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itaiiaansche loopgraven in het gebergte.

I)en I.l" hiclr.l ,r\11cubv ziin plechtige intrede
Iltiligc srrr,l. De l,rcvolkirrg .juiclrtc

l,ittttcrr dc
henr to,e.

Ourvillekcrrrig clcnlicn \vc i.l.l1r (]ot.lfriecl v:rn
Bttuillon. Eetr olbckctr4re tc l3russcl lcgrlc in clcn

N'77.

nacht bloenien voorr hct stancib'cclcl van ilcu be,
roeruclen kmisrtaarclcr, eersten ko.rrirrg van Jerusa1en. D,e Duitschcrs lralnetr ze rratuurliik \ /cg cn
licten het becld betvaken.
D,e vet-ovcriltg \ral1 Jerusaleru wckte gro,ote

r)Ë cR001'[ 00RLOc.
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I{aatt van het Su'ez-kanaal en Palestina.
vrerrgcie onclcr

ctre Joden. De Engelschen richtten
zich tot hen cn wezen op een p1an, om het oud
koninkrijk der Hebreeërs te doen herleven. Dit
u,as reccls lang een betrachting der Joden. Maar
ho,c u'arcn ze tot nu to,e in Palestina en gansch
'\,zië blhandleld gcrvorden ?
Slaau rvij ecn blik op tlie toestarrden, noodig

onr rl,e Engelschc politick te begrijpen.
Neen, in Azië hacl het cr voo,r de Joden nog

nict gunstig uitgezicr.r en voo'al in Perzië was
hun toestancl verrr. r,an bgri.idenswa.ardig. In

1.893 crclen iri dtt lanc1 ecn aantal vo,or de Joden
"l I'ernedrerendc brlralirrgr:r.r
hoogst
uitgevaardigd, ;
ook liepen in dien tijcl hun lcverr cn bezittingen
ernstig gevaar : ge<lurcur1e "11) dagerr durfde zich
geen Jo'ocl op straat verto,onen, uit r,rees door d,e
clrveepzieke n{o'hanrmcclanen gecloocl teword.en. I)e gronclu'ct, c.lie d,c Sjah in 1l)06 zijn volk
verleenclie, bcvat l'rct begirrsel r'an geiiiklreid voor
alle irnvoners. 1'och hailden in 191:2 onlusten te-

Joorlschc lzrruilic

tc fr-rtrclen,

te Livorrro, nraar zijn

z.ag

ouclers

het levenslicht

tijcielijk i'erblijf

In Lonclen bezo,cht X{ozes cle schoo ;
daat zijn ouders evenrvel niet rijk \varen, nloest
hii rceds vroeg trachten in zijn eigen onderhoucl
tc voorzien. Hij wijdcle zich aan tlci'r handel en
rvist zich door vlijt en rechtschapenheici r,rij spoe
tiig ccn bestaan te verzekeren. \r.r tracl hij in hei
hrrrvclijk met Judith Cohen, een eclele, echt Joocisclrc vrourl', vol liefde voor cle leer en de geschicdcnis des Jodendoms. Naclat hij cloor gelukkige
h a n<lelson dern emingen een ontzagli jk vermogcn
ler\ïorven had, trok hij zich op raad zijner eclit
genoote uit cle zaken terug, om verder ten nutte
hiclclen.

tl,-:r menschheicl

te arbeiclen. \\'eldra vontl NIon-

II

Pascha, Kheclive van Egypt,e.

gen de Jorlen plaats. 'Ic l)anraskus, de
hoofclstacl van Syrië, had, iarcn hcr, een

gcbeurtenis plaats, clic r',ror de Joclen cle oorzaak rtan gAoote cllcnde n.ercl. Op zckercn r'lag
u,areir in cl,eze -ctad tn-e,c ltèu:o.ners spoorloos vcrrlr'r'cncn. Het duurcle rriet iang, of rnen lreschrrltligr'le de joctretr, dattij dc beirl,e verrrristen gedoorl

lrarldren, orn lrun hloc,l nlt het Pesrchfccst tc gt.,
lrruihcn. Eeri -Iooc.lsch barltier rvist men clo,or ontzettende foltcringen cerr bekentenis af te 1)crsen;
hierop n'erd,en ecn aantal van cle :ranzierrlilksté
.]oden gerrangen genomen en ?.o(j gcmarteld, rlat
drie hunner bezu'ekerr. Joodschc kinderen ri.icrp
rnen in clen kcrker, \r-aar lrlcer c,lan honclcrci cleir
hongercloocl sticrven. D,e on.cchrilclige gevarrgcncn

n'achttcn ie<leren dag in rarlclotlshcr'cl clc r.oitrcl<liing van hun db,odvonnis af. Gelukliig r,vcrr,l cloor
iret optrc<len van tn.ce cclelc menschenrrricn<len,
flozcs llontefio,re cr.r Arlo lrhe Cremieux, het gevaar afgcwencl en u'crclcn de gcvangencn in vii.ilreirl sesteld.

][oze-*

,N

ontefiorc, .qeborerr uit ecn cleftigc

\irlr:rs F{ilriri
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Kameelruiters

reiiore gelegenheicl,zicir verdienstelijk te maken.
Hij ging met zijn gad,e naar Palestina, rvaat'

een hevige hongersnoo<1 wo,e<lilc, om hulp te
brengen.

'loen het Heilige Land doo'r een aarclber,ing gcteistertl \v€rcl, zag. men het ed'ele echtpaal op rcis
cr heen, onr d.en noocl te lenigen.C.unstige gevol-

gen iracl ook ziin optrecien in de zaak rrari cle Joclen te Damaskus. Ilontefiore ging met Cremieux
en eenige ariclere reisgeno'oten naal r\lexanclrtë,
liet bij clen 1;acha van Egypte, clie ilestijcis or-er
S1'rië het ben,incl r,o,ercle, ont een ,rnclerhoncl verzoeken en rvist gcclaan te krijgen, clat dc, gevan-

genen in vrijheicl gesteid lverrien. l{et dezen
schoonln uitslag rvas llontefio,re elcnrlel nog
nict tevrcrlen. Ifir rvilde cen herhaling van een

d,ergeliilie r,alscl.re besciruldiging voorkomen. Ter
bereiking van rlit clcel begaf hij zich tot <1en Sultan van Tur'l<iië uret rvien hij iangclr.rrige b,espreliingcu hield. Dcze hesprcl<irrgcu hadrleti ten gcvolge,rlat dc Sult:rn clo,or zijn rijk liet afkondigel ,
dat, naar hern gebleken \vas, clen Joclen het ge.
bruik va,n bloeri streng verboderr is. '1'egelijkertijcl r'crlccn<le hii den .|oden d,ezelftle rccTtten als
aan <1e overige ber,r,oners. Nu cerst n'as llontcfio're rroklann cn kcerde hij naar l.onden terug.

