-833achtjarig ucisje, toelr eerl viou\,v o'vet

in de vo,lksbt1urte11 sprak.

cle e,llerrcle

irier tilogcir \,ve zeggclr w.it we rn'illeir,
in Netlcr:iarrrl, lvc rnottcn on$ ook uiet
rlccr gaau ruc1(lc1l. )
Niet zc-ro luid I Da1. liiuclcru,oorrl u'as wc1 t1e
tu'Ja,

rvc zijtr

bij c1e snoLrcntle rccievoeririgcn valt clel Rijksrlag. '\loltl 1iouclen, vc,rsruactrten c1e klachtel cn luirl rocfelt
ltcs,tc liommcntaar

cn

vall sterktc

vo1l12rr':1i11g,

En in bczet Bcigië lrotirrle itrcn vellt hurls,tui:
tlezclfcle klacirter.
Eeu bckenclc : <i Ja, orrs volli... Nu \,veLr tc
\'-crclurr. !)1ken lnorlacn, ctrkcn ar,ontl linjgt,rr
n'c zege bcrichten. Iirr stccclsr sprcekt llle 1l over
tlc zlvarc vcrliezcn v:nr (1cJi rrijzirrcl. \\'ij verliczert rticts, rvij wirurcir niaar I Iirr rnccrrerr za, tlt...
r,r,ij 't nog kurlnrn gcloor:cn? \rcrlcclcn jtat: z.ott
l{uslaucl kapr.rt zijn... .\n Serr,ii-,'s val werd irct
vast vtcrie... Nu u'inrrcrr ne bij V-erdun crr clc

ricls

l,'ran:;chcn houdeu rlc rrcs,tc... Ii< lrttlt tr,r,ce zoneir
t'crlorctr cll eclr is ve rniiirlit. Iin cle vroLl\,\r cll
atrtle re kinclercn arnrr.ie rlc... Iin ii< hier.... rr
Z'uclrtcud beliiorrr ric rnatr zijrr w,ag;en, < lrct
clicr,cnkairehe l, zcgt itct voiii, onr de ol;gc,'
cischtc artilielen te lclir'vircclcr up c1c hocvun iLr

't

r,,rlrl('.

Ja, 't volk irr llelgii: zag s,circt'per clan

rir,

overhcitl nrcerrcle crr de i)uitsclrcrs t.r'oosltc,n ;,,iclr
rnct il1us,ics , ttls z.c hooirtcn irrtlruk te ririlit ii
nlct celt lcr.rgclrbcriclrtic el-" djt, rlat \\,rr ilr r,( n

l Ictlcgecicclti

.

Ilit Palijs not't1t gcnre1t1, riat, oncltrrrl<s c.ieir
t-,pt-niurricn tolrr vnrr sotnurigc biaclcrr cn L,rrli'
rr

Iit'n

grrsiurirrrai.

I)c soir'iatcu -strijtleri, l;csclrcrnrrl
clc.rr-rr hct gasnurslicr'.

'.lllrre,rr flinlie littapctr lrclrrror'tlcrr,roli tol rlr
lcizigcls voor ]ingcllrutl , [icu l'arniliclirl ]trui zt
ruet rrirnu'c pctteli uitgerlust. ( Erncictr )) sto1x1,
ct' o1r rie cclrc c1l u I{r'orrpritrz- l r-rp de a1t(lcre ;
r'le iorr.q-cns lirulrrlcn cr nn tic icttcrs ai. 't \\'âs
oi'ze Leetls gevoclden, (lat ze rrict li,,rrtlcrr f.irott-

t.iclte trtalncn, irct r.'o1k getroeg rratt den oririr,5
l;c.gint tr: krijgcn. O1r 2 Januati zijn 15()0 vroirrr:c'rr, nrccstal cchtgcnot.rtcn clet 1eclen t':rrr .ir.t
ilatrozcn- s1.'riciiliaai, bijecneclionren in cle grootr
zaal r'iirr irct huis rlcl s-i-nc1ikale ri'elklieclen r,air
I)arijs, e-elcstigrl ttrc ilratttlt r,Lr-r: llclk:s, orll .f

lrct gcicl tc trclii.cl,'llt
1.:crr.i u

als cltlcrstantl

toc-gc-

ortlt.

irc'n rnet rie llrrits,cire oorlogslnctirode.
rr Iirr \icrriutr? )) \'Loc,gc11 \\:e nog aarr ccu ttitgczct 1rcr,r.orlcr \ illr J3er1ijn.
ri \''cidurr... Oli, r1c i.rla<icrr 1no'gc1r slrocvcri
u'at zc u'i11cn, lrct volk is niet tcletrlstcliitr.q gc-

slagcn. Iieuige,

lnilaircle

n gclcrlcn kregcn

t1e

scholctr rzakatrtie ert ntappertiel ovctal de r'1ag
gcn. 't Is lvziar, clat irr onze buurt vcel trocclcLs

't iiarte v:rn atgst \roel(1e1r 1i1opi'ien. Zij haclcleri
liever gcen \retlun, lvalrt ze lregte1rcn, claf <lc
'vcste stroouen b1oer1, rniss.chicrr ooii clat t,att
hirar trrarr, eiscllcir zot1. N11 zijrr tlc lrlcestc \1[lggetr vctclrvetren, liggcrr tle hoslritnlclr \rt)1ie1', i:,
rlc rcttlr, .grootcr. Err. \icrrlurr is ccit tlicpc tclctrlstelling. l
--'t \\:as c.en tricstigr grrrcl)....
it Nict zoo 1L1i(l, rrrr:icclcr i; , rlaarschrtrvcle' een

N'53.

l'irrrrrlir.iil: gJriilrt tlcrr w'ol{ hij tle lieel.
(J. C. (ioulri irr rr 'i'irc \\-es,trnittstcr Clazcttc
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-iiet t.t2" verdedigcle daar de omgeving van bi-

court tot Vaux, clus ook Damloup en La l,auIée.
De nacht van 1 op 2 Juni was ook hier roerig
geweest. De Duitschers lieten gas walmen en deden herhaaldelijk aanvailen en vero,verden het
clo,rp Dam.loup, dank vooral aan het he,lsche stikgas, riat de schildwachten bezwijmde of doodde.
Het alarm werd daatcloor op onvo,ldoende
n

ijzc gcgeven.

<t De Duitschers I r klonk het eensklaps.
N{en zag de beuden iret dorp binnenstorrnen cn
ho.orcle dan hun woest hoerâh-gero,ep.

De vermoeicie Flansche'n sprongeu op en grelicn <lcn tegcnstalcier aan. -Men vocht in cle stratcrr, irr de huizen, zelfs in de keiders. De vijancl
lres'chil:te over vlammenwerpers en rnenig
Iirartscirrnarr stieri irier cen gruwelijken clooci.
Dc l)uitscliers lrchielclcn de overhancl en Locu
<le tr'lieecle Juni aatrbrak, waren ze clus meestcr
lair I)aurloup, wat voor ooze bo,lrdgenooten eeu

I.iiti,verking van het Duitsche geschut bij \rercluii

zwaren en gevaarvo,llen tegenslag beteekende.
l")aarom zouderr cleze een tcgenaanval doen.
Ze marcheerden vastberaden heeu, kropen dau
Van grrrnaattrechter in glanaatirechter. 't Was
r'ie 11' korupagnie, die het venuetele stuk waagclc, waut altius was het, daar mc'n reeds gelroeg
ondervonden hacl hoe de tegenpartij elken voet

Deze vrour,venvergaclering heeft eirre kracirtige betoogitrg ten voorcle,ele valt clelt r;recle gchouden, tadat ztj eelc vlamrnerrcie reclevocrirrg
tegen den oorlog hacl gehoorcl r,an deu iteer
Sebastien Faure, welke flink toegejuiciit werd.
Over den toestand in Duitschland werden

veroverd terrein onmiddellijk geducht

;,r

natuurlijk geen < mededeeliugen l verstrekt,
'maat die vernatn meu menigmaal van uit

verlof terugkeerende soldaten, v'ooral r,an landstormers, wier gemoed door' 't kolt verblijf in
de t lleimat )) nog meer bezwaarcl was gc,
worden.

Bij 't walmend kaarsje of 't pitle in ,t ver.
lampje, * want karbied u'erd schaarsch daar
in Vlaanderell
vertelde de ingekwartierde
dan hoe 't op 't- dorp en in cle woning geste,lcl
'was en met hevige woorden geeselde hij de rijken, die nog weelde getrieten rvilden, terwijl die
( ârrne Leute l honger leden.
Uit den rrro,nd van een deserteur, die van Verdun weggeloopen \ /as, hoorden 'rvij toen deze
woorderi
<

:

De kroonprins,

hij wil

de held zijn, de held
de mannen,, ze bestormen de

van Verdun... En
ve$te.... Ze nemen Douaumout, en dan naar
Vaux. De kroonprins lacht... lacht voort... en
zendt nieuwe trqepen in den doo,cl.... Iloerah,
hoerah... en ze snellen tegen de helling op. Ze
vallen bij hoopen.... De ireld van Verdun stuurt
nieuwe benden... hij wit s,traks zijn intrede binnen de veste houden, met vlaggen en muziek,
onder geroqr en ge,juich en al de bladen in de
Heimat moeten hem dan bewierooken als den
o'verwinnaar, den held van Verdun. En ciuizenden liggen aan de l\{aas kaput I En ginder weent
men. ) D'e man vrees Duitschlancl in. Hoorde ik
hier niet in 't Duitsch wat de Franschen tlynas

tische redenen voo'r dezen aauval no,emdcn?
Vaux nroest en zoLr rm verovetrl worden I
W'e zagen hoe de Duitschers van cle Westzijcle
op het fo,rt aandrongen, oûr het van daar nauwer
in te sluiten ; maar clok f)ostlvaarts volgcien zc
die taktiek.

'

in

staat

van verdediging stelde.
Officieren er onderotficieren leiclden hun mannen aan, maar dadelijk viel de groep.iu het vreeselijk machinegeweervuur. Iu korten tijd was de
kompagnie vernietigcl el de overlevenden weken, hun zwaar gewonden aanvoerder, kapitein
Hubinet.en twee insgelijks ernstig getroffen onder-luitenante[ nog ureevoerend in dien rnoeilijken aftocht.
I\Ien mocht nu verwachten, dat de Duitschers
tladelijk zouden bépro'even velder op te rukken.
I)e Irranschen bezaten tocïr nog tle gewichtige
i:atterij Damloup.

Een bataljon van het 52u kwarn hulp bieden.
Dien dag bleef de Durts ,trEr op zijn stellingeu en
cle Franschefl V€rst€rÀc.rr het verwoeste terrein.

Ze rrroesten veelal werken met het

gas'qrasker

voor.

's Nachts duurde het bo,mbardement vo,ort.
Voor de gervonclen had men tot eenige schuilplaat5, een haif vernielde abri oçl een granaattrechter. Telkens vermeerderde het aantal gekwetsten en ook dat der dooden.
Den 3o Juni bepaalde de tegenstander zich in

den voormidclag nog tot artillerie-vuur, maar
bm drie uur waagde hij een aanval, die in bloed
ges,moord werd.

Om vijf uur verschenen zestig Franschen uit
richting. Een officier o'ntdekte de
s,'harrtlelijke list.
a Vuur !l riep hij. u't Ziin Duitschers.rr
En ook dat verraad werd gebrokeû in een
moorclclaclig geweergeknetter of doo'r handgrar1e D'uitsche

naten.

Onr 7 uur, een <ielcle aanval. Eveneens misiukte hij.
(Jm iJ uur <lc vierde bestornriug, nogmaals
doo,r de Franschen afgeslagen.
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St.

j)itlrc tc Ycrrlurr in il)ltj. Irr rle:lr

Ircittergro,utl tle rne Clratrsséc.

nal Jiep, oçr. zijn stok steunend, door de gafl"
, l{a1
elt bemoedtgde z\n mannen, me,er door ziju
I getr
dan door
I houcling
gl: weet hoe dewoorden.
vijand het werk nauwe.r iuI
I sluit, West- en Oostwaarts.
's Nachts vooral is'het schourvspe,l verschrik| t<eti1t.
Overal flikkeren <1e battèr"ijen, laaien
I
rrlar.rrrnen, eerr kring van vurlr omringt het fort
I t'rr
aan allc zijden klirrken ontploffingen.
I
t_)* 1'Jurri drirrgt de r;ijancl tot rrabij het fort,
I rra<lat
vt.rt.rruitgeschovcll posterr tclt tlen laatsteri
I rrrarr stand
gehouderr hebbeer.
I
ftour rlc Duitschers zencler gctlurig nierrrve
I trocpetr,
rlrrr rlc l_rrr.ssr lr tc vttllcrt.
I
stcrft cirrrrr kapitein T'nlxrtlrot, varr
I hctttctctitaftig
l-12". Iien grarrâat hceft,herl cle lencleuen gcI brokcn
en bcide beclrerr vcrbri.izelcl. Twee serI
Scanten rlragerr he.rn binnen. De lijcler uit geen
II klacht.
O. cloktels rrroetcn onntitlclellijk cle voetclr arrI prltcererr.
I{ornurandant Raynal
beschrijft
Ilordeaux
kornt I,vat lat'er bii hurn.
Het onclerhoncl
is kort : geen woorcl van troost
e1l geen valsche hoop.

De een weet, dat hij verlo,ren is; de a.ndere
acht hem te hoog o'm le'ugens te verzinnen.
Een omhelzing en dan zegt de kommeudant

Dan viel de nacht. Haastig verzorg<1e men c1e
vele gewouden, begro,ef uren tle talrijke doodeg,
maar aar slapeu mocht niemand denken, al hacl
tnen in drie nachten geen oog gesloten.

