu clood in cle
F'ransche rijen. Het l5u korps u'erd l-rij f,agrrrcle

.sroot.

.

tcruggeslagen.

'flaar toch r,r,'ekerr c1e lhritschers en outruimtlcn ze \7ic, Ifo]'en-\/ic, Château-Salins. \'\rat
rnocht het cloel zijn van deze taktiek?

Ilc Franschen trokken verder' zelfs de grens
over. I{et Zff korps kreeg als doelwit Morhange

r.u vooral Bensdorf' het knooppunt van vijf
spoorwegen, het gewichtig pnnt tusschen Metz.
cn Straatsburg. Daal stonclen dc Beieren van
R

rrpprecht.

geheinr hadclen de Duitschers er ill
bijna onzichtbaar
llog vân âf een paar honderd meter, vol uesten
i'ai rnachinugeweren, door de beste schutters
lieclien<'l. err tlan nret batteriien van alletlei ge-

E\ in 't

l.ret veld stelliugen aangelegd,

schut.

I

(.)elvonclgr kernr<lcrr, cn toch rukten de
t,r'errlevcnclen van het 20" }<orps vercler. Jllaar
rlaar brrrk cerr tegen-offerrsicf los. Het kwam I'an
uit ]Ietz. I'Iet stuittc' het 1)" korps links, door
het irr dc flank alin te tastcn; ook het 15" korps
lrroest terug, ctr onthiootte al<lus rlc flank vau
het 2(to korps.
Het 7" Duitschc leger beclreigrlc F'och's troc
1ren, eo<;rvel irr 't tiout als in cie zij<le,
Iin men uroest terug, ouclanks allen heltlen-

I)c tocstand n'crcl tlreigenrl.
\-clc gervonclen rvertlen naar-Nancy gevoe.rci,
\\'aar een lianiek clc bevolking aangreep. De
eigen legers inirners moesten rvijkerr, en, na de

nr,rt-rl-

cerstc scLoone berichtén, ,çrras dit een zwârc tcleurstelling. I)e Duitschers rnaakten rlen 20o en
21" Àugtistus ongeveer 1û,000 krijgsgevangenen
cl veroverden 50 stukken geschrlt.
()ok r>nrler cle Fransche troeperr !\'as vcrwârling, c'n qeneraal Pau moest den 24o Atrgustrrs
rle troetrieir tc Nancv herinrichten,

Deze overlviuning vertekte in Drritschlancl
leei geestdrift. Men herinnert zich nog rlit de
schetterendc telegranrtrten, hoe men e€n zgge
vierdc. llassa's rnenschen gingen zingen voor
het paleis te Berlijn. We moesten hooren, hoe
iluizenclen bij een kerk rr Ein feste Burg l aan"

hieven, hoe in Bmnsrvijk, cle clochter des keizers zelf, staande in haar auto, het overwinningsbericht aan de bevolking uleedeelde, hoe
cle klokken luidilen en cle scholeu vakantie kregeil, enz.
De Duitsctrers veroverclen cle i\Iont'Donon en
ruktetr den 22" Augttstus Lunéville biunen, Zc
aclrtervolgclen clus âe Franschen. Dezen verdc"
<ligtlen echter elken rroet terrein aan de Mer,1r
the"

Op 24 Augustus hauclhaafde het le leger van
gmeraal Dubait er al zijn stellingen. Foch nErn
toen zelf het offensief, naar het Oosten op' en
Yerover:cle c1e hoogten van Fleinval.

*2t2*

Zicht op llulhausen.
Den 25" Augustus viel het legef van generaal
de Castelnau clen vijand aan.
De Durtschels aarzelden ; zij waagden het niet
de lVleurthe- over te trekken. Nancy was gered.
Generaal de Castelnau kreeg versterking van
'het garnizoen uit'Toul en slaagde er in de D'uitschers tot staan te brengen op de lijn GrandCouronn[ de Nancy en l\{ortagne, tot aan let
begin van den slag aan de Marne.
NIen heeft tijogns den oorlog meermalen in
Duitschland en neutraie landen beweerd,, clat in
Frankrijk de burgerij geen leed geschiedâe. Het
heette dan, dat er daar geen francs-tireurs voorkwamen, zooals in België.
Geen gruwelen in Noord-Frankrijk !
We zullen het urel anders hooren, en Lunéville ondervoncl ze al dadelijk.
Natuurlijk... 't Ging niet meer naar wensch
in den omtrek, en-dus moest men weerwraak
nemen op weerlooze burgers. l\{en moest bovendien, nu men op vreemden bodem stond, weer
het stelsel r'an schrikaanjaging toepassen.
toen de opmarsch clus
Den 25" Augustus
vast liep * klonken- te Lunéviile plotseling
schoten. Ge ziet het, cle oucle geschiedenis. Het
was weer de burgerij geweest. En dadelijk werden huizen in brand gestoken. Weldra vlamden
er een zeventigtal.
De bewoners wilden angstig heenvluchten'
maar zij werden nagevuurd, zoodat 40'tot 50
burgers omgebracht \lrerden.
Onder de slachtoffers waren een twaalfjarige
knaap (gefusilleerd) en een vrouw van 98 jaar,
clie aan een bajonet geregen werd.