Van alle kanten bereikten hern betrrigingen
van bewonclering en clankbaarhcirl cn koningrn
Victo,ria,- clie voo'r zijn reis een Engelsch scÈip
ter b'eschikking had gesteld, schonk hem het
recht'uvapenschilclcn te vo,eren. Bn ook nu weder

-

in Egypte.
vctlcror:hende: zich zijn Joodsche âaid niet; op
zijn nieur,ve u'apenschilden prijkten twee vanen
rnct het opschrift ,, Jernsalem )' en een celer van

tlen l,ibarron, omgeven clo,or bioembergen (rronti
di fiori).
\faar zoo v/aren de Joden steetlo door onveiligheicl beclreigd.

D,e verovering van Jerus.alem rvas een krachtige
steun vo,or het Zionisme.
Het clo,el dezer organisatie is neergelegd in het
rr Bazeler progran )), een programma, dat op het
cerste Zionistenkongres te Bazel in 1897 onder
vo.orzitterschâp \ran Theodoor Herzl opgesteld is.
I{et Zionisme streeft er naar, Patrestina weder
voor het Joodsche voik als eigendom te verkrijgcn; het rvil in 't oude land cler vad'eren een, door
r1e Joden zelf bestuurde, gemeenschap stichten.
D,e wetgetrourve Zionisten vormen onder den
naam ({ }{izrachi r een afzonderlijken groep; ook
rle arbciders vormen als r, Poale-Zion r een bij.
zonrlcre afdeeling.Het Jooclsche Nationaal Fonds,
tloor de Ziomisten opgericht, beoogt landaankoop
o1l groote schaal in Paiestina; als financieele instelling der Zio'nistische beweging geldt de tr Je
u,ish Colonial Trust r in 1898 te Londen gesticht.
I{erzl stierf in 1904 ; zijn opvo,lger Wolfsohn, die
in 1914 orrerl.eecl, heeft eveneens veel voor het

Zionisme geclaan. (1)

(1) Naar Staal

:

< Geschiedenis

van Israël.
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Een verniclcle spo,orbrug

in

72?,t

cle

Nu, droor d;e rrcrovedng van Jerusalem, was
allerrvcgen dte hoo? clat aarr clcn algcme,cncn
\lcnsch voldâan zou worden.

XXXI.

T)E BEI,ûISCTXE AUTO-]!TITRAILLEURS
trN RUSLAND.
\\'rij mogen het jaar 1917 niet eirrcligen z-onder
ecn hoofclstuk te wijden aan eenige feiten, die in

rlcn vlccmde wel niet veel cle aandacht trokken,
lrraâr voor onze landgenooten toch van belang
ziirr. Wij bed,oelen het optr.ed,en onzer auto-mi-lr:aillcurs iu Ruslancl.
In 1915 hacl ons leger gepautsercle auto,'s geklcgcn varr kauonnen cn nritrailleurs rtooq.zjen
Ons korps u'erd eincie 1g15 naar Rusla:rcl ge-

Hct schc'epte te Brest op ctrc rr Wiay
Castle r in. Ifet bcstontl uit het personeel r,an
I2 .qepants,crie anto's, eel1 l<oûlpâgnie I,ielrij<j'ers
en cl,en hulpclienst voor rlc hcvotrrraclring en clc
lrtrqtcllincen
De rcis ging ccrst laugs t1',. Itrschc err EngelschSchotschc ktt.qt, om dr I)rritselrc onclcrzeéërs tcvermijden. Na ecn tocht vau tr,rrintig clageri 1ag
11lcn voor- tle \tr/itte zee.
I)e aanko'rtst lva-* rriet bcrnoed,igenrl. D'e Russcn rrrerlgctclen rlo,or seincir rljcn toegang ,cn clric
rlrgc'n rlol'lrt'r''lc lrct st'lri1, in rlen stolrrr roncl.
Eiutlelir'k ii$'arn er toestcn:uling uit Petrogra<1
cn ontsclrceDtc men te Arcliangel, vanwaar men
rraar de lroofdstad reistlc.
l{ikolaas II, die tocn nog in 't vo le van zijn
rrracht troo'nr1e, hield een scho,uwing e1l onze auto's reclen hetn ovel den besneeuwden rveg vool-bij. I{ct vroo'r' toen 40 tot 45 graclen o,ndèr nul,
ell ()llze 1lialr11en vo'rrr,len hct er kottder elan in cle
zoncleu.

-

nabiihc'ic1 r'an Dar-es,Salarn.

r,lal<tc cler l{oeren, achter den IJzer, wâar hun
i<rtltt1,

11
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gcrveest.

De bevolking toorrcle veel sympathie. 't'Waren
voo,r Rusland nog de dagen van vadertje Czaar,
fn Januari moest de grorep naaf het Zuid,-Wes-

ten van Galiicië, waar generaal Broesiloff het

berrel voerd,e..

Na cen lange reis in clrie treinen kwamen d,e
Bclgcir te Zbaraz op Oostenrijksch grondgebied.
ITet gansche korps teld,e 370 o,{ficiereû eûsoldjaten, en ze verzoni<en clus u,,el in rlre enoq:nle massa
clcr

l2 Russische legers.

Zbaraz \\râs e,c11 t1orp. I)e ber,voners slo,ten zich
in hun huizeu op. 't \\rarerl nleest Oo,stcnrijksche
Joclen err ze hadcl,en vrees voor c1e Belgen, die
rl'aar plots verschenen, nrant ze wisten ho,e ons
landje cloo'r cle b.ondg,eirooteir \./an Ooste.nri;k
orrervallen was.
_ Êcn eerste gervichtig punt u,as rlc lilceclii. Ilc
Russcrr vonrl,cn, cllat tlc tselgische shako,s ,,"àl g"liikenis hadden nrct cle Oostcnriiksche en rks
schoten ze er naar eli nren rras rvel ged,\,vougcn
rle o,ucle politiemrrts o1r tc zettcn, <1e blauwe mct
ro,oclen bancl, om rrcilj.q te ziirr tegen vergissin.

gcn.