Twee hondercl gewonden kwamen langs den
hulppost. Wie kolr, sleurde zich na.ar acirterel,

maar velen bezweken onder wege.
Er waren afschuwelijke gekwetsten, wier gelaat een wonde was, dan blinden, half versmachten, bewusteloozen. IIen haalcle bezrvijrnden varr
oncler lijken, uiteengerukte iicliameri, waarin
toch nog leven ',vas, uit granaattrechters.

't Was een lerschrikkeiijke nacht, en geelt
oogenblik mocht men onaandachtig blijven,
rvarrt ieciere stonde kon een .nieuwe aanval voi9e11.

Err de nlannen groeven, versterkten hun posi-

tie, terwijl de oogen roocl outstoken warell van

gemis aan slaai-r, het lichaam beefcle van koorts,
de keel sclrroeide van dorst.
En n-as Vaux uog wel ran de Franschen? I,Ien
harl .geet vcrbincling met het fiofi. Zou mel riiet
plots trnsingelcl en geireel afgesneclen zij:n? O,
cle tocstand was kritiek.
De 4" Juni bracht weer nieuwe bombardementen en herhaalcle aanvallen. De Duitscirers vor-

niet. 's Avonds aflossing.
Den 5o Juni begon voor nieuwe afdeelingen

elerclen

deze'lfcle ellende.

Maar d.e batterij van Damloup bleef ook toen
nog in handen der Franscherr, zooals gincls teu
\\iesteu ook cle laatste schans.

XLIIT.
DE STRIJD BIJ VERDUN.
De val van het fort Vaux.
IIet fort in puin geschoten, maar ifl dat puin
houden d€ verdedigers stand. Kommandant

_

van het fort:
rr labourot, gij zijt een dappere ! l
De kapitein clenkt aan zijn mannen.

rrKommanilant, de Duitschers passeerdetr ûiet.

r\Iijn kotnpagnie sloot hun den weg af. l
Na die getuigenis sluit hij de oogen. Ieder
heeft zijn post hernornen. Hij is alleen met den
hulp-dokter Gaillarci bij de gewonden, die kerrneu. Na eenige oogenblikken vraagt hij om den
iisl.riraut }luffet. Maar Buffet vecht met de.rest
van zijn kompagnie.
<

taat hem ginde'r

D, zeglr de stetvende.

Hij dikteert aan den hulp-ciokter dezen brief

voor zijn vrouw :
rr Geiiefcle, ik ben doodelijk gewo,nd.
gedood toerr

niama, ik

ik niijn plicht

Ik

werd

deed. Zorg goed voor
hield veel van u, ik omhels u, u en mijn

klEine dochter.

r

'

Wat later komt de aspirant Buffet toch bij
hem.

NIet orusirrgeiirrg be'clreigd, lreeTt hij met de
o'verlevenden van zijn pelo,ton een weg moetcn
banen naar het fort.
< Jongen, sij die van Dyon zijt, als ge uit den
oorlog terug\eert, zult gij aan mijn vrouw gaan
zeggen, hoe ik gestorven ben. D
In vrecle met zijn mannen en zijn geweten a1s
overste, heeft de kapitein zich naar zijn haard
gewend. Het waren zijn laatste woorden.
De dood blijft nog eenige uren uit en hij be'
houclt al zijn krachten, om niet over zijn vreese'

lijke wonden te klagen.

Reeds gaat zffn naam doo,r den nacht, gedra'
gen door een duif, die om 3 uur 's morgerrs uit
het fort vloog.
<

De vijand omtingt ons.

Ik

breng hulde aal

dm. dapperen kapitein'Tabourot, zeer etnstig ge'
wond (142") : wij houden bog altiid stand" I

*-

SiJri

wij op hen gescho,ten hebben, terrvijl ze ziclt
overgavelr. In clen oodog gebeurt van alles,
Voor' <le n kotnntandopost passeerelr rretstclkitrgstrocpett ctr gcu,cltrdelr komctr aan, z-oo gocrl
ze kirnncu. llaar rric'rrrarrrl rveet icts.
D'e ordc,rs zijrr vaag eu onbepaaltl. Zij, die optrekkel, tra,chten cle eerste lirric te bcreiken, orrr
rlie te verstclkcn c'n ureten {lllcefl naar r,r,elk l.rtrtrt
z.e

ziclt beg.even, tlat op het lcirlplun oi o1r ct'rr

licschriden i<rrart uange<luicl is.
Arntt: lieclc'n ; cer ze de eerstc lirric llcrtikcrr,
ligt er ge.n'oonlijk cr.1 clcrde op tlel gtonrl.
j,iii, clie,t,rrlaag krrtncrr ziirr irr zrtlk cerr starrt
van aftnattitrg, riat rncrr tritts rrrc'el rrit lrctr lrllerr
l<

Ifet klooster

ude la Priticetieri te

\lerdttn in

r'oerlvoJ gcverdediginA

van het
storven, r,r'onde ontvalrgell bij dt:
r,an cle Noo,rd-Oôstelijker Trres. \Iraag voor hertr
he t eerelegioen. r, (1)
En intusschen streed lnen tttdll tcgctt. nta:t aatt
iret fort en hoopten ziclt'<1e d<iociett en gewoucletr
op. Za<t ging het 2 Juni, in den nacht van 2 op li
c.n den 3n.
De vijanci nesteide z-ich in ile loopgraven lnrr,l
het rlerk etl aI r.reer en me€t bttiten-r'ercledigers
moesten in het fort wijken.
Een officier vâû een batterij brliterl hct ftlrt,
=chreef

1.tr2",

.

Een battt'r:i.j li'rrrcit r4r l(}{l rneter r,an rlerr kr',ur-

1Çilti,

]jtrrigt nlirr lalt-t tir-ltlt -t'n lrr(trlt tlrril zijrl
locrcl :
'
r, Kapitein T'al:r-,rrrot

arr

:

De slag tluurt vlnrt. Hij rvtletit verschrikkt''
iijk. Aanl'ailen vo'lgen op aant'a1letr. I)'e l)ttit-

t;ratrdopûst (,Jllvct. .geslingefrl. \\'c lrlopen t.r
Itetu. Ze is lrtterlijk ouigc'keerc1. tloor ecn Nl{ I cr i
lrrrl uratctiaal is irr eetr trenrigcn toerstatrd.
\-eel cloodt'rr cl getronclcn ; celr hoofd is ,rvtr

rit.rr n'cg guol<1 , rlc hnls .,vcrtl af.qcsrrcdr:n als rnet

e,rlr $r'trcerfire$, i1r rlc rralittri{e plikktidrarlerr

I

nrr.g;i'rr itrgcwanclcri.

lk ilrirrg tot i:r rlt: ltxr1-'13rrrul 1li.ror, r'r' kottrcrr
|( i\'.jnclrn trit, t'lr,rri wc'L'r'bnre1l, tlit' rtrr rriekkt't
rie't gc.broùcen tli.j .rudr".rstetrnetr. 't 1s e.trr koerict
vtirr \1a.nx. I{ij t1.r,.rcg, naar ili rrrcerr, een lrrief,
t'licrr hij u'cggelrr:rcht heeTt. Hij vertclt orrs, ,lrrt
lrt,t lèveu in dc, vesting ccn ilel is gervorclen.
IItt garnizr:rel in <le kazeninttcrr geblokke.rcl
is terr rrirrrlt: klac:htctr. l{elr hctft gebr.-li aarr

,

tt rtlet

.

I{et

r,tttrt"

lcelrt in krar:lrt toc,

cle Dtritsche

rrrirttttietr,î valltrr rlit:irttrr c\r tlit-'lrtet'.ir

(1)

rr

*ôh.t. zetten cloor en willen ltlet slle getl'eli

Vaux binnen. De regimenten slncltcll als'was'
Zond,er ophor.rclen stort cetl ùlkaat1 r'an ijzer: err
vt1u1' op ons" Toch ste[nen rvij zoo goecl rnogi:

hef voetvolk, en schieten nacht en dag, zan'
rust; de kanonrlell' spoeclig versleten door
clit o'vermatig gebruik, splingen en 's nacltts verrvangt lnen ze.
De Duitsche artille e tracht cmz.c batterijerr tc
neutraiiseeren en richt op ons een onbarrnhartig
vuur,
Zij weten het wel, de l)uitschers, dat*t'an ltct
fort ïaar à*o **g alles vol kanonnen staat, dc
minste lrlooi van liet tetrein r'er-bergt een batterij '
Geen nieult's; we zijn afgezo'ndercl als ongelutkigen die op een eilaild te nridden dEr woeder,dàzee verlalen zitten. \\/ij voh'oeren brutaal

lijk

c1àr

ons
-- l':etoep van artilleur eu dat is alles.
tto. st;t het rnet c.len slag? Wat doen rvij ?Wat

cl:et cle vijand? Wij weten het niet.
Onnoodig. dus er ove( te sPreken.
Gevangeien gaan voorbij, mannen eu een odficier, dieir ik o-ndervraae' Zii zijn zoo juist in
onze handen gwallen' Zii ziin uitgeput-r"an ver
moeienis, maar hun moraal is goed' De.luitenant
zegt, dat hij zeker is van de ovewvinning:
bat zullen we moeten zien. Hij beweert, dat

rr, \/rrttx ligL op het ttitetste.
I)crr ii" Jtrni gaat de vlieger- I{enri-Lotris lliclrard het f<irt verkenucn. Ile bcstuutcler rvorclt
Het vliegtuig is rloorzeeftl
"q.ewoncl eu l.'ezwijmt.
varr kogcls. I)e rnoto,r' werkt rriet meer. Richarcl
;.r lri 161 stuul'cn hrcngt tlc rrracltitlc itr de cig.rr
.f

r.1

linies tcrug. Flen grarraatsc:herf verbrijzelt lterrr
tle clij. 'l'och l.rereikt rie gen'cinde nog den boderu
err dadelijk rnaakt lrij zijn rapport. 'Iwee dageu
lrt:r' s'tie r.f ltij.
l)en 4" Jturi ontvatrgt flteo tle laatste cluif uit
hc-t fort. lien bericht meldt aanvalletr met gas.
Ilerr li" l<otueir, er koeriers,. Als tloor eell wo11tlcr zijn ze nog r.rrrtsnapt. Dtror ltrrtr rnoclcl kolt
rleir cen scitrstelsel itrrichterr.
Àrrgstu'ekkende bedchtql : âânvallell rilet gâs'
rnet vlammen\\re4)ers, gebreh aatr wâter' -- veel
ge$'ctdell, -- ie<le,r tloet zijn plicht.
qleI:hlI.lFlPl

Ja, Vattx zieitoogt. Er is te veel volk. Meur katr
ze niet voetlen €fn voclral den dorst niet laven'
\\ric niet tot het garnizoe,lt l:elioott, nroet heen'
Zoo eischt cie kommandaut het. Maar hoe? Ze
rnoeten hun n'eg zoeken. 't Zijn afdeelirlgen vatt

lrtt l0lt en 742u.

Orn half éétt 's llachts, valr den 4u wagett ze
Ze sprixgt:n irr de grachi, knril-ietr stil. vel-

ltel .

(1)

l. L. Gaston Pastre, tt llrqis arls tle front'l
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en ziet cle brocd-eren; die rretlo,ssirrg moeten bren'
gerr bi,i ltc,opert tallcn.
Den 6o is de toestand irr het Iort nog vreese.
iiiker. 0, ciat gebrek aal1 lvater. Gas, kruitlucht
hangt trrsschur het puirr, in a1le gange'n, in a1lc
hoeken. r\,letr lijclt verschrikkeliik" Oogen ptiilell

liit, dc tolg kleeft

aan he't'gcheruelte.

tlors,t, clie helsehe dors't

O,

rlir:

!

Jicrrrtnandant Itaynal u,erci. tot kommandeur
l,ar ltct.eetelegioeu bcn,remd. Jr,'ffte wil, dat clit

rrieun

s

ttitt....
i)r. rr l'l;1q'ç rl',,\nrrcs r; tc \,'er-rltrtr, trit
I

{le

rcscltir:ti trg.

rlcr:. l)'uitscirç:i-s lrr.rorctr lrcrr tuclt, sr_:irieterr, nraaL
rle gLerclr lrelr-rikt rle _li'r'lrrsclre lirrir . I)arr ,.olgcrr

:tttd*rcrr. Vclcn rlot rlc,rr rrccl:gcsiclroLe'1. (le nrr-rrlrlcn kmiltetr o.l'lr rl,roriel. Ilct aitntaJ li.jlierrr o,ru

lrlt Iolt

lle('u11. t(le.