Die jongen heette D'ujon. Hij wilde zich red'
den met Lijn uroeder, ofri aan een bende woeste

soldaten

te ontkomen, die deuren en

vensters

stuksloegen. Een kogel trof hem in den buik' en
de ingewandên puilden uit de gruwelijke wonde.

Doodelijk gewond, bleef de arme jongen in zijn'
brandende woning liggen; nadien vond rnen
slechts verkoolde beenderen.
De Duitschers drongen ook bij zekere vrouw
Sibille binnen en namen, zonder de minste reden, haar zoon gevangen, dien ze aan een burger, genaamd Vallon, boeiden, om beiden twee-

honderd meter verder om te brengên. Het bloed

druipte van hun zaag-bajonetten.
Tot cle slachtoffers behoorde een clee1 van het
personeel der leerlooierij Worms.
Ilevige schrikaanjaging woedde dus in de
stad, en ze vermeerderde nog door proklamaties
als de volgende:
Verboden af te scheuren.

DUITSCHE MILITAIRE OVERHEID.
a De }Iaire van de stad Lunéville noodigt de
ingezetenen met nadruk uit, om zich, op straffe
van de gestrengste bestraffing, te onthouden van

het geven van seinen aan vliegtuigen of aan
rvelke vertegenwoordigers van de Fransche le-

gers ook.

Het zou hoogst onvoorzichtig zijt om, zelfs
uit nieuwsgierigheicl alleen, de bewegingen van
de vliegmaôhines, die zich over Lunéville bewegen, aanclachtig te volgen of te trachten met de
Fransche voorposten in verbinding te komen.

De onmiddellijke gevolgen van

overtrediqg

zouclen, van de zijde van den heer çelensl

etappe-kommanclant, bestaan

fidl,

in het zich verze'

keren yan een belangrijk aantal gijzelaars' te
kiezen

uit

de werkliedenklasse zoorvel als

uit

de

overige burgerij.
Ten einde zoowel misdadig optreden in oorlogstijd te verhinderen of te onderdrukken als
oÀ aàn cle D'uitsche troepen en aall de civiele
bevolking veiligheid te verzekeren, zullen de
bijzonder-é politie-stâtions, kenbaar aan een witte
vlâg, dag en nacht ope4 zijn voor het ontvangen
van bericht hun ten dezen aanzien te doen' rr

De Maire van Lunêville'
KELLER.
Een andere verbood alle ingezetenen van bei'
tler kunne zich buiten hun huizen te begeven,
zoolang zulks voor het doen van kleine boodschappen, om inkoopen te doen of het vee te
a;;;!;" niet besfisf noodig is' Ieder die bij
nacht of dag de plaats'tracht te verlateû, zou
gefusilleerd worden.
Ën dan cleze:

-223gelen onverwijld aan

c1e gemeente

bekend te

maken.

Hénaménil, 3 September 1914.
De bevelvoerende generaal,
VON FASBENDER.
D'at rvas nog niet a1les.
D'e gemeente had bovenclien te voldoen aan de
volge'n<le rckwisitie, die tellen kon :

BEKB\IDù{AKING AAN DEN MAIRB.
Rekrvisitic-orcler.
rr De gemeente I.nnévill e zal tot en rnet 1 Septcrnber 1914, op straffe eener boete van 300,000
fratk, zoo zij iveigert of bezn'aar maakt, moe-

\\rerkvolk in cle ornstreken van Gent, clat opgeëischt wercl onl aaî cle loopgraven te
werken.

BËKÊND,i\,IAKING AAN D,Ë BEVOLKING.

ten ]everen:
1" 100,000 sigaren, of 200,000 sigaretten, of
i.000 kgr. tabak.
2o 50,000 liter wijn (in vatcn of in flesschen).
;'i' 1,000 kgr. thee of kakao.
4" 10,000 kgr. suiker.
5" 1,000 kgr. gebrande koffic.
6" 1,000 rvollen zokken.
7o Een hoeveelheid zeep, toilet-papier of papicren servetten, een groot aantal zakcloeken en
nlessen.