. ldug anc.lerc

lo1l.gcns.

teleurstclling.cn u,achtten ouzc

Zij u'ar.or ccfst onderw'orpcn aarl

tuclrt, en

clcze tt'as

cle Russischc

niet rnalsch, zctoals men u,cet,

ct1 z.oo gebeur-de het, ci,at otrze mitraillcurs d,oor
i{rr:,-.:i:^c.hr cfficieren kanvatsslagen in ,t aangc.
zicht 1ir-c,.qen, of in cle kro,ttcn-ecr,angenissen van

1'arrropol ge\\rorpen trrerden. Ze mochterr niet
t oolicrr crlr straat, zagen zich clcn toegang
tot

liantincs verbo,cllen, alsook tot trvceci:e àr, ..r.t.
klasse op dên trein.
Dool het krachtclaclig optreclell onzer officicrctl
ir-cr11 c..etr 11itzo11dcri1rgs-regiem voor dre Bclgcrr

hcpaald.

l)e inwoncrs vau Zbaraz vq-loreu toch

huu

-

t22r
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Engelsch kameelruiterkorps te Kairo.
\'l'cc,s ci1 stro,oid,cn zelfs bloemen toen de auto's
;rrurr irc,t florrt vcrtrokken.

()rrzc laurlgcno,o,ten nanlen eerst

clee1

rulnr-ullcn op de linie Tarnopol-L,emberg.

aan

de

I)c Rrrsscrr nroesten claar cen ho,ogte bestormen

c:r lrurr riicri dunclen snel onder cle vijanclelijke
artiilcric. l)azrrnaar zagen hun officieren niet, inlcgcrrrlccl, iecler van iren'hacl volgens c1e reglenrentcn hct recht, ou1 nlet ccn relrolrrerschot c1c
uc'ifelaars necr tc schiertcrr, I'an u,clk recht ruinr
.qr'lrr

rrili n'cl-rl gemaakt.

De arrto's recl,en rlan ook langs lange rijen 1ijkcn err ontnro,etten ta1 van gew,on<len, waarbij er

\\-aren, clie een ârm misten, mâar met den ander.en
nog 't ge\,v,eer omklemden, dat men nooit achter-

laten mocht.

Bij

Vorobiefka kwamen ze

in het vuur

en

steund,en ze de infanterie zoo krachtig, dat het

lcgerbericht er melding van maakte. Èij ZWrat
redden onze mitrailleurs onder koanmando van
kapitein Oudenne een belangrijke stelling, nog

slechts,.verdedigd door een tot o,p 65 strijd-érs en
een officier gedunde kompagnie. Vijf onzer landgenooten sneuvelden daar en w€rden plechtig te
Tarnopol begrav,eu, waar reedb v"n voôr den oor"
log een priester uit Brugge, d,e eerwaarde heer
Boone, gevestigd was, die verzekerd,e voor d,e
laatste rustplaats te zullen zorgen. Hij verzo,rgde
'aak onze gewonden.
Dre auto-kanons werden dan naar een ander

punt- van het front gezonden, de linie BrjéjaniButcliach.

De basis van onze groep was intusschen te Kief
gevestigd,, \,vaar men ook in bijzondere hospitalen
onze gewonden en zieken verpleegde.

De auto's-mitrailleurs moesten nu d,eelnemen
aan den aanval bij Svistelniki. De strijd duurde
er drie dagen. Een Siberische divisie smolt daar

van 15.000 op 2.,500 bajonetten, en toch kreeg
zc rlog bevel aan te vallen.
Onze groep verloor ctraar een cler auto's cloor
ccn gr'ânâat getroffen. De Czaar liet ze door een
itrrrlere vervangen.

Onzc landgenooten gingen toen in rust naar
Iiozoi'o, een Pb,o,lsch dorp, lvaarvan het kasteel
<lcrtien maal beurt,elings het hoofdkwartiel' vân

tlc R.ussen en de Oo,stenrijkers was geweest.
Irr Oktober 1916 vertrokken ze naar Ezerna,
waar zc zoud,en overwintererr, en in het vooruitzicht daarrran legdien ze een gÏoo'ten voorraacl
hout aan, cl'at ze in een bosch hakten. Ze maakten

ondcrgrondsche schuilplaatsen, maar moesten
koude van 35" trotseeren, zoodliat bij sourmigen
handen, voeten of neuzen bevroren. De sneeuw
lag dik o,p de veld'eu.
I,uitenant-kolonel Semet, aan wiens verhaal
we dreze bijzonderheden ontleenen, vertelt het
vo,lgenc1 voorval.
< Generaal Goutor,
\,vas een

die hier het bevel vo€rde,
groot vriend zijner so,ldaten.

Eens zei

hij mij:

We heb,ben dezen morgen wat moeilijkhedlen
irr iret regim.ent Belozerski. Wilt ge me naar de
<r

loopgraven vergez,ellen ? D
Per sled,e, dan te paard en eind,eiijk te voet, trereiken we de loopgrav,en en den eersten soldaat
aansprekend, vraagt de generaal:
rr

fs het waâr, dat gij niet tevreden zijt? n

Jawel, excellerrtie, ik ben tevreden, maar ik
mijn isba willen terugkeeren, orn mijn
vlouw en kinderen te omhelzen. lr
< 'Waar is uw isba ? l
. rrln Oera1. Ik heb hen al zælang niet meer geru

zotJ naar

zteû..

,)

D,e generaal

wijst naar mij crr herneemt
Kent gij dien offici,er? r
u la, 't is de komrmandant der gelgen. I
tu

:

1

r

.)c)')

I'i:!.i

iicu Eugelsch lcgerkanrli i1 Bgypte
Weet gii, rvat hij hier cloet? rr
Zrj zijn gekomen oln met on:'.e t'echten. u
rr 't Is lvaar, 1naâr'ùreet gii, r'l:rt d.e Belgen ock
een isba hebb,e:n eu d.zrt rlie vecl ierder is dan de
u\'ve, cn zij ook zouden huu gezin wilien oniire:
zen. Zij zijrr met u konen strijden, om cle Duit
schcrs cn Oostenrijkers irr c1e 1,.-ropgraven ginci,,r
te verplichten Ruslancl te rrerlaterr en zôo zulierr
ook cle tsclgische isbas verlost rvolclen van clen
Duitscirer', rlie iierr garrsehen oor'1og ontketenri

Soldaten cledên de auto

nror,ircl

\'1n ecn generaal of ander oppero,fficier stoppen'
rlitnlen er plaats in, zeggend:

heeft.

r,

De braye Rus schijnt nâ te denkelt ; achter zi;n
goeclige oogen ri:ledt lnen een inrreriijken strijc'l.

Ge kunt 'r,ertreliken, excellentie n, zegt hij,
i,r,il niet meer naar Oeral gâan. ))
rr K.:m dan uit urv lo'opgraaf om te toonen, ciar
gc t1e Duitschers niet vreest l, verzoekt c1e gerr

,r

of iveggejaagcl .

rt

u

Ik

neraal.