'l''t

r'le n."*.,,.,,,,,1r,O,r' ,r.r,""rt 11e asprrant
[,t-:r-rrr Hrrtfct r rrr ]tcl 1,12', <lc soldaal. vau [J]'e-rl,
tlicrr uc t'eciis lri.j ltct slcrf lrerl van kapjtein ',{'a,
Ircttfol o'ututcct hr:lrtrcrr.
IIii tltrs slttrlt,lt irr rlr: lt,tttf(Jt, t()(lt i1c,,,rr'lrrg
lrtak.
Nu bereiktç lrii rirc,t ziju gi.oc1r.ir,r'an h,:t 1l!",
,lc [rrausche lirric.
IIii'lrrcrrgt
L,er:cclt zich laar',leu gerrcraal rler rlivisit:
()1nstâlldig vef$lag uit vatr den toe.
rr
.1rn,l r'rr hct i,rrt. IJarr ucerrrt hij rust.
I'-rtri:c ttte rr lrrlcr staut hij \\.eer \/ool' den ge,
rrrf:rirl. I)rzr- lrr':lt lresintrrr tc tlirehterr,1oor eel
,'rnlirl lrrt i,rt.t tt" oirtzcrltctt. JIaal kotltnatrt]ulrl.
lilrlrral 1no€l llct ur,:tr,tr cn lrcewerkefi.
rri

1

IlnfTct z,.ru rrLisst:iiic.,rr lrct. [ort krrÛiiefl bereil;crr. I:[ji ].:errl dc gclcgcnhcdcrr, tler lrrisitie:i,, (1elr

Ili j is tlrr aarrgewe.zelr lnar.
I)c' gr:,ueraal heveelt het hern rrict. X{aal Buflet
zll gir.au. Hij bicrlt zich aau. Flcnri. 'fiette, ile
serLgeanl, rlie rrre1, lrclt rrreegekoruç:l is uit Virttx,
u r g.

rlil

lr,-:rrr rrr:r.qczcllc,r.r.

liuffr:t leesl r'le lrtvclerr t'lr leetI zt rarr l.,uitert.
Â1s t.le, atrr-lttrl valt, r'rrtrekkel ze. Zt: bereikel
hr:1 {ort. nlaar op '1 laatste oogetrblik ï'ordt de
:elgcaut zwâÊrr gc\\'r)lrd. IJu{fet. is ongedeercl etr
lre,l1rt, rrrert ûrakkcl's rlit lr{.rt fr:rtt clerr sergeant do,orl
t, rr hrcs lrijsclrcn.

llet rrieulvs irreugt re:'rsr:hen trrr-rerl crn hoolr.
l)oclr cle aauval \\'ordt i1l bhecl gesrnoold. I:L'lrenrlig opgestetde rnrrchinegeiver:el) uraâiElr de
riicn rreer. Officicrcn rral{en rneest allen, c1r.roc1
,,I. zrvirlt' gc\voll(1.
'bui
nferr nioes,t oprukkel ir ecrr
van granaten,
in ccn hagel van kogels, in e'crr wolk van ga:i.
trIcn tart irl1c gevaren, rvil het olrmogelijke bellroeven, siormt over lijken, sluipt van granaâttrechter to,t Eranaattrechter.
En in 't fort vo,lgt men dien helschen strijd

lreL stet'r'e:tr,l

fort

bercike

... Het

ging

I)crr f.i" Juli ottvangt l{ayn,il de ofTicie'ren in
bureel, een kleine, half donkere kamet. Aiie
rnannen zien zwart var] sto'f err rook.
Raynal geeft te kennen, dat het oogenblik det

zijt

rlvergave gekonren is.
l3ijna geen granaten meer cil vr:o'ra1 geen dTupl)el 1vatel'.
i\J'e'n zal'als voor.uvaardeti slellen: het garnizoen
{r:r":kt heen met krijgseer, de dooden mo€ten begraven eu de gcwclilclerr dadelijk weggevoerd

li.

\\ uf dL

Zat tle vijancl die niet ârnfleeurt, dau strijdt
rrrer tot het uiterste.
Onder-luitenant Forgnes wordt als pademer-

tair aangeduid. Hij hijschl

eel1 witte vlag. Pas
':r ruorgens orn 7 u,uf rretscheen een Duitsch offi-

cier.

Hij

gaât rnee

in 't: fr-rrt, neemt de voor-

\\,aafden aâll.

De mannen leggen de wapens af. Niemand
slrreekt Velen weenen . }Jr't garnizoen trekt weg,
I)e '.'iiancl presenteert het geweer.
Z,::,-e::.n en tar:htig' gewonden vrefden heengevoerd.

'Kornrnandart

Raynal werd. voor de.n kroon-

lrrins geleid.

De D'uitschers toonden hun bewonderirrg voot

,lc Franschen.
De officier, die Raynal gevaûgen nam, hatl dit
rrrt't rleze woofden gedâen:
,' Ik lrcl, rle eer aan Lornnrandani Raynal te

verklaren, dat hij mijn gevangefle is. ))
lfel trilletrde hand grt ep de kommandant zijn
,l( Hen, onr dien af te gevt n.

*

l'een, ko,mmandant, straks. Gelief mij

l rrlqell I r, klonk het.

fr

te

een burgerlijk huis wachtte de liroonprins.

zag Ravnal en gttrette op militaire wijze.
Sta mij toe, u te verzoeken uw degen te beIrouderr l, zei cle zoonvaî den keizer. tr Niemand
hiriten u is rvaardiq het wapen aan te raken. Te
rnidden r';in zoovele heltten zjjt s1j een der e'erstett. rt
rt Sta rnij ioe, uw 1o,1 to,t o'p den nederissten
rnijnet so,ldaten over te brengen l, hernam de
D:eze
u

liratrsch nran

Ilc o,fficier, die den komrnanrlanî

gevangen

rraru, heette luitenant Muller-Verner.
Ravrral \^ erd naar \[ainz gevoerd.
ï)e gevaneenen w'erdelr verzàrneld te Genee6r,
.l'ââf 't 2lsg.rrreeo hoo,f.lkrvartie,r"ltras en rlan naat
f,audres seleid. Fransche vlouwe1l brachten hun
voedsel. D,an naar Duitsclrlan<1, flaât l)affnstadt.
De D'uitsche vlag wapperde op het puin van

*888blijven,

we z,ien zulleri.

zooaTs

XLIV.
DE DEPORTATIES TE RIJSEL.
gebeurte'nis in bezet Frankrijk, tlie in be. Een
gin 1916 plaats hacl, was zeer zeker van aard, onr
de troepen tot hardnekkigEn strijd aan te zetten,
want niets tre{t den soldaat meer dan onrecht,
door den vijand tegenovEr weerlooze burgers be:
gaan,

Bn nu vernam men ze€r ernstige feiten, clie de
gemoederer ophitsten. We zullen die thans eers
meedeelen.
Reeds herhaaldelijk hacl de Fransche regeering

protest uitgebracht tegen het optreden der Duitl

schers in het bezette gebied, om Fransche o,ndet-

clanen to't militairen arbeid te clwingen.

Nfaar die schen<lingen werden vôrre overtroffen door het barbaarsch bevel in het r:oorjaar vân
1916 te Rijsel, Roubaix ct To'.rrcoing uitgevaar.
rligd.
In <le heilige week, <lie voor Paschen dus, \,er.
scheuen in die stedel plakbrierren op de muren,
met een proklamatie van clen militairen kornmarrdant.
Deze luidde als volgt :
rr De houding van Ëngeland rnaakt cle bevootrading der bevolking stee'ds moeilijker. Teneinde

de ellende te verzacirtcu, vroeg de bezettende
overheid onlangs vrijwilligers, om op het veltl te'
gaan I'erken. Dit aanbod had niet het verwachte

gevolg.
Dientengevolge zullen de inq'oners ontruim<1
eû naar het platteland vervoer<l worden. De ontruim<len worden vercler in het bezette gebiêcl van
Frankrijli gestuurcl, waar men hen gebruiken zal
in den landbouw en geelszins voor militaire werken.
Door dezer maatregel worclt hrln de gelegenheicl vetschaft beter in hun o,nderhoud te voorzien. ?,cxt nooclig kan de voedselvoo,rziening uit

Duitsche depots geschieden.
Elke oniruimde mag 30 k.q. baqage mede nemen (huisraacl, kleeren, elz.), clie men nu h'et

cle

best klaar maken zou.
Ik bevee'l tlrrs : niemarrd mag tot trade'r bevel
lan \\roonplaats vetandeten. Niemand mag van
0 uur 's avonds tot 6 rrur 's morgens (D'rritsch
rrrrr) zich z.onder regelnratige vergunning brriten

ziin t'ettiE âânqegel-en rvo,ning begeven.
Daar het hier een onherroenelijken maatregel
eclclt, is hct in het belan€" der bevoll<iirg lialtu en
q..ehoorzâam te bliiven. l
Rir'sel. April 1916.
De kommandant.

Ecrr ander bevel luid<le aldus

:

Bericht.

rr

sollen nââr het ko'ncentratiekamp geleicl zullerr
rryorden.

A!le inn'oners vân het hrris,

ttitgezonclercl

liinile're.n beneden 14 iaar en hun moetler, en
grijs,aar<1-c, nroeten zich gereed hou<len bintren
antler half uur te vertrekk'en.
Een offieier zal bepaalcl aanwijzen, welke per'

Tot dit doel, rnoeten alle bem'o'ners voor
hun rnroning verga<leren, in geval van slecht
$'eer, wo,rdt het toegelatel in de gang te staau.
I)e cleur moet open blijven. Elke klacht wordt
verbodell. Geen enkele bernro'ner van het huis,
zelfs zij die niet moetel vertrekken, mag v66r I
uur 's morgens (Duitsch uur) c1e wo'ning verlaten. fecler persoo'n heeft re'cht op 30 kg. bagage :
is er meer gewicht dan wo,rclt al het reisgoed zonder meer: geweigerd. De , pakken moeten voor
iederen persoon afzonclerlijk gemaakt worden en
voo,rzien zijn van een leesbaar geschreven en
goed bevestigcl adres.
Dit aclres moet den

nâaq, den voornaam en
het nummer der eenzelvigheidskaart vermelden.
Het is vooral in zijn eigen belang noodig, zich
te voorziet van gerief, om te eten en te drinkerr,
alsook vân eetr wo len deken, goecl schoeisel en
lirrnen. Iedere percoorl moet cie eenzelvighei<lskaart l-'ii zich clragen. \ÀIie beproeven zal zicir
aan het trâns,l)ort te orrttre'klien, Itrrordt o'nbarrnhartig gestraft. l
Et app en -kornmancl ant.
Xrleu'kan zich voorstellen welk eeri ontroeringr

ontsteltenis, verontwaardiging en angst cleze berichten onder de bevolking verirrekten.
Men zou cltts een .qroot rleel van de bevolking
\ryegvo,ere'n,

mannen, jongelingen,

vrou\4ren,

meisjes, naar een onbeten<le besternming I Dit
moest rrmilitaircmelt,r ge-.chiec1en, op aann'iizing
van een officier. En l'ce s'ie niet geh-oorzaamde.
\\'elk ee'n slag irr al dic gezinnen, n'elk een hckommernis in 't hart rler ouders !
De maire van Rijsel zon<1 cladelijk clen volgenclen protestbdef

:

Mijnheer de gouverncur.

Aan huis gebo'nclen cloor mijn ongesteldheid,
ik met onbeschrijfliilre ontroering eel
bericht, dat'ik rrcg \ Ieiger te geloo,ven. Men zegt
rnij, dat de Duitsche overheid het voornemen
rr

v€rll€€nr

lrebben zort, om ergetls in het hezette
gebied, een. groo deel onzet' bevoiking weg te
voeren. Na de officie'ele verklaringen, cloor u op

de muren aangeplakt, tlat de oo'r1og liet tegen
burgers gevoerd werd, clat de reclrten, <le goetleren en de vrijheid dEr bevolking, aan deze
g en'

aarbo rgcl ble ef , op cle e et vo u<li ge ttooru'l'a arcl e,

zij de kalmte blijve bewaren, hacl ik nooit
kunnen geloovetr aan het treffel rtarr clergelijl<err
clat

nraatregel.

Moest het toch rvaar ziin, zott ik rnij v€'rool1oven, als eerste magistraat vân o1lze stac1, tot 11
<1e krachtigste protestatie te richten tegen wat ik
bes,cho,uu'en zo11 âls een absolute schenclir-rg van
het algemeen etkend recht cler volkeren.
De gezinnen te vernielen en te breken, bij duizcrrden vreedzatne brlrgers van huu haard weg te
rukken, z,e clu'ingen itun gocderen zond,er bescherming achter te Jaten, zou ee'n daad zijrl,
rvelke algemeene rtecront$taardiging $rekken
rno,et.

Onze so,ldatetr vervullen, evenals de uwe, dapper hun plicht, maar alle internationale verdrâien. zijn eetrstemmig om de burgerlijke bevol-
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king buiten dit verschrikke,lijk konflikt te laten.
Ik wil dus hopen, Excellentie, clat cl,ergeliikc
gebeurteais zich niet zal voo,rdoen. l
D'elesalle,

N{aire van Riisel.
Maar cle Duitsche overheid stoorcle zich na.
ttturli'ik niet aan dezen brie'f . Zij bezat irnmers cle
macht, steunend op haar zwaarcl, oF ,t geweld.
De Duitschers voe'rden hun helsèh plân uit.
't Wercl <1aar in die bezette steden een âIerdroevigste Paaschtijd.
Op bevel van generaal von Graevenitz, werden
door het 62" infanterie-regiment, dat daarvoof
opzetteliik van Verclun overkwam, 2b.000 Fran-

schea van beider geslacht, te Roubaix, Tourcoing en Rijsel weggevoerd.
Bij den aanvang van den dag, begaven de solclaten, met muziek aan het hoofd à bewapencl

Zij z,eggen : ver van het front, voor arbeid, clie
rriet het minste in betrekking staat met den oo,rlog, nraar wij weten re'e<ls, dat de arme kindercn
in zeke're genresterr op steelwo'rpen onthaald
rvcrrlen, omdat zij vrijrvillig kwamen werken,
zei rnen, waar cle bevolking weigerde. I)at is de
rluivclsche leugen.
Drie weken geleden dus werden er rafles geclaan in de twee naburige groo,te steden, men
hie'ld personen willekeurig aan op straat, in de
trâm, en zij die aldus meegenomeï werden, keerrlôrr niet meer terug. l
De dame spreekt dan over de hierbo,ven rneegedee'lde proklamaties en verr,.o{gt :
rr

Bij het uitgaan der kerken (Witte Donderwij deze bedreiging, welke voor clerr

r1r';) lazen

een dadelijk nitgevoerd zou'u/orden, en voo,r den

wijken en slo,ten deze af . Officieren begaven zich
naar de huizen, wezer vaders, jongelingen en

ancler als een D'amocles zwaard boven het hoofd
zweefde en clàt tien lange dagen en tien eindeloo,ze nachten, want men werkte per arrondissernent.

meisjes aan, clie zich naar een zeker lokaal moeste'n begeven. Vreeselijke too,nee,len speelden zich

zijn,

met machinegeweren zich naar cle aangeduide

af. Moeders smeekten om. Erbarming, weenden
luid en omklemden hun dochters, die echter otr-

barmhartig wegge,rrrkt wer<1er. Knapen werdel
van hun varlet of moe,der gescheirlen. Vrouwen
be'zwijmrlen, so,mmigen werden plots krankzitrnig. Er zijn er kort claarna ges;to,rven, zich uiet

meer kunnende verheffen van clen gerve,lcligen slag, hun toegc-bracht, toen zij hun dochter
rloor soldaten zagen opleiden, naar het anbekenrle, misschien naar de schande.

