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((Wie zegt mij waar
mijn graf ligt?»
.

Wellenaar
Emiel Buttiens (86)
is zogezegd
gesneuveld tijdens
de slag
om de forten
van Luik in 1914
In het jaar '64 kreeg Emiel Buttiens uit Wellen de
schok van zijn leven. Hij zag zwart op wit dat hij
behoorde dood te zijn. Overleden in 1914. Gesneuveld
in een Duitse aanval op de Luikse forten tijdens de
eerste wereldoorlog. Nu heeft Miei indertijd wel onthutsende ervaringen gehad maar sneuvelen was er
niet bij. En toch bleek er een graf voor hem te zijn
voorbehouden. De heer Buttiens is het gaan bekijken.
Een behoorlijk soldatengraf, helemaal eender als alle
andere in de rij, met zijn naam erin gebeiteld. Op een
soldatenkerkhof te Rabosée. Miei Buttiens laat het
niet aan zijn hart komen. Maakt zijn dagelijkse wandeling naar het kerkplein van Wellen en nuttigt zijn
dagelijks pintje in één van die gezellige dorpscafés.
Vertelt verder met graagte over zijn oorlogservaringen van goed zestig jaar geleden.
En is pas tientallen jaren na de gebeurtenissen te
weten gekomen hoe het kan dat toen die griezelige
vergissing is gemaakt. Met een monkellach vertelt de
nu 86-jarige Wellenaar hoe het allemaal verlopen is
bij de Duitse bestorming van de Luikse forten.

Emiel Buttiens woont nu in de
Dorpsstraat 15 te Wellen. Is daar
evenwel niet geboren : zag het levenslicht in het jaar 1889 te Eisene. Was zes toen zijn vader stierf'
en werd helemaal wees op 10jarige leeftijd. Nog enkele jaren
ging hij te Brussel naar school
maar werd als 14-jarige jongen
door zijn oom naar Wellen gehaald. Die volgde plichtsgetrouw
de richtlijnen op van de toenmalige Wellense pastoor : de jongeman moest omwille van zijn zieleheil uit de grootstad weggehaald
worden. En dus kwam Emiel naar
Wellen, naar Overbroek, naar
zijn oom Johannes, waar hij de
zware stiel van wagenmaker leerde.
Enkele jaren later stapte hij
over naar het carrosserie-bedrijf
en ging in Hasselt werken. Maar
de militaire dienst was niet te
ontwijken.
Emiel kwam in de klas van 1909
terecht. Twee jaar effektief dienen op de Luikse citadel, in het
14de linieregiment. En dan breekt
de oorlog uit. De 25-jarige Emiel
Buttiens moet de Luikse forten
gaan verdedigen.
Er zijn er twaalf, zes op iedere
oever van de Maas. ledere kompagnie had haar «eigen fort».
Voor Emiel Buttiens, infanterist,
lag het «strijdtoneel» tussen het
fort van Evegnée en dat van
Fléron.
Tientallen jaren was alles al
achter de rug, de gevechten, de
overgave, de jarenlange gevangenschap, het gedwongen werken
in Duitsland, toen voor Emiel alles in één flits weer heel levendig
werd.
De oud-strijders, de verdedigers van de Luikse forten werden
vijftig jaar na de feiten uitgenodigd door het Luikse stadsbestuur. Tijdens deze herdenking
kreeg de heer Buttiens een boekje
in handen. «Ceux de Liège», vrij
vertaald «De mannen van Luik»,
geschreven door Hector Vanderbeken, in de ondertitel genoemd
«Ancien sergent d'Infanterie de
l'armée Beige». En laat nu in dat
boekje een «Tableua d'honneur»
prijken, met de namen van de
vermisten, de gewonden, de gesneuvelden.
Wat ziet Emiel Buttiens op pagina 91 : Soldaat Buttiens, gedood te Queue du Bois, begraven
te Rabosée.
— Wat geeft dat, zo'n ervaring ?
— Een formidabele schok, dat
kan ik je wel zeggen. Ik bleef
ermee in mijn hoofd zitten.