Err cle dappere ko,mt naar b,oven en stelt zich
rari cle vijandelijke kogels bloot.
r, Ga er nu s'eer in terug, ik ben tevteden olcr
u, kameraad ! rr
D,it gesprek lo,opt als een vuurtje langs de lo,opgrâven en '"velcira is cie .orde terug gekeerd.
De generaal zou echter al spoedig van ander(
rnoeilijkheden hooren. D,e ontevredenheid steell
in het Russische leger.
De Belgen zagen den storm opkomen.

De Rtissische soldaat vo,elde hoe in zijn nrg
verraad wel'kte.
Het rvercl hem duiclelijk, hoe de tro,epen mi,ar
lichtzinnig cpgeo'fferd \,verden, d,aar de offir ieren toch oorcleelden, dat hun menschenmateriaal

oruitputteiijk was.
En de opstand k$'am. Officieren werden ver-

,,

\ri zijn we allen .qelijk,

llcn viel van 't

niet waar?

cene uiterste

in 't

l

anclere.

Onze lanilgenootell zagen Doema-leden naar

het front komen crr hoorclen de redevo,eringen
orrcr den nieuu,en geest.

Oolt Belgen krvanrcn tle Russeu toespreken.
I),e.heer- D,estrée was bui'.t'ngewoon gezant

trograil

te Pe-

.

Onzc g-roep zag lro'e ovcral sovjets ontsto,nd,en,

in hc.t bataljon, het regiment, de divisie.
-\ a den rral van Riga hield men e'en oorlogs-

raacl: so.ldaten en matrozen woonderr die als afgevzrarrligden bij.
't Was wel cen hcele vetandering bij de dagen,
toen ook onze jongens so'ms klappen in 't gelaat
lircgen van Russische officieren.

Onze mitrailleurs zagen, hoe Russen en Oostenrijkers verbro,ederden. De kornmandant liet
naar die plaatsen schieten door de artillerie, mnss
n'at baatte het ? Men keerd,e wel in de loopgraven
terug, doch vocht niet meer.
De Belgische mitrailleurs d,ed,en nu als infauterie-s,o'lclaten ciienst in de loopgraven van het 6"
korps. Zij trachtten den geest op te wekken,
schoten, patroelj eerden, lvild,en den tegenstander
laten gevo,elen, dat de oorlog niet uit was.

Kapitein Oudenne werd bij zulk een dienst
znaar gewond.
Toch s'erd, zooals wij vroeger beschreven, een
o{fensief geiast. De Belgische auto-mitrailleurs
kregen kennis van hun instrukties. Ook Engel-

-
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Port-Saïri cn het Sucz-kanaa1.
sche gcblindeerde auto's boclcn hulp, cvenals
Fransche vliegers.

llen kent 't

verloop van 't offensief. Na cctr
L'erste sllkses, wcigerd,en gansche regirnr.nteir
nog in d'en'strijd te gaan.
Onze batterijen ke,erdien naar Tarnopol tcrug.
Dan volgde een krachtige aauvai <,lcr Duit-chers, die een bres slo,egen in het front.

De 1" ts,elgische batterij wcrcl haastig van 'Iar(iren Duitschen
inlal te stuiten, die db achterhoecl,e rran het 6u

:i(lpol naâr Kozovo ontboden, om

korps bedreigde.
_ Onze batterij stre,eci rnoedig (Zf Juli 191 i).
Toerr rvas het, dat cie Ljeclckcrke riooclelijk ge"
kn'etst neerviel naast den insgclijks ernstig ge,
:roffen hiitenant cl'Aspremont Linclen.
Dc infanterie van het 6" korps was van haar
artillerie gescheiden en uroest snel lvijken, ont

aan omsingeling te ontkomen. Zij kotr rle Sereth
bereiken ,en hooptc claar cl,en vijancl tot staan tc
brengen.
llaar merr moest groo,te vo,orraclen in brarr<l

iiorps trok zich cian ook verder terug.

O'nze 1" batterij clektc ctrie be'il'eging en moest

haar vcrliezcn aanvttllcn met pe(soneel d'er andere batterijen uit Pro,skoeroT. Zoct offerclen onze
lanclgenooten zich op in verbincling met het 0"
korpÀ, eer clct' ne'inige nt-rg sir-ijdbare.
Nlaar rvelke tr-rchten ! Luitenant Aspremont,
zelf gcrvoncl, reisd,e vier <i'agen met het lijk van
<le Liedlekerkc, <iien hij te Kief een waardige
rustplaats wilde schenkctr.
Siersack reiscl.e van clen eenen trein in d'en ancleren ; hij u,as d,o,or een kogel in het hoofd getroffen, wercl hier gcopercerd, dlaar weer verbonclen, steeds bcr,r'ttstcloos cn gcraakte einctrelijk in
het hospitaal te Kicf, rvaar hij in N.ovember
stierf.

Den 28" Juii 1917 \varen onze auto-kanonnerr
te Satanoef , een J,oodsche stad.
D,e 1. batterij r,r,'et<l aangecluid om iuet ruiterij
c1,en

vijanctr

in de S,ereth te rverpen.

stckeu en kanonnen vernielen, onr dat alles niet
iir haircl r,an dren vijancl te iaten. Bovenclien u.as
c1c inlichtingsclienst geheel in clc n.ar en ûren
vcrkeercle in den blinclie omtrcnt rle nrogelijkc plal
n(.n \'âtr <len aanvaller.

.luitenant
Pe 1" batterij rvas toch ook oarcler leitiing
Van cl,er
n-ijken.

Dronckt naar

clc.

van

Sereth Lùirncr.,

Luitenant Van der D,onckt koos cen go,eclc
stelling, juist clie, I,vaar tle D'uitschers befroefden den stro,om te forceeren. 't Belgisch geschut
bestookt'e den vijanci, wekte ilaarào,ou .l'"rtr,r,,-

u'en bij de Russen en schonk dezen <tren tiid, rjc
bres te vullen.
Intrrsschen bereikten de D,uitschers,l.arnopol,
de basis onzer auto-kano,ns, n.elke o,ncl.er cle-ltcl
rchietiug en te rnidclen van ,1" algenrceue onttcrl

lering de stacl verlicten

trokken.

"n naor

prosko,crc.rf

. D-e .o'ntruiming van Tarn,opoi maakte <le ver(ledlgtng
van dle Sereth o,nmogelijk
het
cn

6o

Generaal 'Iownshend.
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Aarrval van Jlc(loi1illc11 ()l) flrgclsclrc trocpen.

fnianterie was er niet meer, tcnminstc strijcl'
bare, en ti'us lraci lnen een ko,rps Kicrgiezcn-ruiters aaugerNlid, fo,rsche kerels, ciie onder bevci
sto,ntl'en van gcncrââl Krimoff . 't \\'as tlezc gcneraai, clie e€nige maanc.l'en latcr tloor triorniloff
lrij diens t4rmarsch naar Petrogracl, \\'zrnr hij tlc
rcgcering omvcf wilcl:e r't'erpen, naal: Iierensky
gestuurcl \,verd. Na afloop van het gesprek joeg
Iirinroff zich een kogel do,or 't ho,ofd.
Van cien nieuwen strijd krvani cchtcr nicts; cle
vijand vcstigde zich op

c1,c

Bruch en het front

stabiliseerdle zich.