Op 25 Augustus 1914 hebben ingezetenen
van I"unéville een aanval gedaan, uit een hinderlaag, op D,uitsche troepen-afdeelingen en
<

treinen. Denzelfclen clag hebben i4gezetenen geschoten op formaties van den geneeskuqdigen
dienst, door het Roode Kruis aangeduid. Boven-

dien heeft men op Duitsche ge'"vonden geschoten
en op het militaire hospitaal, terr,vijl er zich een
Drtitsche ambulancie irr bcvond.
Op groncl van deze ciaden van vijanclelijkheid
wordt aan c1e gemcente Lunéville een schatting
van 650,00O frank opgelegcl. Aan den heer N{aire
is gelast, cleze som, tot ee.n beclrag van 50,000
frank in goucl en in zilver, op 6 September 1914,
om I uur's ochtends, in de handen van den vertegenrvoordiger van de D,rritsche nrilitairé over-

heid af te dragen. Alle reklaam zal

a7s

van

nu1

en geener waarcle worden beschouwd. Geen uit-

stel kan \'vorclen toegestaan.
Indien de gemeente den last om de som van
650,000 frank te betalen niet met stiptheid navolgt, zullen cle daarvoor geschikte goederen
worden in beslag genomenj
fngeval betaling achterivege blijft,zullen huiszoekingen worden gedaan en zal tot het afzoeken aan den lijve van alle ingezetenen worden
overgegaan. Een iegelijk, die zal blijken opzettelijk geld te hebben achtergehouden of te hebben getracht goederen aan het cloor de militaire
overheid gelegd beslag te onttrekken of die pogingen doet om de stacL te verlaten, zal worden
gefusilleerd.

De XIaire en de door cle militaire overheid genomen gijzelaars zrlllen voor de stipte uitvoering van de hier gegeven voorschriften aansprakelijk worden gehouden.
I)e heer llaire wortlt gelast ont cleze maatre-

8'

10 kgr. glycerine.
9" l0 kgr. vet.
Ik voeg hieraan nadrukkelijk toe, dat alle te
leveren goecleren van 'de beste hoedanigheid
moeten zijn, en, zoo dit niet het geval mocht
blijken, de gerneente ervoor verantwoordelijk
zal worcien gcsteld.
Alle reklaam zal als vân nul en geener waarde

rvorden beschourvd.

Crion, 29 Augustus 1914.

l

D'e opperbevelhebber van het
1u Beiersche reserve-legerkorps,

VON FASBEI{DER.
Gelukkig cluurde die bezetting slechts drie
weken.

We zullen hooren r.vat er weldra aan
gebeurde.

c1e

D,an dreigde men met gijzelaars.

Marne

En

wat

Fransche gijzelaarc geleclen hebben, zal de lezer

insgelijks vernemen.
Ziedaar dus een tvieede punt, lvaat de Fransçhen waren, in die dagen van 4 tol 25 Augustus.

En nu een derde: in de Vogezen, ten Noorden
van Belfort.
loen in l,otharingen het offensiel begon, gingen de Franschen in de Vogezen eveneens tot
den aanval over, en weer op den Boven-Ëlzas.
Bij Maikirch werd het eerste Duitsche vaandel
verovercl, toebehoorende aan het 132" infanterie'
regiment, en men zond het naar Parijs.
Op 18 Augustus bezaten de Franschen de passen der Vogezen, en op 20 Augustus leverden
ze slag bij Guebweiler. Mulhausen werd met de
bajonet genomen. i\Ien was dus voor de tweede
maal in de sta<l.

J!4

Zir:tii

r,1r

IJt' lirnrtsctrgczitrric.rr orrtic r- rlt lrnr.gcrij tr-,urr
,lcu zi.'ir Tur vr.r()rz-ichtigt.r'. I)c, lrczettirrg clrrurrle,
rli.ut oolç slcchts vicr (ln!l-cll. \\'1rni (1t. ,.,\'t"r'',i iir
liingen cler Duitschers in j,otlrarirrgen,it-'ilr.l
lrrril tr.rugsllg gevoc.lerr.
Trourvens ook el(ier$ rlreigcle het gevaar. In
lret Nr.ror<lerr l<on een râinp outstaan.
\'"an daar uit stroont(ien iûrrners <lc vi.ian<ic
lijke legers het land binnen.
Alle beschikbare troepeu urocsterr tlaarheerr
Jr,rffre ruariktc in een <.lagoliler bckcnel, tlat lueri
,.len Elzas ontruimen ntoest: ônr tot hct algt'
rneeue, hooger <loel rue<le te rverken. Daar'. irr
't Oosten, licp clc oorlog feiteliik ril vast.
. \:oor $o[rnrige'plaatscn iu iret ]Ieurthe- cu
\foeselgebiecl braken irecl har<lc clagen aan. \\:ij
l.reblien reeds I'atr I,unûville,gesproken. Noenren
we uog Gertreviller. Ook trier \vas hct clezelfcic
trrktiek l.lij dcu irrtocht tlcr Duitschel-s, op t4
I

.\ugustus.