Teruggekomen vraag ik een
taxi-bestuurder, en samen
naar Rabosée. En inderdaad,
na enig zoeken vind ik mijn
eigen soldatengraf... «Enige
tijd later heb ik vernomen dat
het kerkhof van Rabosée gelikwideerd is en dat de graven
een definitieve plaats gekregen hebben, ergens in de
Westvlaamse polders, maar
zeker ben ik daar niet van. Ik
zou eens enkele trips moeten
ondernemen om te onderzoeken waar «mijn graf» gebleven is, maar ja, op mijn leeftijd... !».
— En hoe is die vergissing godsmogelijk kunnen gemaakt
worden ?
«Dat is gemakkelijk te begrijpen, zegt Emiel Buttiens, maar
eerst en vooral moetje de voorgeschiedenis kennen. Waar wij gevochten hebben, tussen de twee
forten, was het vóór de oorlog een
loopgracht aangelegd. Heel primitief. Uitgegraven door fnijnwerkers en fabrieksarbeiders uit
het Luikse. Zonder beschutting,
heel ondoelmatig...
En dan komt de Duitse aanval,
om twaalf uur op een augustusnacht.
Toen wisten wij het niet, maar
rondom ons bezweek het ene fort
na het andere. Ook wij hadden
met een overmacht af te rekenen.
Goed uitgerust, geestdriftige
jonge Duitsers, uitstekend bewapend, sterker in aantal dan wij. En
wij daar maar zitten in die sleuf,
met onze Mausers, 120 patronen
per man. En toch slaagden we
erin, verscheidene aanvallen af te
slaan. En het moet gezegd, erg
fair hebben de Duitse aanvallers
niet gehandeld. Hebben hun toevlucht genomen tot een niet zo
fraaie krijgslist. Tegen de morgen
aan komt er een officiële onderhandelaar, voorzien van de gebruikelijke witte vlag, palaberen
over onze overgave. Toen de
Duitsers, na afloop van het gesprek, te weten gekomen waren
dat er tussen beide frontlinies
geen mijnenveld was aangelegd
en onze troepen twintig minuten
de tijd hadden gegeven om achteruit te trekken, schonden ze de
overeenkomst flagrant : een hevige schrapnel-aanval, een echte
slachting onder «onze jongens».
Hun offensief werd met mitrailleurvuur gesteund; bij ons waren
dergelijke wapens niet voorradig.
We stoven als mussen uit mekaar.
Heel vlug resulteerde deze aanval

KERNIEL :
voetganger zwaar
Zondag, even na 18 u., kwam
gewond

het op de Hechtelsesteenweg te
Leopoldsburg tot een aanrijding
tussen de personenwagens, bestuurd door de heer D.B. Vanhelvoort, wonende Kasteellaan 18,
te Boxtel in Nederland en Huysmans G., wonende Norbertuslaan
18, te Neerpelt.
Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar hun respektievelijke echtgenoten, Te Raay Maria
en Alen Elizabeth werden zwaar
gewond.
Emiel Buttiens krijgt veel reakties, uit alle delen van het land, over
zijn vermeende dood in 1914, van krijgsmakkers uit « het veertiende . Maar nog altijd is niet met zekerheid uitgemaakt waar
zijn graf zich op dit ogenblik bevindt...
Soldaat Buttiens in Duitse krijgsgevangenschap, staande, de miildenste van de rij.

DIEPENBEEK :
geëlektrokuteerd

Te Kerniel op de weg
Borgloon-Kortessem werd de
voetganger Willy Kersters uit
Kerniel, Tapstraat4, aangereden
door de personenwagen bestuurd
door Alfons De Busschere uit
Groot-Gelmen, Houtstaart 17.
Voetganger Kersters werd zwaar
gekwetst en in komateuze toestand overgebracht naar Tongers
ziekenhuis.

HASSELT :
botsing

Gisteren, even vóór het middaguur, werd arbeider Van Geyte
Henri, 34 jaar, wonende SintBernarduswijk 15, Moerzeke
zwaargewond toen hij in aanraking kwam met een draad, die onder stroom stond. De man werd
met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeval gebeurde op een
werf aan de Verbindingsbaan te
Diepenbeek.