In Augustus 1917 waren de Belgen \,veer te
Zbaraz, hun plaats van aankomst in Januari
t916.

Maar welk een verandering sinds clien tijd

Hun

!

ro1 was geeindigd.

En luitenant-ko'lonel Semet schrijft :
rr Generaal No,tbek, kommandânt van het 6'
ko'rps, zei tot mij

:

NIen rnoet zich maar tevred'en stellen met
elken dag, clien Godl ons verleent, te leven en
niet trachten de toekotnst te peilen. Niemand
rveet, wat de Russische so daat met zijn myste
rieuse ziel mor'gen gaat doen. l
Den 1" September 1917 eindigde d,e veldtocht
cler Belgische groep in Rusland. Op 185 strijders
<

waren er 55 doo'dlen, gewonden en verrnisten.

O1.l

10 officiereL ctrer v,echttatterijen werd'en er 5 gewond; de officier-be:taalmeester stierf te Kief aan
typhus. r (1)

(1) Naar: H. Semet.

u Opérations des auto-

canons-mitraill,eurs ep Russie. r in het Bulletin
officiel du Touring Club de Belgique,

xxxr{.
IN BEZET BËI,(iIE.

\\:ii nrr4Scrr oo'l< nict rralatctt tta tc gean, ltor'
irct jirar 1i)l'i in otts lrti11 ciir<1ig<lc.
I)c irootl ne:rri hicl stcetls grootcr. \a tlctL zoiriei \':1ll l,() 17 [11'4111 c-r' gclrrcli iurtt littnen en katoen. Dc l)titschcrs hackicn tlc groote u'inkcls
iccggciraald cn irn'ocr \\ras cl natnurlijk nict.

llen nroast zich toch klcctlcn. llcn rrraalitc
henrrlen van de vroegcre tafcllakcns, zoo uitte
als geruite. Dtekens v,eranclercle rnen in mantels.
Ilekleeding van meubels diencle zelfs voor kin-

derkleetleren,

En 't was maar goed, want

in

December slo,eg de bezetter het linnen aan in
hotels, scholen en ook'bij bijzonderen. Er lvas
te ko.rt aan aarclapp.elen. ilIen kon ze in het geireinr koopen tegen 2 fr. 50 tot il fr. per kg. Toen
ging men u smokkelen l.
Over dat r< smokkelen ir zouclen wij een gansch
boek ktnnen vullen. Grooten en kleinen trokkerq
naar tl,en buiten, zo,nder onderscheid van rang
noch stand, arnen en rijken, ouders rnet hun
liincieren ; ieder ging er op uit om het dagelijksch
bro,od te winnen in het zweet d,es aanschijns.

Trams en treinen zaten bomvol met a smokr, die zich uren en uren van inspanning
gctroostten om eenigen voo(raadl te b,ekomen,
om, wânneer zij uit d'e statie kwamen, deze te
helaars

zien afnemen door de Duitschers.
Anderen trokken langs bosch en lvegel, marcheertlen dag en nacht onder een 1ast, veel te
z\\'aar \:oor hun ongeoefende scho'uclêrs en hun
uitgeput lichaam. Maar ook in bosch en langs
wegel, iagen de < patattenpakkers r en de r, bo-

-

Generaal Allenby

7225

-

trekt aan het hoofd van zijn troepen

terdiev.en r, en vaak geb.eurde het dat in het zicht
<ler stadr de zwat'e, kostbare vtacht, die men uit
d,en diepsten ho,ek der Kempen had nreegesleurd,
rverd afgenomen.
Menige boer toonde clat hij een mensch,elijk,
vaderlanclsch hartbezat; men h,eeft in de kranten
nrenigmaal d'en naam bekend gemaakt van landbouwers, d,ie, onclanks ctre dure tijden, hun waren

verkochtcn tegen den v66roorlogschen prijs.
I{aar deze bo,eren waren spoedig < uitverkocht r,
en toen viel men in hand,en van onbeschaamden,
dlie cle algemeene ellencle exploiteerden ten eigen

bate.

't Was

een tijcl van ellen<tre, en van egoisme en
hartelo,oshei d. Zoo schrijft Frans Van c1,en Bergh

over Mechelen en omgeving in zijn treffend
\verkje rr O'ncler den Duitschen Hiel rr :
< In onze streken, waar de aardâppels vijf
frank gelden den zal<, tien frank in de slechte.
jaren, klorn de prijs ervan tot twee frank den

Jerusalem binnen.

kilo en kregerr wij ho'ndetd neg€ntig gram per
dag in den strengen winter van 1917. I{et zijn de
stedelingen, die die Brijzet zoo opj,llicl), verontschulcligclen zich de bo,eren; maff \vanilccl

ik antrvoordde, dat ik eene moeder zou zendeu
met zes kind;eren, wier vacner aan 't front was,
om vijf en twintig kilog. patatten af te halerr
tegen vijf en twintig centiemen, en diie den prijs
niet zou opjagen, daar zij niet meer kon beste.
ctren, dan, o'! neen, clan had d'e boer niets meer te
veel. Ja, dlen aardappelo,ogst uittrezen en het uitschot, clat vro,egef naar dren varkenstrog ging,
nu naar 't Korniteit: dat was goed genoeg voor
de varkens van de stad

!

Wanneer ,onze ongelukkige vrouwen, altijd

,rrct schr-ik doo,r patroeljes verrast te wo'rden, vau
dle eene hoef d,o,olden naar dle andere met marken
in de hand, riepen de kinderen hen hoonend na:
rr de leege buiken van d,e stad D, en de ouders
stondren op hunnen dorpel te lachen !