Vau cle -i75 hriizen ltlel,cn r:r slechts 20 r,1rçy
ciurl. \'Ieer cla,tr 50 personen vcrlorcn er lrct le-

rr-t. Soklaten tirongen bij de vrceclzaurc

echtelingen Lingenhekl binrrcn en grepen den zes-en
<lcrtigjarigol zrir)u rrilst. I)e oucle nroerlel slneektc oln genadc, janrnrerdc cn 1i1r,,itte. nrairr tlr,

woestelingctr sleurclerr tlt,n rrran
cr hettt leer.

schntett

oll straat

en

,i Ntl ook clen oucle nog ! ) klonk het, en o1r
nieulv storrndeu ze in het huis.
IJc: vader \\:as een grijsaarcl \'au î0 jaar. Zijrt
oudcrdoru kon hem niet redrlen, etl $.elclra iâg

'lrij dood naast eijn jongerr.
Huilend k,warn cle vroutv ilaar buitel. Haar'
zoon ridemcle nog; aij rvilcle er heen. Maar de
cllendelingen dulrrden haar opzij en, onder haar
oogen' begoten ze den .stervencle rnet petroleum
cn staken er het vrlur aan...
Een tolk der Duitschers heeft verklaarcl, dat
een vader van vijf kincleren in zijn schuur levend verbrand werd. De dame Rosier deelcle
lnee, dat ze den ongelukkige nog had hooren
rcrellen : rr Pitié, Pitié ! r (Medelijden.)Maar zijn
stem werd door den rook versmacht.
't Was dus ook hiel een schieten ruet geweren op ongelukkigen, die hun brandend huis

,-\

itkir

<'lr

n iltit^rr orrtvlrrr:htt.u.

Iirr al ilit. (lutL-ri

!r.er-de$ lre..

ilt't't'ctt r.lorrL t1c, He,ierc-u \jal1 grt:rrt:I'At1l Lllaus.
'l'c. ('rt'r'ir' gingen îti huizen iu tle vlamurer
,,i,. r\.aarl-rij rlat t'irn .ger:eraal Lyautey.
Uok tc Yornen-y rnoest een vijftigtal $'eerlç{rze

burgers het slachtoffer lvorden rier Duitsclre
rnoordwoede.

I.ang nog zal rrierr rlaar sprekcu over

het

tlrama irr het huis van \,'assé. I),eze had vlucbtelirrgurr iu zijrr kelder.
Den 2iï' Àugust'.rs, oni 4 rtur in tierr naudd-

riag, r'erschenen .)U fhritschers, stormden
rvoning binnen, verbrijzelden de rnenbelen

de
en

stichtten brand. Jarnnrerenrl kn'arnen <le ongelukkigen naar lroven geloopeu.
Dc lteer \Ientré lr,ercl ltet r'erst \:erûroord. ljan
vicl zijn zrlon l,eon nret zijn achtjarig zustertje,
rlat hii in cle arnen hielci. trlaar: de jongeling
n:rs rrict claclclijk tlootl, cn c'err cler rvilde kerels
piaatstc htrrr tlen loop ran zijn gerveer op het
lroofti. r'unrclc en vc.rl)rijzel<li cten schedel.
I)nu rnoesl de lamilie Iiieffer het ontgeldeu
dc' tnor-tler \\ief(l .gewoutl ; cle vader-, een zoontje
vair tien (:n een rneisjc van clrie jaar .werdeu
gerlnsilleerrl. 't Was of ecn bcn,' .'rzt:rrlrle rltrivels iratt 't rvcrk was, \41ant zc :;choterr r.,,.ilen r':rtiel eu cle kiudererr. toen clezen reeds ir'r
tcn bloeclplas tcrl groncie lagen.
Maar nog was 't nict genoeg.
f)c heel Striffer- en een der zouen vqlr h('t
huis sliclvcn c1on, cn urevrollw }llentré kreeg
eerr kogel in iret rechterbeen, een in den arm en
cen in het voorhoofcl.
Au<.lcrc groepeu soltlaten traden elders op dczelfcle ',r'ijze op, plunderden, dronkeu en moottltlcu. Het waren nrauschappcn van het 20 en 4o
Bciersche infanterie. Ben vreeselijke uaçht vau
slernppartijen volgde op dien rooden âvond.
llen zag verrler den brandgloed van Deu,xr,ille, IIaixe, Baccarat, Benviller, Euville, Sonrnerviller', Mont, waar ook weerloozen ïielen onrler cle kogels of de bajonetsteken.
Dit alleen voor het departement van Meurthe
en Moselle.
En in \roorcl Frankrijk gebcurden geen grtl
welen
zoo verkondigde naen in dien tiid
:
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