Zondagavond kwam het op de
hoek van de Demerstraat en de
Paardsdemerstraat te Hasselt tot
een aanrijding tussen twee personenwagens. Hierbij werd de 20jarige Nicole Di Vencsa, wonende H. De Kreeftstraat 16, te
Genk licht gewond.

ELDEREN :
vijf gewonden

Zondag, even na 22 uur, kwam
het op de baan naar Bocholt te
Kaulille tot een zware aanrijding
tussen de personenwagens, respektievelijk bestuurd door de
heer Bellens, 30 jaar, wonende
Haagdorenstraat 22, te Neerpelt
en Simons August 28 jaar, wonende Damburgerstraat 10 te Bocholt. Laatstgenoemde bestuurder werd op slag gedood, de eerste bestuurder liep zware verwondingen op.
In het voertuig Bellens werden
nog twee passagiers gewond. Het
zijn : Kerkhofs Michel (22), wonende Brugstraat 11, te Bocholt
en Bongaers Michel (21), wonende Hamonterweg 5, te Bocholt.
In de auto van Simons hadden
nog drie personen plaatsgenomen. Ze werden alle drie gewond : Beckers Michel (18), wonende Goldenweg 18, te Kaulille,
Goossens Angele (20), wonende
Opitterpoort 41, te Bree en de
heer Colson uit Bree. De gewonden werden overgebracht naar
het ziekenhuis van Neerpelt.

Te Elderen op de Kiezelweg
kwam het tot een zware botsing
tussen de personenwagens respektievelijk bestuurd door Guy
Goffin uit Tongeren, Rietmusweg
en Willy Thijs uit Spouwen, Bilzerbaan.
Beide bestuurders werden gekwetst. In de wagen Thijs werden
tevens de passagiers Frank Thijs
(4j.) uit Spouwen, Olga Reynders
en Daniël Martin (8 j.) beide
laatsten uit Elderen gekwetst. Ze
werden overgebracht naar een
Tongers ziekenhuis.

PAAL :
voetballer gewond
Bij een voetbalwedstrijd zondag op het veld aan de Diestersteenweg te Paal werd speler Leo
Swijns (25 jaar), wonende Kloosterstraat, 51 te Paal gewond. Hij
brak een been en werd overgebracht naar het ziekenhuis van
Beringen.

KAULILLE :
dode en zes gewonden

Brussel: Baudrin blijft in cel

Gisterenochtend werden voor de 22ste korrektionele rechtbank te Brussel de debatten voortgezet in de zaak ten laste van
Germain Baudrin, administrateur-generaal bij de RTT. Substituut Van de Walle, openbare aanklager, verzocht om de debatten te verdagen tot 14 april e.k. En dit omdat het dossier
tegen de h. Frank Pepermans, president-direkteur-generaal van
Bell Telephone nog niet is voltooid en het dossier Baudrin was
aangevuld met «zeer belangrijke gegevens». Wat die gegevens
betreft zou het gaan om bezittingen van Baudrin in het groothertogdom Luxemburg en in Spanje.
De rechtbank verdaagde de zaak en ging vervolgens als
raadkamer beslissen over een nieuw verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van Baudrin. Een verzoek dat trouwens werd
afgewezen omdat volgens de rechtbank de nieuwe gegevens in
het dossier een verdere aanhouding rechtvaardigen.