-
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De stacl Bagdad in vogelvlucht gezlen.
De Winter van 1916 en het jaat '17 waren de
tijd van de zwaarste ontbering: de menschen liepen naâr Bonheyd,en eo Duffel, en schoven daar
aan, om een roggebroodl te koopen van drie pond
voor tien frank, en dan was het soms nog vervalscht, oneetbaar, als het onderweg niet afgenomen werd en de thuiskomende moeder, doodvermo,eid na vi,er ur'en gaâns, zich wanhopend
en weenend op een stoel liet vallen en dien moed

uiet hadr hare kinderen, ingesluimerd met het
hoofdl op de tafel, te wekken om ze zonder eten
in hun bedd,eken te leggen. Wat werd er toeo

niet uitgepeinsdl orn de hongerige maag te bedriegen ! Wat zijn-er toen raapkoolen, aardappelschillen, groentenafval en zelfs gras geëten, fijn
gehakt en met het overige gemengdt !'t Was toen,
dat zoovele vaders, gepraamd door 't lijden en
wegsterven hunner geliefdên, het harde besluit
narnen, tegen hun gewet'en in, voor den Duitsch
t.e gaan werken. Rijke menschen wetel dat zoo
niet; vo,or veel geldl 'was nog' altres te koop en zij
haclden allicht eene gedienstige kennis, zii vermagerden niet tot geraamten.
Maar de armen, de werkman, de beambten, de
huiseigenaar, db kleine winkelier, hii wien alles
geplundbrd werd in 1914,wiens inkomen tot :ets
was geslonken, of tot db helft verminderu oij

tiendubbele, vijftigdubbele duurte

zak tarwe werd duizend frank gevraagd heeft aan den lijve gevoeld, welk schrikkelijk

nonster die vier jaar lange oortrog was.

Er waren bakkers, die zemelen b,rood verkoch'
tcn, d,at
't mes kleefdte.
^aa graan in huis, bij huiszoeking:
Een korrel
het graanmolentje aangeslagen en vijftig mark
boet. Een handvol gerst of haver, om kunstkof'
fie te bran<len: beboet.
llelk vcor zieken, met bewijs van den d,okter:

éég frank d'en liter, een oogenblik zelTs L25 t
De eerste raadgeving van dien geneesheer wa-.
altijdt : melk en eieren, anders kan hij niet gent
2e17.

Eieten? een frank vijftig het stuk, wie kon
clat vo,lhouclen? Zoo'n raad maakte de menschen
radeloos in hunne onmacht.
Eoter, r,vie kende ,er den smaak nog van ? Zes
en dertig frank den kilo, en gesmokkeld nogal,
uret zekerheid bijna, afgetast en beboet te \ror'rlen. Ja, we kregen, tegen 10 fr. den kiio, zestig
gram boter van de centratre alle veertien dageu,

uraar rneestal werd dat eene schrikkelmaand.

Waar bleef ze onze lekkere Kempische boter, die

kracht en lenigheid brengt in de spier:en ? Naal
I),uits,cirlan<1 of naar cle zeepbaro,ns te Brussel,
<lie er fortuinen filee vergaardên.
Het vet aangeslagen; de prijs ervan steeg tot
rrijf cn vijftig frank : spek was er, maar in dc
kuipen cler slachters en kostte vijf en veertig
frank. Doch, wanneer, bij den aftocht der Hunlucn, er gevaar ctrreigcle vo,or <laling der prijzen,
dan lagen aanSto'nds a1 cl,e vitrienen der beenho,urvcts vol spek c1r \-ct tegen de helft der vorigc
prijzen
\,'leesch, o'{schoon niet in overvloed, heeft
nooit ontbroken; rnaar ,o'p ho'nderd be'esten
zeicle mij ienanci rlie 't wel kon weten
te Megeslacht,
gingen
er
chelen
vijf en negentig naar
Brussel, en vanclzrar rl"'aarheen ? Ja, dat weten rvi j
niet, maar gissen het wei.
Ja, de ellendre was gro,ot. Scho,enen, 175 frank
en ook rvoekerirandel daarin.
I)e bezettr-'r cischte <le matrassen op ; hij moest
dc u'o,l hebbcn cn deelcl,e mee,
oçr gesnedren

c1'at

men heel goecl

papier kon slap,en.

Men verz,on ho'nderd listen, om de wo1 te verItcrgen,
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Bij den Kilimondsjaroe.
En dan cle verordening op koper, tin en brons;
htrisgcrief ,
vensterkrukken, raamknoppen,
haardversiersels, pianob,elegsels, brievenbuss,en,
arllrcslrlaten, penclules, kandelabers, bronzen figuren, kunstverzamelingen, familiestukken, tafelserviezen in tin van groo,tmoedêrs afkomstig;
schotels, als prijzeu in cien tijd der gilden ge\yonnen; alles ruo'esten zij hebben, zonder uitzo,ndering, zo,nr)er me,edoogen. Zij braken den
r,loer onzer keld,ers op, iret plankier onzer zolr1crs, zij klo,rnrnen op de daken ; wat zji ontdekt(il) : aangcslagen, ci,e eigenaar bebo,et.
)Icn zag de so,lclat,en kostbare lichtkronen verwrongen uit de ramen op e,en kar werpen. Uit de
irrouwerijen haalden ze ketels, uit dè fabriéken
nrachines.

Iir de Natio,nale Bank te Brussel ro,ofde nr.en
lOLxn kg. koper, van leuningen, plaketten, enz.
. Protesten

tegen dezen aanslag van piivaat

cigendom hielp,en niet.

Onze b'osschen werden schaamteloos gepluucicrcl. Iiit bijzo,nd;ere tuinen haalde men note:

laars.

ln

veel plaatsen rekwireerden de Duit-

schers cle honden. Ze hadden ze noodig voor hun

mitrailleur-b'espanningen of voo,r àe vellen.
Reeds lang hadclen ze onze hengsten en beste
rnerries opgevordercl, om den berôemden Belgischen paardienkweek to,t een Duitsch monopôl
te maken. Van d,e kippenhouders eischten ze een
b,epaalcl aantal eieren per maand. Ze legden be' J:rg op geneesmiddtelen, heelwerktuigen.

Begin 1918 kwam dan de beclreiging van de
kerkklokken. In Vlaàn&ren hacl

<-rpeisching der

men er reeds veel weggenofiIen, zooals wij moegccleeld hebb'en.
Kardinaal Mercier verb'oo'd tot die inbeslagne-

nring mede te
Zijn pro'test luidde als
"verken.
volgt:
Aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van het

bisdom Mechelen.
Zeer geliefde Bro,edbrs,
rr Het droevig nieuws dat de bezettende macht
ons tlen 8" Februari officieus had aangekondigd,
is thans officieel. Het u Bulletiju der Wetten en
Il.esluiten n van 2L Februari beveelt den inventaris op te maken cler klokken en orgels onzer ker-

ken. Wij weten bij ond,ervinding dat wij

o,ns

daarorntrent geen illusi'es moeten maken. Waar'
varrclaag de inventarisatie wordt opgelegd,, komt
Drorgen de opeisching. De herhaalde dringende
aanmerkingen van den Opp'ersten Ilerder der

Chlistenheid, ons beroqr bij den kanselier van
het keizerrijk, hebiben dus niet gebaat.

Uw christelijk gemoedl zal,er pijnlijk door ge-

tr.offen zijn.