\Yant nie kon in een proklamatie r-ertrouu.en
steller, \\'aâr \Toesere z,oo schandelijk geschorr-

.-len werden

?

fÎeTr dreef r'lan cle .qevangcflen nâar het station
en hcropte ze in lee- el r:oeclercnwâqens ofi.

JIen leze dezel brief geschrerren doo'r de echt
senootr- \:alr ecil Rijsc-lschcu handelaar :

l{iin

lieve M....

r, \\rij hebber drie wekEn, maar rrodral acht
r'laqer in ângst eî de rrreeselijke zedelijke fo,lterinE van het hart vân eeî moecler, doo,rleefcl
Onrler voorwefldsel van nroeilijkheclen <1oor
Engelarrcl jn de bevoorrading verwekt en de weigt'rirrg van werkloozen, o,rn vrijwillig op het ve,lc1
te gairn werken, is nren met geweld tot de o rtr"uirning overge{Iâan en nog rvel met een geraffineertle t'reeclhei<l, s'elke men zich niet kan voorstdllen. IIen is nu niet te werk gegaân, als c1c
cerstc' maal, toelr mel'l gans,che gezinnen u'cg.

voer<le

; neen, te zamen liiderr, von<len

z.e

z.el<<:t'

rlog te zacht, cn toen hebben zc in elke familic
een, tnrcc, c1rie, r'ier of .rtijf lcden genomen, ûlâr1nc1l, vl'orlwen. ionge 1ier1en, hintleren van r.ijf
tieu iaar, ionge meis,ies, gelijk wie, waarop c1c
.

l'i11e;l<errrige keus van eeu o,fficier vie{.

En onr onzen anqst te ver'lengen, gingerr ze bii
n'ijkerr te ure'rk, zorrcler zelfs aan te ciuitler, in
u'elke 'n,ijk ze ieclererr nacht zoudcn u'erken,
want 't \\,âs bii het rlagen van clen morgen, olu
:J nur, <lat de claltperen, niet muziek etr met machinegeweren en bajonet \rro,uwefl en kinclerel
kwamen halen, orn z,e mee te nemenr Gocl weet,
waaf en waaro,m.

Err daar men niet wist of het onze beurt zo,u
r,r'erd men telkens wakker met het angstzrveet op 't geitaat en den angst in 't harte.
lViemancl kon u zeggen, hoe die dagen voor
ons r/âren. We zijn er nog allen van gebroken.
frr den nacht van Goeden Vrijdag op Stillell
Zaterdag, om B uur, kwamen voorbij ons de troepcn, welke de aange,cluide v'ijk gingen omsinEelell: Fives. 't \ÂIas vreeseliik; de officier pas-

seercle, wees dezen en {Jenen aan en schonk hun
cen tijdsbestek van tien rninuten tot een utlr om

zich gereed te maken.
Antoine D... en zijn twee en twintigjarige zuster t'erden meegetreid ; met groote moeite kon
rnen een zustertje, clat nog geen 14 jaar is, thuis
lrou.den, cle grootmoeder, die ziek was van srnart
cn schrik, rnoest dadelijir bediend wordcn. Men
liet eincielijk het meisje temg kornea ; maar hier

nrocht een grijsaard,. daar twee gebrekkigen hun
riochter niet behouden, ofsehoon <1eze hun eenige
steun was.
Bij clen dokter, oonl van 8.., liet men mevrou\^'
rle keus tusschen haar tu,ee clienstmeiden en .zij
l<oos de oudste.
< Goeci l, zeiden de soidater, (( dan zuileï u'e
juist die fireenemen. ))
Mej. I,..., die pas typhus had gehad, zag een
o f f icie r haat diemstmeisj e meenemen.
Men laat ons treurig werk verrichten l, zei
rlc militair.
,( lIccr dal trcrrrig, tren zotl het barbaalscir

tr

rrder<

]<ttirrreir lloemen, ))
rr D'at is een hard \À,oor-r1.

Zijt sii rriet barrg dat
rr zal lcrl<lappctt? "
lin de rtetratlct vcrklilite haar, l{crr gceft haar
zcven minuten tijrl cll roert ze blootshoolcls :lee,
op pantoffels, naar tlc-'rt ko onel, <lie clezc:t edelelr
r,clclslag 1eiclt, en tlic haar ook tegen het aclvies
van clen clokter in, tot vertrek veroordeelt.
Alleerr cloor haar o,nrvrikbare. wilskracht en
tlank aan het medelijtlen \:an een rnindet wreeden

ili

rnilitair clan cle ancleren, mag ze om vijf

urtr:

's a."'o'nils na clezen kalvarie-clag weer heen gaan.
De ongelukkigen, clie voo,r de de'ur een schild-

wacht hètb€n,

-

een

ioor elken aangeduide,

-840ittnliten zjitt ze gered errennls cie ilrr:gerliike
st:nrrl trr dc i'irrarrcicën, tot cgr iolgctrrlc g(ircrrr tct'ris. -\Iaal hct r,nrrr'l,rcitltlc ziclr tot tle r,'i.r
lrockcrr l1it, cr \i'as gaclt u'atcr r:rr allce n t1c nllr.cn
lrlcr.err over.
Ijn bii dcn Jrrarrdgiocrl, olr ::i irur 's 1llor.qclts,
lrcgcttrtctr clc lrczr;el<r:1 o1-.1icr1L irt Ic y.ii1i \ta1-

ban.
13ijira ortcl-a1 u'orrlcri tlc rlr'crrsi.rrrt:isics nrrtgtilolirc!t of Jticrlcn ta z.jclt:l:l1r ojri r.lc joitgc rriti:ir-s

lari lrct gczin tc \/cL\,ân.qc1t of
(lansclr

h<,.u tc r-cr.gczclictr.
r.lrnircle clie 1n11st voott.
ls,r,arn otrzc l;curt. f-lc lrcgriipt n,cl,

cle

ijinticli.iir

lcek

ilrrt jk rrr'ct nrccl s1icp. Jli hoor.cle tlc trocltcu iras
sccl'cil crr rl'ckte icdcrccn, tocn. o.m .l urir ltct ltc
z,or:k rxtzet stlaat aarrr,'irrR-. iiii ons uiarcn zc onr
1t) u. f]0.Bcs.cft gc otrzerr zic'lcstrijtl gcdurcnrlc dic
zcs \ireeselijl<e rirerr? l:{et rlas lngribcl, rncisi.,

rirrzcr stt'aat tc z.ian vr orl

,i

j

St:rp1

re

11

rraast s,chiltl

n,achterr, Tlirijgend, cell voo!: ecir. \\rij ontkl.a
rrr:rr. Jiaar a1lc gevaar is nog nict gcle:lrcrr.
\\.-ortlt vadcr ze 1f niet bcdr:cir.d ? ,\,Icrr 1rcc11
r;nzctr hoofd-boelihotder trrccEenollicn, 11r:rr nrurr

latr 1I..., rlic errctr ourj is
u'ij herlr 1rloge1r behou<1en.

zrls

vailcr. llir.j, otrrlat

Flcrr rrr oirur zri.cctte blocrl , tocrr z.ji 1t,.rar jorrgc,rr
zag hccrrleirlclt ; nle11 1l-:rc]ii rlcit lirraap tcr:rrg. l),-,

i)c grachten van het fort \raux op 10 Juni M(i.
wcrclctt cctst naar ccn.oi artdcr'lok:La1 rreegclcr'il,
r.crr i<cLli of cen school, crr clarr irr liirdrle , cloor
c1liaat, lrct vclnrctrging vau a1lc l<lassen, ook \ran
a1le zcclclijke râir,gen, ecrlijl<e iorige nreis,ies rnet

slecirtc vrou\ven, tusschcri solclaten, mttziek
aan 't hoofcl, naar het station gcvoertl, waar ze
's :rvo'nds mo.estcn vertreklieî, niet urete11c1 waar-

tnoetlct hclkcudc herl rrirt 1n€c1-. )l
Oolr de bis,schop, uroirsrigrrcur ClrrLr.r,st pr-otestcctdc. Hij hreee eels tot antn'oor11 r-au rlcn gouverrleur: ri Gij, bisscl'ro|, zn'i.is'en e..a heelr !))
Ook bel'ottcrs \-a1 Rolcq c'n Hallrtin rnoestctr

lcr-tlcliken.

i)e

donrlrelears lr'errierr naur t1c ^\rderruen .gten claar elletrriig gclogeerc.l. Zc tnoestcn o1r

voe rc1,

hct r,'eitl \\-eIke1l, cn liregen onr-oldocndc r,,ocrlEn clan clic olrgc\\'o1re arlreicl r,oor de statls-

se'I.

1retvoners.

Zii l'ercl-en over 't algencen slecht in c1e '\lrlrlurclr ontvaligclr, rvant de Duits.che,rs hacl<lcu
tl:',ar aair de bcr,olliinq $'ijs,gemaakt, dat r'leze

heen o,f voor rve,lk u'erk.
llaar onclanks a1les bel.aarl ons volk een bcn'onclercr.rsn'aardig geclrag. {llsn vertrekken onrler clen krect: rr I,eve Frankrijk ! I,eve r1e r,rijhcjcl I r en cle l{arseillaise zingencl.
Zii troosten he'n, die blijven, cle arnre nroedets,
die u'eenen en c1e kir-rc1eren, Zij blijvcn fier, cti
scltijucn oube'tlogett \/oof i11111 beulen.
l{en ko,ntiigt eerr rrapcnstilstarcl t'an .18 utti
:lâ11 \/oor Paas,ch-Zo rclag elr n'Iaanclag. 't Is rraag.
Protesten rvorc.len tot clen gotlvelneut: geticht en
nren lio,estert nreer hoop.
Een serrnoen eirrrligt met clezc u,oorrlen : tr lk

llcn schrceutr,clc httn heleedigirrgen toc, clotl;
u'cklra \ eLnalnen cle lieden r,an het geu'est cic:
n::rrc toetlracht van het gebcrtrde,
.\laai nict a11cn krcgen arbeici op het rrelc'l.
\ircl r,roulcn el riieisies moesten urasschen voor
lrct lcqcr, rrrilitaile gebonlr,cn oncle rhou<1cu, irt
dc lrosnitalcrr rliencrr. l,{anncrl rverc'lerr vcrp'liclrt
;trilitairc l<clrvciër tc rrcrrichtctr to,t otrdcr hr:t

"

'l'Louu'crrs r'6drr hct gclrcurtlc te Rijsel r'ocrrlc
rlrcu 11it hct Sotnurc-Aisne-.'l'Iarncgcbictl rcctls
lrru'gcrr-s hccrr,rttaat tc liijs'c1 ctr oilligg;c;tcle ster.lelr
.,r as hc't optrc<1cn z(io gc\1 c1(lis, rlat hct itrott'sta-

ltecl rr een ln"'oolcl van vreugcle en hoop u'illen
rredegcveu, nraar zij , <lic ons tu'ee iaar vcrdruklieu en tret <luizcnr1 plagerijcn overste'lpcn, hct)'ben
dez.e feestclagcrr \ioor ollJ'tot rouurclagcrl \^'i1
len tnaken. rr
)[aar clan volgclcn woordctr \iâ11 ."'ertl oi-i\rrcll
err bcmoetliging en men trilt en v(relt tranen iri
r1e

oogen.

l'Ien rekencle clus op een wâpenstilstantl, teu
nrinste \roo'r een nacht log, filaal orl 9 u. 30
's arro,ncls b'randt de mairie.
ITet vrrur o,ntston.l jrrist ho'r'en he t brtrce), lvaetr
clc geteekencle ho,ns lagen. Dank aan onze ad'

'l

:rrre:er:; r'rij u-i1lig' lsvamen rverken.

\r11Ur.

N'rr, rre zullcn r,an <l::t n11es triceL lrooLctt, ulâl11
pa-ste c1c bezcltcr ziiu cleportatie-stelscl
col< in orrs la"nrl toe.

lcldra

tics

olc:

r'Te

gansr-hc lrcschaalde r,etc:ltl uitlo1":1c

*
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VERSCHILLENDE FIil'fI1N.

I)e diienstplicht in Engeland. '- Ue liulp der
kolonies.
Algemeene dienstplisht voor de
Belgen. --- Ile dood''r'an Carrncn S_vlva. *- De
Zeppelins in Fehruari 1916" -- Russische troe=
pe,n in Frankrijk. *- fle 'r,erovering r.'nn [12sroern en Trehizonde.