Hasselt: brand

Zondagavond brak brand uit in een bijgebouw van het
hotel-restaurant Rozenhof, gelegen aan de Kempischesteenweg
te Hasselt en uitgebaat door het echtpaar Felix Houben-Vaes.
Een eerste maal begon een schakelbord van de elektrische leiding te roken omstreeks 18.30 u. De brandweer van Hasselt
kwam ter plaatse. Het brandende gedeelte van het bord dat uit
drie afdelingen bestaat kon worden uitgeschakeld, zodat het
roken ophield.
Omstreeks 22.30 u. bemerkte mevr. Houben opnieuw vuur
in hetzelfde gebouw, dat op het gelijkvloers als garage is ingericht en op de verdieping is uitgerust met kamers voor gasten.
De vlammen sloegen ditmaal door het venster van de garage.
Opnieuw kwam de brandweer ter plaatse. Een Engels meisje
dat in één der kamers boven de brandende garage sliep, kon
tijdig gewekt en geëvakueerd worden. Het interieur van de
garage brandde volledig uit. Een automatische wasmachine,
een droger en eetwaren werden vernield. De schade is vrij
aanzienlijk.

Mexico: 15 doden

Een illustratie uit het boekje van sergeant Hector Vanderbeken : zo
moet het toegegaan zijn bij de gevechten om de Luikse forten.

in de overgave van de Belgische
troepen.
En toppunt van sarkasme : bij
onze wegvoeren moesten wij de
mitrailleurs dragen, de wapens
die onze nederlaag hadden bezegeld... Maar voordien moesten de
doden in een gracht gelegd worden. En daarmee is dan de fatale
vergissing tot stand gekomen.
Zegt Emiel Buttiens : «Augustus, warm zomerweer. De lijken
werden erg aangetast door de
temperatuur. Kom ik te staan tegenover een jongen van wie het
aangezicht al blauw-zwart geworden was. Niet om aan te zien.
Ik heb er mijn zakdoek overgelegd. Maar ja, in elk van onze kledingsstukken was toen ons stamnummer bevestigd. Vandaar dat
de mensen die achteraf de gesneuvelden transporteerden, ge-

dacht hebben dat mijn stamnummer op hem sloeg...
— En wie kan die jonge gesneuvelde geweest zijn ?
«Ik kende hem niet, zegt Emiel
Buttiens, we kwamen bij mekaar
zonder samenhang. Jonge en
oude klassen ondereen. We hadden elkaar maar een dag of vier,
vijf gezien. Stellig is hij eerst als
vermist opgegeven...»
Na dit voorval heeft de heer
Buttiens eerst nog de lange voettocht naar Duitsland meegemaakt. De hele oorlogstijd in gevangenschap. En pas zovele jaren
later merkt hij dat hij als «gesneuvelde» staat geboekstaafd...
Heelwat reakties heeft hij al gehad. Maar voor hem blijft de grote
vraag : waar ligt mijn graf nu eigenlijk ?...
LODE RAMAEKERS

BLOEMEN, C, sold, (jerdmfjim, l-S-86. t K,irüi»n ">-» l i > K .
BotdEN, N , suld, Thiaumont. 2l-«-x_> i < v u y r u i . n - H i dr
BOI HN, J-B. sold, St-Tp>ntI, 2tMi>-"i». t CiamHontaJw
i Chaudfontame
BOLETfE, J., sold , V>rvicr>, 27-4-ldi, lik",* I n - g e . 7-i*-l4. > Hiilwrnvim
BOÜ.INNE, C., Si'ld. Ville-en-Hcsbave, K*-Hi-s». t u u j r n fi-x-U.
i. Onjs-Ht'tre.
BONNEUX, j, sold., Cnsen, MWil, blessure !.it!j»v, K-s-U i S-iirtteWajburge.
B< 'NKELMAN, j., sold., Bilsen, 1&-I2-87, t l.unnn, 15-K-H. i. l.onun
M i t T T I N , L, sold, Aas. 21-1-SM, t. Lom-in. 1VH-I4. i l o m i n
PK'\SSINE, F., sold, Waterloo, 18-4-91,-t B,mhun, ">-K-i4, i K ih.w
üim'EUR, E., «erg.-major, Liège, 2fi-'.MU, hlMMire l »-ue. N-*-tJ,
t Robermunt.
B K H - N L, sold.. Muasy-la-Ville, t Ougri», fi-H-14, i <ir<w-Hétre
Rt ITIENS. «old., Ixellw, t. ytieuf-du-Bow. fv-H-14, i Kabnsw

Zo vernam Emiel Buttiens dat hij gesneuveld was : de « t » staat voor
« tué », gedood, en de « i » voor « inhumé », teraardebesteld...