Terwijl wij

zo,ozeer behoefte hebben aân op-

b'euring, wordt rrieuwe rouw over o,ns land gèbracht, en die r,ouw zal ons voo,ltdurend als een
lijkwade dekken. II.et zal voor het Katholieke
flele-ië een Goedie Vrijdag zond,er einde zijn.
Was het maar o,tn ons te doen, wij zouden,
evenals de an<lere smarten, ook nog wel deze
smart gelaten verdragen hebben, nietwaar, mijne
ge,liefde Broeders? Doch ditmaal wi1 men de
Igchten van Godi, van o[zen Christus Jezus, de
Vrijheid der Kerk ea haar eigendonr o,pot*ersa
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Wegvoer'en cier pngelschen door d'e

lurken na de o\rergâ\,e van Kut-el-Amara

doo,r Generaal

Townshend.

aan hetgeen men
(tr.-uv.z,

(

d,e

noodzakelijkheid,

)

noemt,

aan het militaire utilitarisme onzer vij-

anden.

Dat woord r, Vrijheidl der Kerk r klinkt onaangenaam in de ooren der politieke leiders, schrijft
de groote liturgist Dom. Guéranger.
Zij denken dadelijk aan eenen aanslag op hun
iechten. Maar er is voor ons geen sprake van

samenzwering of opstandb ; het gaat slechts our
de onafwijsbare rechten door onzen H'eer JezusClrristus aan zijn onbevtrekte Bruicl toegekend.
De vrijheid van de Kerk bestaat in hare algeheele o,nafhankelijkheid ten opzichte van elke
wereldlijke tuacht, niet alleen in 't predikambt,
in het toedfenen der Sakramenten, in de betrekkingen, vrij van ,elke belemmering, tusschen de
verschiltrende gfaden van hare goddelijke hiërarchie; maar ook in het bekend maken en het toe-

pas.en der verordeningen van hare

tucht; in

iret bcrv:rren en beheeren van hâar tijdelijk
crfdeel.
t God bemint in <treze werelcl niets zoozeer, als
d;e vrijheid van Zijre Kerk >, ze:gt d,e H. Ansel111US.

De Pauselijke Stoel schreef den 30r Juni 1830,
bij monde van Paus Pius VIII, aan de bisschoppe1l van d,e Rijnprovincie: t 't Is krachtens eene
goddelijke instelling dat d'e Kerk, dle onbevlekte
Bruid van het vlekkelooz'e Lam Jezus Christus,
vrij is en dat zij aan g:eene enkele wereldsche
macht ondlerworpen is. ))
Deze vrijheid dler Kerk, vervolgt Dom Guérang€r, is het bolwerk van het Heiligdlorn ze1f.
O,ok moet de Herder, de wachter rrzrn IsraëI, niet

uitsteilen alann te maken, tot dc vijan<l in de

plaats is clo,orgedrongen; de pliclrt zijn kuddre te
beschenrren begint voor hem, op het oogenblik,
dat de vijand zijne voorlrosten belegert; immers,

*
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haar gebed deel aan alle gebeurtenissen, gelukki.qe of otrgelukkige herinneringen vân het
vaderianrl.

Ja, het inbeslagnernen van o,nzen klokken zal

cenc ileiligschennis zijn. Wie daaraan zal med€\\"crken, zal c1c hancl leenen aan een heiligschen

nis.
De katho,liekc bisschoppcn van Duitschlaucl en
van Oostenrij k- H o,n garij ë zullen dêze beginselcn
nict tegensprcken. Inclien hrrnne vaderlanclsliefrle hun koncessies lion afclr,vingen, die hard, mo,estcn vallen aan hnrl goc.lsdtienstig gemoed ; otTzc
vaderlandsliefcle vcrsterkt in ons den plicht van

tc l'cerstaan.

\\rij

zoudren cl'e

lancl rzerlaclen, indien

r,ij

Kerk en het vacl,erlaf waren, zotrd,er

zoo

een openbâre afkeuring, ons metalen v,oorwerpen

lieten o'ntvoeren, clie cle i,iiancl zal veranderen in
\rerktrligen van \/er\voesting, bestemcl orn d,en
cloocl tc zaaien in <1c rijen rl'er helden, cl,i,e zich
voor ons opoffcrcn.
Regccringspersoncn, die vreemcl

zijn aan

o,ns

gcloof zullen, vrecs ik, rveinig gevoelig zijn voor

(lcnei'aal Sir Percy Lake, kommanclaut
vau tlc lin.gelsche troepen in )Iesopotarrrië.
\rrorcleu cle voorposten

nict overl'ompelcl,

clan is

trck clc vciligheid l'ern c1e stad r,crzekerd.
Teir eindre <iêzen.plicht r,au onze hcrtlerlijkc
lrctlicning tc rrerrrullcn, zcer bcurintie l3roctlers,
tôckencn rvii verzct aan tcgerr c1e aflrrcuk, welkc
tlc gcu'clclilaclige inltcslagncmiug \râri vo,or\/erl)ctl \::ul rlcn cercclienst, aan

c1e

floetlcr: cle IJ. Kcrk zal clocn.

vrijireitl val1 oûze

\L'ii rroegcn hicrbii clat hct \\iegnemen van
l<lokkcrr, zonder tocstertirnilg van cle Kerkelijke
()r'r:rlrcitl cn oncl,anks irare protcstitil

cc11

lrcilig-

iret pro.test van o'ns godsdienstig ger,veten, clat
toch zoo zeer vcrclicrrt geëerb edigd te \\:ord,en.
Zij irqoestcn zich ten minste hun gegeven woord
hcrinneren en de wetten clie zij zeff met onze metleri'crking uitvaarcligclen, niet verscheuren. De

zeden'et gelclt zoorvel rzoor
nen als voo(

c1,e

Regeeringsperso-

ond,erdânen.
\\'elnu, o1l 18 Oktoiber 1907, wrr-d clloor <le vertcgenrvoorclïgers vân de vier-en-veertig Regeedie

ringen, \'crgaderci in D'en Ifaag, een,e konventie
vastgestelcl, bepalencl,e de l'ctten en gebruiken
van clen oo log te land.
Zii krvamen biieen, zeid,en zij ecnsluidrencl,
voor cclt tweeiro,ti<1i.q clo,el : tcn cerste .orn clen
vr-cde te $,aârhorgcn c11 gc\\.apen<1,e ko,nflikten
tnsschcrr de I'olkcrcrr tc rroo,rko,m,en ; en ten trveer1e, in rrero,ndcrstclling dat cr toch ecn beroep
op cJe \.rrâllcltcn gerlaan zou ïvo,rclren ,en d,c belaigcn \/ân rlcr nren-qchircid, de altijd vooruitstrevcu-

schcnnis is.
I)c 1;1oli is n'crkcliik ccn hciiig rtoor-lr,erp ; haar

lrctlicning is heilig.