\\"ij r,ctcrr u,c'lli ccrr urisl ,r ijzcrr ,lc Drritscircrs
t:r:rst voor lrct I.lritsch lcgcr iratltlcrr. Iùrgelan<1
lrt'zat gccrr stcrl< lcgcr', rlaar: hct i'oortclurcrrtl zi jn
larrtlncltt aarr :riirr rrloot ltacl geschonkert.

el op zijn
hct bchecrs,chte rie zeeën en voof het
riili zclf was c1c veilighciii gerl'aiirltorg<i.
f,Iaar tlc onistauclighcden ve'ratrc.Terden ntt.
licrr ortel'ruacirtig, .'uegcvicrelcl Duits.cirlartr'l zcrt
IIct

rrcrtrourvtlc op zijrr ligging,

st:hcperr,

cen gertaar zijn.
Engclsch lcgcr r'r,as ccn kolotrizr:rl icgcr iir
I {)1,i, dat o1r hct r,rijr,r'illigcrschap .qcbascerti
rvas. Etr voor t1c vcrcletliging r;an lrct larrt1 zelf,
bcs,chikte het ovcr teri:itoriâle troepen.
Vr.ror Errg-elancl

't

ti-t

I -:

I'u ,\ug.-us1.tts 11llJ liorr trrcn slcchts vier clivi'
sics rrrurr Frlurl.rrijl: \ocre1r. Jil rvarctr t'el meer
sn.klirttrr, tirrclr dcz<'n lrarldcn liog g€e1r vo,ltioett<ls
,

.t l r :rir

r-

ont vrtttgt t t.

Jlcrr lrcr:itrtcrt zich u'clk roeutvol aatrtiee l tlezc
,li..'isics irr <len slag nan cle I'Iarnc haclclctt ; 1naa1'
<lc nriiitnirc l;g,cstit', ovcf cle r-ortuirtg l'art ttietlle
lit.,i'1;9crr \\'as

1111

schetp gestelcl.

Iirr toch vocltle cie ttatic er al hct belatrg nict
varr. I)c rr .linrcs r. iict gloote bla<l, 'rr-ees lrcrhaaitlc1ijli op tle lctlel rlaarvan. Ge;lijk teu ortzertt
lrail rrrcrr r1i: jlritterr u'iis gemaakt, clat hct geluk
<lc I)rrits.:hc lcgcrs clcrr rug tocgc\\'crt<1 eu tlc
r'ir iir-,izcL rce'ds zi.in znali rrerloren hac1, clat cle
Flrrt:rrtc zt'qcr,ierrle. i)r: l'Iarne \r'as cr het benijs
varr. lfcn 1c'crflc op lrct. optimis rre, tlat ziju nut,
rrraul ook ziin gcvarcn lreeft. Weinigen konclen
zicir loor,.tc1len, clat cle oorlog lang duren zou.
llor,c;.rii,'u lictrclc nrcn c1e ve'rschrikkitrgeu van
ticu oor-1og slcchts uit cle lrladen cn tijclschriften,

nraar voelclt' clic niet aau clen iijve. Eigenaardig
is hct,. tlat r.r zich na c1e Zeltlte'lin-raicls bol'en
Eirgclsch g,:iric'cl rreel utcet soldaten aânmelc1den.
I{itchcrrcl volnrcle c1t" ec'rste nierrwç legers. FIij
rnoct het irr Arrgu*ctus i91-l reecls gezegcl hebben,

-u2clat de oorlog minstens drie jaar duren zou.

Toen Kitchener minister van oorlog werd, be-

hij het als zijn taak, legers te vo,nïren,
die zoo spoedig mogeliik in clen strijcl ko,ndet
gaarr, e1r fâbrieken in te ricirten, welke aan die
scho'uwde

troepen het oorlogsmateriaal leverden.
Ook op dit laatste gebied zotT er vee,l gedaan
rlloetelt worden.
I{itchener richtte dus een oproep tot het vo:lk
om vrijwilligers en deze meldclen zich talrijk âan.
flen we'es op het onrecht België aangedaan.
Overal hingen plakkaten rnet c1e woorden :
rr Rernember llelgium. rr (Derrkt aan België).

Wervers spraker iiet volk toe. Kitchener liet
rareten, clat hij 30.00C man per tveek hebben

moest.

De nieuwe solclateu werde'n haastig geoefend.
Duitschland rneelde ons te ontmoe<iigen cloor o1-'
dit nieuw leger te schimpen.
IIet verspreidde cle onzinnigste bericitten als

hct volgencle bijvoorbeeld

:

f,onclen, 6 Okto,be r 1914.
De < D,aily Chro- in ronde cijfers,
nicle r meldt clat. te Aldershot,
135.0(^)0 rnan behoorende tot alle rvapenen, zuller-r
worclen gcreecl gemaakt \;oor vertre{< zoodra zij
klaar zijn. Intusschen zou cle voorbereiding,
niettegerrstaalrtle cle grootste inspanning, ge'en
l>evredigen<l resulteat hebben opgelevcrd, claar
de troepen ontoereikencl zijn uitgerust. Het blad
doet een beroep op c1e mederverking van het pu-

bliek en maakt cie opmerking dat bijvoorbeelcl

geen enkel officier van het eerste leget van Lor<i
I{itchener ecn veldkijker bezit. Er is daarenboven gebrek aan kousen,zakdoeken, schoenveters,

papier en sclrrijfgeu'ief, en trornmels err fijfers
voor de Schotsche regimenten.
Het D'uitsctrr militair bestuur.
'lcrzelfclcr tijcl stclde het ons volk Engeland
als den \trâren vijan<1 voor, aan wien koning
Aibert gehoo'rzamcn moet. Ëen blad van Dusseldorf schreef:
tt. Zic ll'r-m nL1 âa1r rletr TJzc'r, tlctr droeven kotring rr verlaten vau (lod r; irii zo,u niets liever
rvillen dan eindelijk vrede sluiten. Maar Engeland houdt hern in zijn netten en belet hem dit
$'ijze plan uit te voerel. D
rt General-Anzeiger rr van D'usse{dorf noemonzen vorst clen knecht of slaaf rtan Enlrelancl.
Uit Weenen seinde rnen clit bericht:

De
cle

Een korrcspon\\Ieenen, 24 Oktober 1914,.
- clat
Koning A1den van de rt N. F. P. rr bericht
bert van België het ptran had cen afzonclerlijkerr
vrerle tc sluiten met Duitschlatrd en OostcnrijkHoneariië, niaar clat Ëngeland irettr llclct lrccft
clit plau ten uitvoer te brengeti. Dc tt I{ambrrrger
Naéhrictrten r hàcl zoogenaamcl uit Brussel, c1.ezelfde tijc.ling ontvangen (Vossis'chc Zc-itung, 15
November 1914).

Ën lneer zulkc cltrtaze plopagantla I N'Iaar
l<litcherrer rvcrkte intusscben voo'rt' en in September 19'l 5 haclclerr zich trvee millioen ma11 aâ11-

gcnre'lil.

fegers r,arr 120.000 solclaten staketr regelrnatig
l.ret l(ànaal over en bezetten een deel van het
front.

Maar het was niet voldo,ende en men begon

over dicrrstplicht te spreken (Oktobe'r 1915).
D,it plan wekte echter veel verzet in het land.
Reerls in Juli 1915 gélas,tte een wet (Reeistra.
tion Act) cle optelling van alle weerbare mannen.
Daaruit kon men een algemeerre rekruteeringslijst opmaken (Register general).
Er werd een'sterker leger geëischt door de ge
beurtenisserr als de tegenslagen in Rusland, den
toestand in den Balkan en aan het Suez-kanaal.
Frankrijk droeg den zwaarsten last. Verclun
wâs een ernstige wâarschuwing.
Kitchener verclween op geheimzinnige wijze
met de < Hampshire r. Dit schip, waarop hij een

reis ondernam, ve'rging m.et man en muis, ten

Noorden van Schotland. Nog weet merr niet hoe,
getorpedeerd, door een mijn, door sto,rm?
Lo,rd Derby nam cle kwestie der legervorming
over. Hij deinsde nog terug voo,r dienstplicht en
ontvouwde het volgende plan.

IIij

llen

cleed een laatste beroep op de

vrijwilligers.

zou in twee rnaarrden de uitslagen zierr.
Een geweiclige propagancla wercl gevoercl, door
plakbrieven, meetingen, etrz.
De voorloopig geëngageerden droegen een
bancl. Niet-aangelllelden werclen aangesproken,
beleecligd zelfs.
In 't eerst wâren c1e uitslagen beneden de verrvachtin.q, nraar âân 't ejncl van de periode, in rle
4 dageo, 10, 11, 12 en 13 l)ecember 1915 borlen
zich meer dan een millioen toekomstige soldaten
aan. 't Totaal bedroeg 2.82g.COo man.

Een half millioen nani daclelijk dienst en

cle

anderen zouclen vo,lgens een gyoep-stelsel ingelijfd worclen, te beginnen met de ongehuwden.
n4[en moest nu de aangemelden onderzoekEn.
De oorlogsnijverheid eischte ve'el handen. Werclen vrijgesteilci allen voor dien arbeid dpor de
Bo'ard of Tracle aangewezen. Verder zij die den
steun der familie wâren, de leden van het onder-

wijzend personeel, de geestelijken, een zeker
aantal leclen tlet opell-iare diensten, clienstknechtefl op verzoek van hun meester, et zij, die ge-

we'tensbezwarerr haclden.
Tot de laatstc soolt behoorclen zii, clie volgerrs
hun godsdienst geen wâpEns kontlen voeren of
rrerklaarden het niet met hun geweten in overeenstemming te kunnerr brerrgen te <1ooc1er.r. Velen van hen meldclen zich aan voor ambulancen

en liefcladigheidsinstellingerl aan 't front

en

trotseerd'en cle groo'tste gEvaren.

Voeg daarbij de vrijgestelclen cloor clen geneeskundigen dienst en men begrijpt, dat het aantal

werkelijke toekomstige strijders bedenkelijk
slonk, wel met 50 o/o.

De regeering hacl een crllstige belofte afgeieg<1,
cle ongehuwden zônden ecrst oipgeroepen I /orrlen. I'Ioest hun aantal buiten verho'ucling zijn,
dat is veel minder, met de gehuwden, clan zorr
men c1e laatsten van hun rretbintenis ontslaan ert
rie ongehuwclen, die achter bleven, cloor een uet
clrvingen militair te zijn.
En nren hacl nu 1.345.O00 gehuwrle sn 1.150.000
ongehuu'de ge'ëngageerden. l\{eer clan een mil:
lioen ongehuwclen waren clus niet opgekornen.
De regeering rvas \Mel gedwongen haar belofte

-843te houden en in Februari

lgl6

stemcle het parlernent een .wet op clen dier-rstplicht, toepassetijt<
op

de o,ngehuv'cten en gehuu,àu"
van 18 tot 40 jaar.

"à"à"i-Ë;&.d,

I)eze wet was niet op lerland toepasselijk,
rnaar f erlanci hacl ve,el vr:ir'rvilligers gusinïrrterr.
En nog v/as cle uitslag ni"t t'àrri.,ie.;.i. lr.n
verleercle te ve'el vrijstellingen.
Z
1g16 riep men âe gehuu,den op van
_ ^Op
'l{l
-April
jaar en liet voorzierr dat c1e
to-t 26
spocrlig zouden volsen.
"nà.r*rl
. _Er ontstond nlr rreel ontevretlenhei<l. I{el
kloeg, <1at gehuw<ien moesten gaan vechten en

ongehuwden

vrij bleven in fabr'ieken

en

tlie verwachting deerlijk bedro,gen.
t***

lit.rtA

postJes, waarin deze beter door getrouwden
zourlen ve'rvangen worclerr.

_.I1 Mei stelcle nren den algerneenen clienst_
plicht
in. Zoo rnoest Engelanii a. ààoruL""a"
hervo,rrning wel aarrvaardàn.
.he<1en
9ok in_ de nijverheid hacl rnel met moeilijk_
te kampen. Een t,et rran N{aart fgiÀ v*rleencle aan de rcreering ,lc be.,o"gàir.i.i ]"fr;._
lien voor oorlo.gscloeleinclen op te t-orcleren.
fn Juni 1g15 opctbaar,cle z.ich ,i"u.onlàrl ,r..1
ontevredenheicl.frr \À/ale,s staakte men zelfs in c1e
koolmijnen.

. De _rvet varr 5 Jrrli 1g15 hepaalcle clat cle regee-

ring cle muniticfabrie,ken opcischen kon. D. potroons zo,ndel slcchts 2O o/o buiterr,rewo,ne
v'inst rnogen bchourlen crr het overige k#à- ,"n
der staat.
De svndikalc verordèninselr over cle opbreng,st
rverclet opgehcverr, lock-outs cl stakingËn r,(!ar€n
verboden, et1 mell moest cle ,qeschillen aân ee1l
scheidsserecht onden'erpen.
fn Februari I916 bezat rle Staat 26 ciger.r mu-

nitiefabrieken. In JIei 1ti16 telcle men 35d0 opgevorclerde fabriekcn. I{et aantai arbeirlerc steeg
r.an 100.000

Zuicl-Afrika bleef evenmin achter, streecl in
rle ko,lonie en in Europa.
fnrlischc troepen zagmen in Europa, in Egypte, itr llcsopotamië, te Salo,nika en cle fndische
l'orsten scho,nken groote bedragerr en veel materiaal.
D'uitschland had niet nagelaten in Ëngeisch-fnc1ië het zaad van den opstancl te strooien en meenrle, clat Turkijë alle Muzclmansche rassen ime€sleuren zorl tegen cle Entente, maar 7.ag zich in

tot'2 niilliocn; rie he{ft van ,t

per-

soneel bestonc'l ui1 meisjes en vroru.weî.
- Vrotrn'en err meisjes 7.aE men ook orr de trams,
in cle stations, c1e bureelen, op den akkcr.
Eirgelancl tvercl nu êeu rerrsachtig palihrris rzoor

Ook de Belgische regeering voerde den cliens,t-

plicht in voor de Belgen, die in het beze'tte land,
in Frarrkrijk, Enge'land en Nederland verbleven.
Zoo bepaalde een besluit-wet vân 21 Juli 1916,
clat cle Belgen gebo'ren na 30 Juni 1876 en voor
1 Juli 1898 geroepen werclen het vacierland te
dienen, clus gehuwclen en ongehuwden to,t 4{)
jaar. Ilaar rnen ver<leelcle hen in zevell groepeti
naar orrclerdon eî aantal- kinderen. l\{en moest
zich dus bij cie 'wervingsbureelen of konsulaten
aanme'lclen.