Ongevallen in
LEOPOLDSBURG :
twee gewonden

Dag in dag uit

ZOUTLEEUW :
voetballer gewond
Bij een wedstrijd op het voetbalveld aan de Statiestraat te
Zoutleeuw werd speler Danny
Cordeman, wonende Bogaerdenstraat 35, te Zoutleeuw, zwaar
gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

GENK :
onbewaakte overweg
De heer Lapouter Robert van
de Roerstraat 36, te Genk, die
donderdagavond jl. om 21 u.45 te
Genk op de overweg nr. l van de
spoorlijn
21 A.
HasseltWinterslag met zijn auto door een
goederentrein werd gegrepen,
laat ons opmerken, dat deze
overweg niet bewaakt was door
een waarschuwingsbel of rode
flikkerlichten, zoals in het persbericht te lezen was.

HALLE-BOOIENHOVEN
twee gewonden
Zondag werd de voetgangster
Barbara Peetermans, weduwe
Henri Mathijs, wonende Asbroekstraat
17, te HalleBooienhoven op de rijksweg gegrepen door de bromfietser Wolfgang Klingers, wonende Gasthuisstraat 2, te Sint-Truiden. Beiden werden gewond en overgebracht
naar
het
SintAnnaziekenhuis
van
SintTruiden.

NIEUWERKERKEN :
vrouw gewond
Zondag kwam het in de Graafbeekstraat te Nieuwerkerken tot
een aanrijding tussen twee personenwagens. Hierbij werd mevr.
Hilde Ramaekers, wonende Kortestraat 72, te Herk-de-Stad licht
gewond.

MAN DOOD TEGEN
PAAL TE HASSELT
Gisteren, omstreeks llu.30,
ging de personenwagen, bestuurd
door Namotte Jean (44 jaar), wonende Korenstraat 33, te Mopertingen, op de brug van de Herkenrodesingel aan het slippen.

de middenberm. De bestuurder die
geklemd in zijn totaal vernielde
voertuig zat, werd door de diensten van de brandweer van Hasselt
bevrijd, maar overleed tijdens zijn
overbrenging naar het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt. Op de foto
De auto sloeg te pletter tegen een de personenwagen van de heer
paal van de elektrische leiding op Namotte.

Tussen de Mexicaanse steden Acapulco en Zihuatanejo zijn
zondag twee bussen frontaal op elkaar gebotst waarbij. 15
mensen het leven verloren en 21 anderen werden gewond.

Utrecht: Lassa-koorts komt niet

De dertien Nederlanders die nu al anderhalve week onder
strenge medische kontrole staan in verband met de mogelijkheid
dat zij zijn besmet met de Afrikaanse Lassa-koorts, hebben tot
dusver geen enkele symptoom van deze ziekte vertoond. De
dertien zaten in een vliegtuig dat 10 januari jl. uit Nigeria kwam
en waarvan één van de passagiers, een Britse arts, twee dagen
later vermoedelijk aan Lassa-koorts is overleden. Hoewel de
kans, dat de dertien Nederlanders met het Lassa-virus zijn besmet uiterst gering is, worden ze voor alle zekerheid toch zeventien dagen lang iedere dag door een arts onderzocht.

Cherbourg: schip gezonken
Voor de noordwestkust van Frankrijk, ter hoogte van
Cherbourg, is maandag een klein Israëlisch vrachtschip gezonken. Alle twaalf opvarenden konden worden gered.
De 1900 ton metende «Malka» was van zijn thuishaven
Haifa met een lading zout op weg naar een Franse haven. Het
schip verzocht via de internationale noodfrequentie om assistentie nadat het door een schuivende lading langzaam slagzij
was gaan maken. De reddingsboten van Guernsey en enkele
andere schepen in het kanaal kwamen «Malka» ter hulp.
Het Oostenrijkse vrachtschip «Renate» streek een sloep
en nam de Israeli's aan boord kort nadat hun schip in de golven
verdween.