\\Iaren a1 strafbaar die zich niet aanmeldrlen of
<lie na aanmelcling van woouplaats veranclercleu
ah'orens eerl uitstel te hebben bekomen of alvo-

rens voor een rvervingsko'mmissie te z}in verschenen en er binflen 15 da.gen geen kenuis van
gaven aan rle ovelheclen. Strafbaar',vas ook het
niet verschijnen voor de-.we,rr,'ingskommissie na
regelmatig opgero€pen te zijn geuzeest.
Liit onbezet België, Frankrijk, Enge,lanrl wcr-

den vcel Belgen opgeroepen, uit Necleriancl mincler, claar c1e scheepsgelegenheicl zeer geibreliliig
IVa9.

Dit bcslrrit-wet venn'ekte vecl ontroering.
De lichtingen leverclen 30.000 man.

***
Wij

gebeurtenissen,

spot err miskenning $'âren .gewees .
verliezen, is het cle schulcl cler Brittenl, zoo sprak men thans claar en met meer haat
clan ooit grijnsrle men ( Gott strafe Engeland ! l
De qroote kolonieër stcurr,lcu hct rnocdcrlanrl,
ofsclroon zii hiertoe cloor geen enkele militaire

beth van Roemenië.

c1e

_ rt Als v'ij

r.ernlichtinq gebonden \{,arclt.

Australië iracl reecls in

191

4 rrerklaarcl, Enge-

lan.l 1ot ziin laatstcr shilline te steunerr.
In 1916 had het reccls 300.000 man gezo,nclen,
cn bezat het 6 divisies op bet front.

Nienw-Zeeilarrtl nam op 2 Jrrrri 1916 clcrr clienst-

plicht aan.
I)e l{anaclcezcn s,to rclen nog ySSl den eerstetr
\\;intet aarr fcpeten en in I916 ïrare.n er 150.000
itr Ettropa crr ocfcncleu zich 100.000 in hct moeclerlarrcl. Rii herr voc,.qrlen zich veel Amerikanen
en ook Bclgerr, rlie vroeger naar cle Vereenigde
Staten uitgeu'eken $râren, cloch nu het oude land
n'ilc1cn sterlnen"

dit lroof<ls,trrk -,:erscîrilir'trdc
t'oucl het iaat 191 6 r'oott'ieletr.

hesnrckerr irr

het fro,nt. VoeC liij al die beclriji'ighci<l nog clc
vele werven voor c1e vloot.
Duitschlancl voelcle het thans wel. hoe clwaas

c-lic

Zoo uillen we ooik even wijzetr op den dootl
van Carmen Sylva, c1e koningin-u'ednu'e Elisa-

Zij sAert op den morgeî van 2 Maart 1916.
Ro,Emenië bleef zich nog ontho'uclen, vooral in

rleze ge'clragslijn versterkt door 't lot rran Servië.
De Duitschers waren meester op den Balkan en
het \Volfbureel mel'&le uit Boekarest het bericht
r;an het overlijden. Drie 'rveken te vo(en was de
vorstin teruggekeercl van Cortea de Arges, c1e besraafplaats van koning Carol, r.vaar zii zich het

meest ophield. Ze beqaf zich naar Boekarest en
u,ercl c'laar o'11gestelcl. Een lorrgonts,teking maâkte

cen einde aan het reeds onclermiinrle leven, dat
zoo rijk \À,âs gewee'st .- Deze hoo'g be'gaaftle vors.
tin was een dichteres en een rvelcloenste.r voor
haar volk.
I{oningin Elisabeth van Roe'menië 'was van

huis uit cen prinses rton Wiecl en rver<l op 2:'i
I)ecember 1843 geboren. De familie vou \Miecl,
oefent seclert cle Weensche Kongles-akte van
1815 geen claaclwerkelijke souvereiniteit mcer uit.

*844ir:lrte van i1e Roernecnsche rrrrlksl<un;t, zoc:ris
riie zjcir opeulr;rar,.1c irr tlc r clc irr onrloolr zr.jirrir.
;

s,rtgc11

c1l spToûlijcs.

FIaar rttictrrlschali trrct tictr groolcrr lior.,rrrrr,ir
sche n r'lichtcr Alc-ranrlri ïasi1i,. die lrruLr âir1r\.lil.
l<cliih trict zcci' guns,tig gc'zitrcl lrras., he cl't ooi: ,lc
Ilocriiccns,clrc lcttcrcrr vccl .goc(l ,qcilriuir. ( )r.rir
r,oor rlc llirtiotrrrlc trrnzieli riccil zi j vccl . I Ir t tii
lcttt van ccrr [,)trcsco urcr-t] lr.r'. rioor- luurr llrJr rltn'ct e 1ii otrttlcl,,:t.

I:,ilt.toLattta t atr Et,,cfoe11t.

Dt lrrrlct' r'lrn liorringir Elisal,ctlr, I rr irs, \\.illrclrrr
iict-rrrarr rorr Ïi-icrl, :torrrl lrclicnrl als ccn nran
lurr \rctclrscirap, rlic, lroeurel 1id zijnde van llet
i)ruisisr:hc llccrcrrhiris cn gctclaal in tlienst r,iirr

lrct liolinl<riik, ziclr zolrdet: ruocitc otrttrok :rair
lrct iroflcr,en cn bij r,oorlieur vcrto,ef(lc in cle om-

CiLtrrcn S-r-1,,'a lrecTt il Itct'scirillr:rrric ililcrr -e:tclttcitcn crr gcriir:1rt. Haar tlctlir:rr inrlrlcr r,r
I{)l)i a1 cct} ollrvaug'varr trvintig dcclcrr.
ilct iijk r,arr CaLlrrcrr S-r-1rra u crrl oir rcn tt'ruril
vrror liet rrolk ten to()n ! cstelil crr rlurr 1,i j,t;r:zct
rrrrast kolirrg Caro.1.
'Ier keuschctsin5l r,au iriLar irr rl:.it1crr crL lver.Irctt tretlcrgele;qclc levcusol)vattillg u,e rrl arrrr iranr
u'oolt1 irelinncrtl : u Er is s,lccirts éérr gelrrl<, rlc
liiicirt, s,lechts éérr troost, 11e arbcid, slcclrts i.i:rr
vtctrgtlc, hct schooue. l
JIrlaas, u'ut blccf cr \:ail <lczc ltttr.c or',-L rrr
ilt'.zcrr ti.jtl I I)ihn'i il,.i rrtoct lrc,L lrar.l r atr '-arrn, rr
Slir':L ,gelilocrl lrr,lrlrcrr olct lrl rlrtr gttiucl, rlit
rcrrlrrrr lilrrr,qclrctu-t1c.

**p

irL\ri1rg varr Ncurvied o,f, rles Zo'ners, op het kas-

tcci

sc:r

< llrrr l{cpos r. IJij ri'as getloLl\\-(l ûret priltllarie, cen clochter vatr lïertog'\\rilhelin varr

Nass;rtr. l)cze ourlcrs .q'ale1r aa11 cle latcrc l<oitirr.Liin varr llocrrrctrië, ectl, \'ool: ecn \'olstenlijn(i
rrltlrans, Spalta:ursclre ol)\'cre (1i1l.q', \\'at zelicr ooii
ec'u villr rle oorzaken u-as, tlat hu1 clochtcr ecrr

lrocg riip cjr voor haar jareir etlrstig lreisje \\-as;
lruar derclc jaar bcgon zij ree(ls te leercn lezcn
en op Jnar clfdc jaar: te clicirteu. Zii verloor haar

o1r

vr(lcr

()11 tn irrtigjarigcn lccftijrl
,ce1r g' 1oot \icrlic-i,
rluar cleze lnu11 zcl{cr hct zijue hecft bijgeclragen,
1,tn zijn liiud r:oor i<urrst crr l\rctcltschal) ont\a1tl<elijl< tc maken. Vijf jaar latet:, irr 1809, tmcl zii
ttrct 1rt'irrs Caro1, rlen latcrerr lrorrilg van I{ocnrcrric, in lret hrrr.l'c1ijk.
Varr hct besin al aiirr hceft zij, haar taali a1s
vors.ttlr op liare \iijzc bcgïelel1 en haarr' levert
lrrrrg hccft zij ook .qcsttccftl orn r1c pralitiik tot

rlit lrcgtip tc doerr opleveil.
Irr l8?0 r,r'cr11 irct Rocrnccnschc ko,tringsl"raat:
ccu rlochter ge,boren, die cchter vier jaar later'
sticr-f . I-let \\':rs cc'lr s1ag, rlic cle ruoecler clrcig<1e
te vcqrletterclr,
1r:ral hct i.rlee;k achteraf ecn
lorrtcrirrg, zrtoals- c1i<c glootc srnart tlat rroor rlcrr
k:rr.aktcrvollelr rlensclr is. Val toen af aau heclt
tle n,ure Clarnen S]'h,a zich l<ururen gevelt aan
lntr r,olli crr har:Lr krurst op <ic niize zooals zij gc'
rlaarr hceft. Zii ltaeTt r,ool hct opkonicncle Roerrccrrsche volk zeer vccl gcdaer11. Ëen varr haar'
ecrstc clarlen \\'as het gebruik v61 het natiouaal

kostutrnr, <1at z-ij ook bij haar llof inr-oertle, tc:
bcr,orrlererr. Certolg hiervan was, tlat eeu belaug-

rijlic tak vâr1 1latio,11a1e nijlcrheicl krachtig
Itri,lr-'.
\'-arr jorrgsaf âiur hâr1

her--

zij eet biizontlere gave
\.oor tâ1e1r getooird. Ooli ile Roerneeusche taal
was zii, na haar lrun'e1ij1r,spoe <lig r,o:lkonlcl
nrachtig en groot zijn haar vercliens.ten ten op-

,J.t rr ;rtrrltt l,unl lll:
Tir'rrigcrr ti,j11 1rat1 nrcrr rrict Tneer virl'1 c1c Teppei:rr:r gt'ltoort'1.
Irt ficlrlrrlrr-i 1{)l{i t'cr.sclruncn zc lrlots tvt:et-, err
rr itt'1,111 1l()nlulrll ()lr ltlr-iis, ()l) l,,r1r,1r-tt elr
S:rl, r tili ir

I)ttitsirirlerrrl lrc\rrt1.rle ritt riic' lttcl:t:cltrlrrtr
tL \-ocr.L1r tt.gctr :taLioti,*, rrrtntiticial,tic
lictr, tvcitcir, c1lz.J l11âiif tttrit n'it11, itt rle rlui,.t.
re 1lâchtclr irunrcrs rle lroinutcn itr 'l n'ji<1e ri t.{
cn i)uitschlarrcl hail 11zur ook tot irr,rofcltlocl, schrili
1-c, r'edxcitltn onc.lcr cle nictstrijtlcrs cn rlczc vatr
ricri orir.lr.rg allieerig lc nrakqr cn te clwirgcrr tril
rrr;rlrr.g-

llcrilesgctlachtcrr.
llaar varr x'ccr.sliarrlcrr ivcr<l

tlc,rollcg

.gewcL

gct', rr oolckl arii gcr', or uucr tscl icii jkcr.
,r 't f s oorlog r, schtcci .qcircrartl .lIalr:trrt'r.'
r iaaL aauleirling clier 7-eppelirts.
rr I)c vol1ier-ctr tuoctctr u'ctett, tTtt ze itr r.rot'lr-rg
zijr, cn clat ze httn zcflurvclr nloctclr sllulrllell tll1
rii

iinrr irertcn sterlicn irr tle bti,tocvitrg r;arr ltr:t

sic':cd:r clrcigcrrd gc\'âar. llalhaalschc rro1"lo.s,,,
irjtrociïrrgsoor'1oir. Spelcn rvij rriet t)p r'r,ortlrlerr rtl'
q-cvocJcrrs I Pilatcu, nroof<lcnaaLs, ltiirlc lttutett,
rrcr rru,iil:t varr rlie n-oo.ttlctr rrûslrtrril< irr clc pcrs.
't fs ctn l;c1ccr1i,qing rlie rncn clliaat trit lreidc
1<rimlicn tc'rug1.:aatst. I)c garrsche oorlog trestaat.
irr 't doorlcrr rrarr a11cs rvnt s'flijdt, 't r,erttir:lcrr varr
allcsr \',,at crclr hirrclelnis is, irr het brengetr
vur rlcrr o\er-\\'o1ll€rre ourict c1c r,oetcn \'ân dcll
ovcrt'r'ilttraaL !
Iiu,cstie \i.i11 lc\ren clr dood I I{ct vreeselijli

;l-olrlctnlr rverd <loor cierr I)rritsc.lten liattsclicr
lecC:; bij hct lrcgin vair dcll oorlog gesteicl.
Trtcta,ls t1e oorlog zich seclcrt l8 maanclct'r orttrvil<i<c1t, ruoct irii op dc totaie lrcclerlaag valt clcr

ovcr\\ro11i]e1ie uitl<iopen, cir t1e horsteilende vrerle

liarr slechts oprijzert uit ecil opeenhoopillg van

. 8,15 .--.

Iiir:sist'1rt' solrlni.c.rr rur.t lLegctr'['ur-]ts.-lrc

rrïlt:r'r t.'rr liii<t'tt, zi,tttit't \,o{)f]ri:'(:l(1 irr tle gc-

r
.,,,

lrit rlurir;.

\\':rarotrr ziclr rlan tc l'url.razcu of te \/eil'ollt.rv:rarrligcu ovcr tlc rrrttlrrlrlc crr r.lc gel.rruikte wl
1,ors? t\llcs is goctl, rlat hct rir.rcl lrcrcikt ctr hct
rverk varr ricl ilooci <licnt.

\\'ecltt,raiil<, t:rrrtl t,oot'tarrtl, oog voor o()ll,
lr(ig ecrls l'agc r,rtoorcierr.'t Js tlc strijcl zoutlct:

oliirorrtlerr en zorrtlet genade.

[)c Zel4rclins, cveuzrls t1e Ftrkl:crs', zijn bij c1c
vclq :rrrrlerc, ccrr rrieur.rtc gctuigcrris vail l)uitsch1:r':rtls or-rrkrgslccr, z<.ioa1s
r

r

r

rr i1

urij

c1i.c

tnocten begrijpen

\'rlet elr

Iir ziirr

Zcppelirrs geliotttctt, c'r zn11en er llog

1i()ilreil clr 011(1.Iilks tlc lre\\,a1iers tlOo.rrJlt'.ûgcil

vurr tlt, qrootc stctictt tttet lichtctttle ltrttrtett

ilti'

a1s

l'.rt t.is t lr [,,,ii,lctt.

Iirr ;roo za1 irct Il1 cerl Lr:rLrije ir"rkonrs,t ook ttlct
l)rrits.clrc stcden ziju, wc'1ke tot 1lt1 toe gespaarcl
lrlcrrcrJ. l)c lrrchtriorlog za1 zich uitl,r.t-cirletr. rr

Zoo s'cltt-reI cc:n Iirarrsch gctrer:aal cn liii schetstc r,,'cl t.lerr l-,ittetcrr tocstrnrl rt:trt het rvaanzirttlig
Ilur'o1r:t.

I.orrtlcrr err Parijs wct(lclt lrcrvaakt. Men irarl
strcrlge vcrT)odsbeltâlingen uitgerraatcligcl over
iret. nitstralen van licht.
i,orrclen \\,its irl <luistcrrris gehuld eu mcn blcei
'-" ar,onds 't lrcst ltinttctr, wâ1lt de st:rcl 'was a1s
t,gt rloolhof . Aan de kus,t- eri \icrder lanclinrvaarts
warerr lle\r'ul<irtgs- e1r s,ei1lpos,te1r, die het alarm
rnoestcrrr g-everl, w,Illtlecr een Zeppelin verscheel.
Nu cr t.larr tirong eetr lttchts'cirip tloor en ge'be11lcle' ccrt r:rntzcttendc t'arr4l' Ileerrnalell rn'as het c.lc
Z t1'tp,eli n, d ie veror4çelukte'
Ziro onttlekte c1e lratr:oo11 vaû een visschel'sin zee.
slrre1r, een llrit, er e'en cldjveJld
'iloven op en scinclett
De Dlitschets zatc':t er
rxn hulp. I)e schipperr rlurftle ze niet aan bootcl
rie[lcr], u,ant zi1 zortdetr lnecs,tcr zijn eu herrl
liunrren op'lrrengen ttaal de ltelgische kusi o1
r1aâr eeil olrderzeeër.
lïij voer Treen eit mcldile

zijn ontdeiiking

aan

1'1xi1i.lc,1s,

lijtltrrs rlctt slitg vittt ELzcroclrl veto\IL'i(.l.

ric riirrf irrc\,l1artiti.qc1l.'I'ocn nrcn .,r'ror de lrll.rlts
stoornrlc, uas tlc I, l7 r,cldivcrre'n rnct haal lrerrurnrrirrg.

ilo,o was tlc tijcl
zontlcL gcnade.

: r>nJ:arnrhartighcid, de strijd

lrlaar IJuitschlàtrl iracl het zoo gewilcl. -ùIcl
c1e Zeppelin bortcn Antrverpeu, aan cle
sclrenrlirrg vern l3elgië zehte, aân cle stikgassetr,
airrr cle rlepor.tatie tc Rijsel, zooevell b,e,schrever).

r.tculie a.au

'

**r+

In lrcgirr lgtfi kvi,arnell er Rtlssischc troclierr
naar I,'r.ankriik. l'{cr rneldde hieror;er :
rr lLussische keurtroepen, aangevoercl cloor oll iciercn rtan c1e schitterendste reputatie, zijn te
Ilarseille aângekorueil, om in de F'ransche gelerlcrcn te strijden, en de F'ransche kameraden cn

lrcvolking hebben ze begro,et op irartelijke cn
It cstrlliltigc wijze.
l)e vricndschap met Rusland dateert niet vari
gistercn et de tsaar heeft door zijn troepeuzenrling opnieuw getoo,nd, clat hij zijn bondgenooten
hcllren lr,il, t'aar zij die hulp nobdig liebben. Het
is natirullijk niet bekend of er veel of weinig
inarrschappen op Franschen bodem geland en
naar het kamp van l{irabeau getrokken zijn,
crtenrnin oî nog meercleren zul1en volgen, maar
rl'e,l is het duide,iijk, dat de Duitschers aan
iret I{ussische front weinig of niets meer praesteeren cn daalom de krachten wil1en koncerrtreeren tcget Verdun, waat zij nu al twee maanden
1ang, ten koste van o,rrtzettende o,ffers opeteeren
zorrcle,r claarvoo,r een s'ukses van beteekenis be'
iraaltl tc hebben. De Duitsche generale dtaf heeft

ziin legers voortclurend van het Westet naar het
Oos,ten er1 vân het Oo'sten naar het Westen verplaatst met behulp van het go'ec1 georganiseercle
sl)oo'rwe.qsysteem, en er is geen enkele reden,
wrlriroTn de geallieerrle,n clit nu ook eens niet zo'uden probeeren, al gaat dat niet zoo snel,
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lijkt. Op lijd cn ston<l zullel we hooreu wat et
in ltuslaud vourviel, cu waardoo,r zelfs de huiptroeper in Iirankrijk urcer eeû last clau eer ver-

"^),f1
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en Joden.

clen Kaukasus en tn

Armenië.
De Russen beschikken over een onuitputtelijke
bron van menschenmateriaal en dat hierv4n go'ede so,ldateu kunnen gevormd wo'rden, heeft de
veroverirg van Erzeroern en Trebizonde in vol'
doencle mate aangetoond, en wanneer de Duitschers voor het ekonomisch evenwicht in hun
eigen larrcl bepaald Verdun moeten vero'veren e1t
daaraan alles ten koste willen leggen, dan ligt
iret voor cle hand, dat Joffre daartegenover stelt,
rvat hern wenschelijk voo,rkomt om den vijancl
ook clat sukses niet toe te staan a1 is cle militaire
beteekenis ervan cloo,r een échec v'an twe'e maan-

den ook aanmerkelijk verzwakt.
l{aar ook afgezien vau daadwerkelijke hulp'
die cle Russen hier al of niet brelgen, wat naturxrlijk afhankelijk is van het aantal maxschappeil
en va11 de bedoe'ling, die hierbij heeft voorgeze-

ten, En die ook wel zou kunnen bestaan in een
vriencls,chaps- of vriendelijkheidsbetoon van den
tsaar, gaat er toch ook een more€le kracht van

schouder aan schouder strijdeu der

bondgenooten van vsrsch.illende natio'naliteiten
aan êên front moet den geest der troepen verster'
ken en de idee belichaulen, dat de geheele beschaving vecht voor de bevrijding van Europa
van den Teutoonschen druk. De vriendschaps-

band tusschen de geallieerden wordt slechts
inniget door dit kameraadschappelijk deelen van

a1le moeiiijkheden en gevarEn v'ar1 den oorlog. ))
Ja, met zulke berichter trachtte men nu aan

ziid'e de moraal te verheffen. Groote ver'
wachtingen werden gewekt'maar niet verwezent"

oize

rnet sukses aatrviel. t{et dec(i iu Januari Ig"l(i
r-iarrvzrllcu op (Lclr \,vcg lraar rie Ztvaltc zce e n JJcr.
zië er vcro'vcnle ijrzcr<-ieru, 'clc grootc verstcrlitc
l,luats van ^Lr llleluL:.
Deze ligt 2000 rneter hoog, cioo,r bcrgeu err
nrccrassen omrirrgd. Vcel beket stroomen cioor
clc stad ze71 cn vcrilren er talrijke pocicn. ue liluzen zijn ruw gebouwd en plantengroei is er scirie
uiet. Erzeroem is e,en sombcre, grâuwe steeruuass,a. llct is een zeer oude stad, gebouwd waar clc
wegen van Mesopotamië naar de Zwarte .zee en
van den Kaukasus na.ar Klein-Azië elkaar krursert. Ze te'lt 50.000 inwoners, Armeniërs, Perze:n

L'

^

\'"'f)"\4;,\l-t
t^ \ \"""'\'',
'4'el^'-^ \'\i\4.'

Iiaart van clen strijd in

uit. Hàt

'l'rcbizotrctc'. Ze,ggetr wij daarover wat meer zoutlcr daa.rom weer ien vo,ile in de Balkaansche
aangelegenireclerr te ctringèn.
Sctiert eetr jaar itoolcle meri niets rueer vau het
liussisch le.gcr in clcn I{aukasrls, e11 plots klvaur
iret bericht, ciat hct nr. vollen \\'inte.r cie luikerr

De oude vesting was niet bestand tegen modern geschut, ondanks de walle,n en de citadei.
De Duitschers zorgdera,dat de Turken er eerr versterkt kamp van maakten. Krupp leverde er nu
geschut. Een groote voorraad werd er opgesta- peid en het garnizoen zeer versterkt. Vandaar
bereidde men eelt offensief in Egypte voor.
In Januari 1916 begonnen de Russen plots een
aanval. IIet sneeuwde, het vroor 20 tot 30 gra-

den. IIen moest met de. hand de zware kanonnerr
op de besneeuwde berghellingen trekken. De kamee1e1r, clie hier als lastdieren werden gebruikt,

vielen van uitputting neer.
De Turken werden voo,r de veste verslageu eil

vluchtteu hcen, gewolrlen, munitie, wapens,

ge-

schut achterlatend.
I)e ko'zakken vervoigden hen tot aan de stad.
Iu cirie kolonnen trol<ken de Russen op Erzeroenr aan. I)e aarival was overweldigend. In de
sneeutrv, op de bevroren ûoerassen worstelde
nlen mal1 tegen man.
I)e ir.irten vielen etr cle kozakken tlrongen de
stad b niren ; c1e Tur"ken vluchtten over cle wegen
naar Baïbotrrt en Erzindjian. De llussen vonden
cr een ontzagtrijken buit en vee'l geschut. In vijf
dagen cn vijf nachten behaalden de Russen de
zege. Dan achtervo'lgden ze de Turken. Ze moesten nLr Trcbizo'nde trachten te nemen, de groote
liavcn aan de Zwarte zee', $,aar de Russen nog
uiet het volle meesterschap hadden. En ze verovercien de stecle. De gansche omgeving werd
van Turken gezuiverd, zooals men dat in mili-

tirire taal noemt,

XLVI.

.GEM,ARTELD
Voegen

ARMENIE"

wij hierbij eenige bijzonderheden over

de Armeniërs, wier land door

de.'ze

overwinnin-

-.