Parijs: doorlichting bagage
Vrijdag is in de luchthaven «Charles de Gaulle» een demonstratie gegeven met een nieuw en snel kontrolesysteem
met X-stralen voor het doorlichten van de bagage van reizigers. Het systeem, «Bagagix» genoemd, wordt sedert enkele
dagen te Roissy beproefd.
Het gaat om een geheel van drie meubels van ongeveer
l m lang op 70 cm breed en 0,50 m hoog en van een TVontvangtoestel met een scherm van 43 cm. De gebruikte dosis
X-stralen is zo zwak dat film- of opnamebanden herhaalde
malen zonder gevaar voor beschadiging kunnen wc r den onderzocht.
Het beeld van de inhoud van de bagage is zeer helder ongeacht de snelheid waarmee men de bagage doorzoekt. Zo
kunnen per minuut 20 bagagekoffers van 50 cm worden doorgelicht. Dit stelsel werkt reeds op het vliegveld van Moskou
en kost 1,6 miljoen B.fr.

Heule: turnzaalbrand
Maandagavond is de turn/aal van het institi'ut voor meisjes
«Spes Nostra» te Heule door brand geheel vernield. Daar de
turnlerares ziek was, waren op het ogenblik van de brand geen
leerlingen in de zaal aanwezig. Een werkman op het dak zag in
de zaal dichte rookwolken, hij verwittigde dadelijk de brandweer, die snel ter plaatse was. De oorzaak van de brand moet
worden gezocht bij de verwarmingsinstallatie.

Montignies-sur-Sambre: zelfverbranding
Te Montignies-sur-Sambre heeft de 44-jarige Jean Jemen,
wonende Place Piret, zich zondagavond met benzine overgoten
en zich vervolgens in brand gestoken. De woonkamer vatte
eveneens vuur en het hele huis brandde uit. De man kwam in
de vlammen om.

Boedapest: griep laat niet af
Nagenoeg één "miljoen Hongaren leden de voorgaande
maand aan griep en vorige week werden 28.000 nieuwe gevallen gemeld, zo schrijven de kranten in Boedapest. De epidemie
zou in dé hoofdstad aan het uitdoven zijn maar in de provincies
daarentegen zouden nieuwe ziektehaarden vastgesteld zijn.

Caracas: massa-uitbraak
Zondag zijn uit de gevangenis San Carlos in Caracas
(Venezuela) 23 gevangenen ontsnapt via een tunnel die ze hadden gegraven en langs dewelke ze de omheinigsmuur van de
gevangenis — een oude kazerne — konden bereiken. De bewakers die pas toen de ontsnapping bemerkten begonnen te
schieten, maar de vogels waren gaan vliegen. Het gaat om linkse
guerrillastrijders van het F.N.L. en het F.A.L.N. Onder hen
bevindt zich Carlos Betancourt, de vroegere leider van 3e
links-extremistische «Bandera Roja».

India: duizenden doden
Zoals gisteren gemeld werd het noorden van India getroffen
door een zware aardbeving. Nu wordt vernomen dat er waarschijnlijk duizenden mensen werden bedolven onder brokstukken en puin en bijgevolg levend werden begraven. Het epicentrum van de aardbeving bevindt zich in het distrikt Kinnaur,
99 km ten noorden van New-Delhi. Volgens het seismologisch
instituut van New-Dehli was de jongste aardbeving even krachtig als deze die onlangs Pakistan trof en het leven kostte aan
vele duizenden mensen.

Heppen: melkdief op ronde
Eén landbouwer uit de Kruisstraat te Heppen werd 's
nachts gewekt door het geblaf van zijn honden. Bovendien hoorde de man een verdacht gerucht in de stallingen, waar de koeien
stonden. Stel je de verbazing van de landbouwer voor toen hij
vaststelde dat een onbekende rustig één der koeien aan het
melken was. Bij het binnenkomen van de boer sloeg de onbekende «melker» op de vlucht. Hij kon later geïdentificeerd
worden als een 19-jarige jongeman uit Heppen.