8d7 ":vcrartclcrcl in tt Rashaclîya l, z'oodat uicts
à.]]i,,t].* aan cien Armeeuschcll 114ân1 zotr Iter
irlr.'r.n. iledurentle o'nze'r'eis zagelr wij verschei'
ondet
.i.tr" rt",a"nsche mannell en vrourn"en,dekerrs
iii"itr" tente!. zitten, die zij van lakens en
ii.JA;r g"m"akt. riun toestand w-as aller erbar-

gen gedeeltelijk bevrijd wercl. I{et aantal Arnre
niërs o,p Ottomaansch gebied bedraagt 1.900.00{.1
zielen. De plaatsen door iren bewooncl ziinF,rz.croeln, Aleppo, Trebizonde, Konstantinopel,
Adana, Bitlis, Diarbekir, e. a.
De regeering stookte voortclurend de lIo,haruc-

ucrtl

rlaansche I{oerden en Turken tegen hen o1t ertt
zoo haclcien cle grurvelijkcr moorclpartijen oir tlc
Arrreniërs plaats.
In 1896 lverclen er 15.000 vernroortl te liou-

"*rijiitt-."
ii*i.t, g",tuon alieell op gemakkelijke sto'elen te
zittctt,
'r ..
' -ii" ltr irurr pracirtigc irttiz.crt'
hij op zijn.reis in hct

stantiiropel alleen err t]00.(n{) in clc vcrscirillcrtrle
i.:laatsen of vilajets.
Ilc Arrncniërs sntacirttcn steecls naar hestuur'
lijke vrijheid onr.lcr toezicht rlcr srootc I'ittlopcc'
:i,lhe mogenclh ccle'n.
'loer.r Turkijë in den oorlog kwam, r'aarcligtlrr
irct <1ez.e proklamatie tr.it :

, -iiii,r

hoe kon

s"ittiiucr*vertelt-rvat

Diatbci<ir trok riij
ttsclte ltlttltttllttgutl
aantrof, vrotlwell en kinclererl en eeluge zlcRc

iltallnen,

Deze vro11wcll rt, a1r-ltis schrij lt lri.j , tr'va'crr in
cen crbarmclijkcn s'taat, oaat "7J cic rets vall llrzeroem te vocr gc'ciaan llauLicll' llctgecn ecll zcLr
<t

lallgcn tljcl ircenrt o'rlr tc )crirJ aâ1i tc lio'lrlcll' rli

in hct 'r'urliscrl'

rptit

el

t.i tonaen îinclen,

ziln

vata verbode'n wapelrelr, boutnten

springstoffen, nret het cloel in opstaucl te liorneu I daar zij -Nlcrharnedauen gedood l.rebben in

Van en de Russrsche legers geholpen hebben, teir
lijrl-, clat het go'uvernement in staat van oo,rlog

was met Engeland, Frankrijk, en Rusland, en
vermoedende, dat de Armeniërs, zooals hunne
gewoonte is, zich mochten leenen

tot oproerige

belvegingen en revolutie, hee{t het gouvernement gelast, dat alle Armedërs bijeengebracht
ztlllen worden en gezonden naar de Vilajets NIosul, Syrië en Deir-El-Ztr, rnet bcscherming van
htur persoon en goederen. De noodige bevelen

zijn gegeven, om te voo'rzien in huir gerief elr
hunne woonplâats in die distrikten tot het einde
van den oorlog.

l

Zulks was de officieele verklaring vurn ilet

Ottonraansche Gouvernement met betrekking fot

de Armeniêrs. Ilaar het geheime besluit was,
om miiitiekompagnies te vorrnen, our de gendarmen te helpen in iret afslachten cler Arrneniërs;
dat deze uitgeroeid mo,esten lvo,rdeu tot deii
laatsten m4n.
. rr En ai spoedig >, zoo lezert wij in t Gemarteld
Àrntenië cloor F'aiz Ei-Ghusen, u openbaarcic
zich ciie haat. 7,oo wendde mEn voor dat Armeeusche oproerlingen te ZeitLln verzamelcl wârcn.
Het gouvernement zo'ncl er een militaire macht
heen onder Fakhry Pasha, lvelke Zeitun voo'r een
cleel verwoestte, mannen, vrou\^ien en kindereir
doodend, zonder tegenstancl te o,ntmoeten vâil
de zijcle der Armeniërs. Hi1 verzarnelde mallnen
en vrould/en en zond ze $/eg orrder geieide van
troeperr, die vele van de mailnen <loo'dden eE wat
betreft de vro,uwen, vraag mij niet, wat haar lo,t
was. Zij werden overgeleverd aan de Ottomaansche soldaten; de kincleren stierven van ho'ngel
en dorst; noch een man noch een vrouw bererkte Syrië, behalve de kreupelen en bliuden, die
niet in staat waren zic]n zell in het leven te houden ; de jonge mannen werdsn vefinoord, en jon-

Emigranten van Roemelië werclen uaat Zerturt

gebracht, eû er gevestigd;de naam van de plaats

t-tt"i .hcu

e1I zlJ veLtelctctr

hcn ilcgcieittcllcle gcllctarlucu i]elr'genrrj, <lat
bracht hadcien naar plalltsell' waar geeû .wâteÏ
was, sIl weigeldeo hun te zeggexl, waar zU wa<Ie

to'tciat

zij er

gelcl voo'r kre-

gen.

Vele dezer vro'uwEo had<ien hare kintiereu veriaten, deels in wanhoop, of w.el doo'r ziekte en
Àuht", clie het haar onmogelijk maakten hen te
ài"g."i zoodat ze hen ten slotte op den glond
fi"lËo vallen; anderen, uit nâtuurlijke moederin de
iiJd", t""a"it dat niel doen eu kwamen
ver'
Zii
kinderen'
hare
met
*o""tijo om samen
i.iaà"'*i:, dat er eenigen onder hen wareû,.die
niet gewoon waren geweest zelfs een uur te loop"n, à"u, zij in weelde groo'tgebracht waren, rnet
bedienden, clie hen verzorgden' Deze waren gedie. geen hei;;il.t in Éanrlen varr cle Koerden,
be,rgeu err
hooge
de
in
en
kennen
lige wetten
ài"ftt" wo,uden als roo'tdieren lec'fderl'' De ongelukkige vrou'"vsn stierven er, fla beestachtrge
martelingen te hebben doorstaal'
Vandaar gingeu wij naar El-Raira (Uda) ' Orrcierweg ,ug:tL-g.oote menigten te voet, weùke
ik op een afstan<l voor marcheerende troepeil"
koll"l.i, Oi" naâr het slagveio glugeu' r\aderbij waArmeensche vrouwen
het
<iat
1k,
zag
-*od,
ren, barviets e$, trcurig voo'rtgaande, gEùaatst
op

iij"o,

evenals de genclarmen,

di"-lryt

volgden

en vôoratgrngen: Bieef een ongelukkige achter,
clan wercl zij door een gendarm op cten grond

g"ià.t"tt

en zoo'lang met ae kol{ van zijn geweer

[eslagen, clat zi1 dooa: angst geclrevela Iffi opËto*.i'en zich bij hare guellen voegde" Maâr
zij aiîÀ""".. een dao'r ziel<te achterbleef, werdbeesten
leen, zonclet hulp of geri.ef {en yitdeg
ten prooi meecloogenloos in de wildernis achter-

g.îut"", of zij wùd

doo'r een gendarm doodge-

schoten.
--Sii

aankomst te lirfa vernamen wij,-{at
politre
a"lâs**g atdeefingen gendarnren. eu
iruut it" ArâeenscÈe wijken der stad gezonden
had, om de wapenen op te vorderen, en met
de bewoners precies z@ te handelen, als met de

o"r"

ge vrouwen vielen in de handen van de Turksche woestelingen.

dezen

,,ng"fuiiig" lantl z.ag. \'arr
rraàr Se rfrj, waar lrij Arutce

rie Àrmeniërs claclcn begaarr tcgcu tit
\\'ct cn van allc gclcgcnhcden gebririli tualietr tic
regecri.ng t9 bemoeiiijken ; daar zij r1l tret l;czit
gcrvonclen

dit anders' Vele van

'

ovcrigen. Diar zli wisten, wat,er lnet h.unne
lancig"euooten geteur<l was en de a khans l te
Urfa-vol met Àrmeensche vrouwen En kindereu
waren, weigerclen zij de wapeos at te'gevelr en

*d4u*
Dc zieke vr(rt1\v i,ertcltle, clat rlc cloocle vi-otiwen glrveigctcl iraclcletr zich. ortel te gel'en aan cle
barbaLt:tt, zc.urtlat zij vcnrrc.,ortl u,'elclen et t.ij
:-tierr:eti edel er rlapper.
Àfscirulveiijli rvas uoli hct sch<ltru'spcl bij
Sirrrck,

Dc lijiicn cleL t'cltrtooltiert iagctr itr grootctt gctale aari \veeLsiiilrlteû r'atr <lcu weg. llicr /.âgc11
riij ccuc vrouw, uitgcstrelit op clctt .qrorttl, .itaat
lichaaru lrtlf vclbo'rgcrt otttlcr iraar' lang liltitr ;
rrcr<lcr'<,rp vrou\'vc1l liggtntle .op haar gelaat, ltlLar
tcctlcrc \rot11re1l z\vart \'allt g'efolulcll bloed.
Ver<ter u'eer lijkeu \ltll lllannclt, \'etsctrLoetti
als tol steerrkool clc,c.rr tic lritt"e cicr zon. t\ls tr i3
tlichtcr bij Sivrcli 1;'(t atttert, \icrtllce rclcr(ic lte
aautul lijliel ; clic clcr liittticreu vorlllcten tic grooic uicc:r'ricrheicl.
'Lc Sivrek aattgekotrtclt, vcrliatctl rvij otlze
\\'âge1is c]11 zilgcn ectt tlcr bcclicnrlerr \:allL (tc
rt klrân r cen lilcirr liintijc rtttt liaar zoo gcci ais
goucl rhagcn en hc't acltte r: iter hrtis rverpclr. \\ rj
vrocgcll lrem hicr omtrellt crr hij zcide, clat cr
clrie ziclie i\rrttccusche vrou\ ic1l in hel huis lvareu, c'lr dat het kiricl van ccrr lluturcr was' lllattlll
tlai zij het \\,ege{s harc ziektc niet vo'etlen liori.
Zoo stierf hct clrrs en rver:cl \veggcgooid als ccll

L

nruis.
'doode
'I'r..reu n'ij D'iarbekir rtetcler<ieu, i,tettlcu
talrijker en ontlerlveg orttluoctterl nij

Dc trrclrtigjalige gencraal, grairf rto,n l-Iaqscler,
Itljrrrlant varr rlcrr kroorrlrrils.

i.u'l r

i

crr geivaperrcierr tegeustalld, tvaarclooT eetr po

-

litieruan en cirie geutlarmen gerloocl rvcrclen.
lle autoritciten vroegen om versterl<iug varr
r'\leppo, c-.n op berrel van Jemâ1 I'asha, clcu l'leui
van Syrië, ging !'akhry Pasha er hcen met kalrouuen.Hij vel'ânclerde hct Àrrucenschc lsr,art.icr
in cerr puiniroop, clc mannerr crr kinrleren rlcr,'
rlcrrci en een groot aantal der vronll'cn, Llitgczrlil"
ilercl clie, welke er in toestemclen het 1o't harer
zustcrs te deelen, werclen te voet verbanlrcn naar
Deir-El-Zûr.
Ziekten heets,chten otrcle,r haar; zij wertierr rlis
hanrlc'lrl cloo'r cle lurken en Ko,eLclen, en ltonger"
et dorst voltooiclen irare uitroeiïrrg.
'lc Kasa Jevren zagen rvij clrie gemattelde kiltlcfcn, de nroeder lag er uaast, kreuneucle vat
sirrrart en ho,nger. Zij was uit Erzeroem, 2ooa1s
z.ii o,ns vertel<le en rvas naar deze plaats flet verscheidene anclere vrouwen doo,r soldaten gcbracht
genrcrclen ; ng, eerr reis van vele dagefl.
I{:n o,ntnam haat het geld en de kleederen'
Zij l;ereikterr deze plaats, wâar de Koerdiscire
nralulen cl1 vrouwen zich verzamelden en haar
lan alles, wat haar nog restte, beroofden. Z1j zell
was hier achtcrgebtreven' daar zii ziek was e11

haat kincieren vr,ilden haar niet verlatelr'

De

liocrclen krn'auren opnieurv terug en lieten helr
berooicl achter.
Zij u'as op iret punt van te sterven. Eerr plicster, rle bij ons was' verzanlelcle eerlige kieediugssttrkkeu en gâf 'Le aafl, de t'ro'uw.
D'aar lagen ook lijken van vro'uwen"

clc

lijkcl

grtrcpcn

vroLl\\'c11 oncle,r toezicltt varr gcnclatrlcrl, tlic
lraar Sivrek gittgen, uitgcpût crt gcbroketr, luet
tle sporen varr trane!. eu eilentle ciuclelijk op
iiatrr gr laat, een aallbiik ttm cle stcerlen bloetl cl
tranen tc doen \,veenen en zelis lvilde l-recstctr
uedelijdl.n in te boezemett.
\Vat hebben deze vro,uueu in Gocl's naanr toch
geclaan? t{adcien zij soms oorlog met cle Turkeu

g"emaakt, oI een v611 hen gedooil ? \Vat r'vas clarr
foch cle ruisclaacl clier onge'luk1iige wezens, wicr
ccrrig vergrijp wers, dat zii Àrmeniërs uateu, bckn,aatu in hct best-uren vau haal huis en iret o1.lr-oerlcrt harer kirrderext, tnct gcet anciere geclacirteu clatr cle vcrzorging harer ecirtgenootctr en
zc-ons cn het vervullelr vau haren plicht jegcris'

hen.

Ik vraag U, o }Iuzekrlailnell, rnag men

iils ntisclaaci bcs,cho,urven?

l)cnkt

ee11s

tiat

een oogcll-

l;lik rra. \ïat was de urisclaad clezer atrire vrotlri'en? $,/as het hare superioriteit iu alie opziclrten

bovetr t1e 1'ttrksche vroulven? Zclfs aamremetrtt,
rlat irare nlanlren zl1lk eene behaudeling vediencl
ha<lcletr, is'het clan rcchtvaarciig, dat cieze vrounerr beirancielcl moesten \,vordelr op ee'Ir€ wijza,
waarvoor r,vilcle beesten zictr ze'1fs zouden schamen?

{ilij haclclen uiet geciacht lijkeu orrder cle walleu r,,ru Diarbekir te vinclen, maar rvrj hacltleu
orrs vergist en rei.scietr tussciren lijkcn, totclat wij

rle sta(lspoo1't birurengiugerr.
Dool eenige [uropeanen, clie na de slac]rtingetr
in Armenië*irit ciit iancl te'rugkeerdeu, werd' mij
i,ertc'1cl, tiat, toen cleze nroorclpartijcn eeu olrclcriu c1e Europeesche blatlen
,r,*rp uâr. béschtijving
g".r,'u t.leu rvaren, het-iurksch gouvernemerrt beiai, ciat ai cle lijken langs de wcgen begutven
moesten worden"

))