Ztj is, r1loor c1e l'ijcling, onhcrroepclijk r.oor
tlcn dicnst van Go(l bcsterlcl. Zii is nict aileen
gczegencl, nraar dioor d,err bisscholt inct hc-iiigc
olie cn clrrism_a gczaifrl, zo,oals rrn'e leclcrrratcn in
lrct Hcilig D'oopscl gezalf<l cn geniitl \\rcrdcr1,
zooal:j rlc 1'rricstcriian<lcn, clic clc' I{. F-Iostic 1l}octcrr aarrra'iicu, gezalfrl cu gcu-iiil ziirr.

Ilc dic,nsl'r'an rlc lil,,l< is hr,ilig, 11c l:1,r1< i5 1,.ç,
lrciii.gil rlr,or clerr FI. Gccst, zcgt 11c l,itLu r;:,:
,r Sarrcji{ic'i-'trrr Spiritu Sanctri )), opdât tlc g:1cc.
vi.gcn iu lilrc stcnt tlc steur rler I{crk cr1-1ici)lrir.,
rlic harr: i.int'let'cn 1ot zich roclrt.
FTaar r.tr,,n 1\recrlilcnli bit rrrte irrtrctlc rl iici
chtistciijk lcrrerr, uur Vomrsel cu rrtr ecrstc I{o ltttuttie. i ii rtcrlio,ncligde, Ttr:ririrrtlc ouiicrs, uir,
christeliik hurvelijk ; zii u'eerrt ovcr 11\\-c ove.i-letleucn; haar lrricir:rr herinncrt rlrienraal claags
aan het rrrvstcr-ie varr c1c Mcirschl orcling ; en
korrligt dc slachtoffcrin.q van 't I,arrr Cocls o1r
't altaar ann; zij ziugt van bliitlschap op clen ciag
cies Hcercn, vart vcrrukkin.q o1l <1,e fcèstcn van
licrstnris, Pascherr, Pinkstcren ; zij neetlt met

Oencraai Stanlcy llaucle.

-
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Overstroomd verblijf der
cle beschaving te <lienen en zooveel
-oU*rr;O O"
rvreeclheid van den oo,riog te lrcperken.

Bij

deze overeenkomst u'ercl een reglement

gerroegd waarvan d'e artikelen reeds eene eerstc
cn tlveecle maal, in hun geheel, op c1e Vredeskon{erentie gehouclen in l8T4 te Bruss,el, en in
1899 te D'en Haag r,verclen onclerzocht, cn eene
derd'e maal, nam,elijk in 1907, rvcrclen onder$,orpen aan een gr.ondig oncl,erzoek op de tureede
Vrerl,esko,nferentie van Den Haag, en onclerteekend do,or de Gevolmachtigden van alle groote
Staten.
De eerste ond,erteekenaar dez,er internationale
voorschriften vân krijgstucht r''as Bato,n NIarschall de Bieberstein, afgezant van Zijne \,fajesteit den Keizer van Duitschian<l, Kàning van
Pruisen.
Die artikelen 52 en 46 van het reglement aau

Konventie to,egevo,egd, lrriden als volgt
52. Opeischingen in natura en-cljensten
lnogen niet gevergd.worclen van de gemeenten
of van die bewoners (van het bezet gebiecl), ,1"n
i'oor cle behoeften van lret bezcttingsleger.
Art 46._ Het private eigenclom (persoônlijk of
gemeenschappelijk) alsook d,e godsclienstigc
overtuigingen en cle uito,efening van goclsclienstoefeningen rnoeten geëerb,iecligcl wo.-rclen. Het
clle

:

t Art.

private eigendom mag niet rrcibeurd, verklaarci
rt'orden.

l

Ilit den aard c1,er zaak clienen klokken en orgels niet I'oor de beho,eften van het bezettingslcger; zij zijt privaat eigcnclo n en bestemd tot
rritoefening van den Katho,lieken eereclienst.
-.De verutarring dezer vo,orwerpen van den eere-

rlienst nret o,orlogsmateriaal is'clus een onmiskenbare schennis van het internatio,naal recht, cle
openbare verloo,chening van het gegeven en ontlerteekencl !\/oo(d, een,e rrerkra.t ti"g van clen
zs'akke do,or c.len sterken, omclat hij cle sterk-

ste. is.

Wij, Belgen, die Drritschland

no,oit anclers clan

-

iirrgc,lschcn aan clen Tigris.

lvij ziin rl,e znakkeu.
mijnc Broeders,
to'o,nden onze harten, vô6r 1!.)14, niet do,o,r synrpatiric, achting en onbeperkte gastr;r,iiheid, clat
zij vertrourvvol getrokken rverden tot hen, dic
oilsl nl1 zoo har<lvochtig i,zerdmkken ? Qii zult u
goer.l urildcn cloen

Ik

necnr

of

r1'ec1err,

u allen tot

getr-rige,

hcrinneren

c1at, op d,en clag zelf vo,or clen vijanjkr:u inlal. cle eerste rvoorden, die ik tot rr
r-ichttc, n spraken \rân : (( dic u'ii ruet smart onze

rlr,li

rriianclerr noemen.

))

Seclert vier jaren beloont Drritschland ons

Wii zullen intusschen niet tot

I

opstand ko-

1ueil.

Gii zult clen onmiclclellijken triomf vân o11s
recht niet zoek,en in een rvanhopige tocvlucht tot stoffelijke kracht. Moecl ligt niet in
drifiiqe oprvelling, maar in zelfb,eheersching.
Wii offeren aan God, clteze o,nze hoogste begoec.l

pro,eving ter uith,oeting van cle heiligschennendc
beleerliging, clie jegens IJem zal beclreven u,or-

den eu voot ilen beslissenclen uitslag van orls

lecht.

Bidclen lvii voor elkancler, opdrat de ann van
rlcn Almachtige ons steunc. rr God, zegt d,e H.
Geest in het bo,ek r,an Ësther, Got{, meèster varr
het heelal. alles is aan Lin: gezag ond,erworpen ;
triets, noch niemand is in staat IJ weerstand te

bie.cien indien Gij tsraë1 I'r'ilt redclen. Verho,or
ons gebecl, ,o Gorl; verancler onzen rouw in
vreugrle, opclat u.ii geciurend.e ons lerren, Ilvrreu
lraam mo,gen loven... Gij zijt rechtvaardig, r,

Heer. Het is hun nict nreer vold,oencie ons te verdrukken onrler het zlaarste iuk, maar zii rvillen

cle stemmetr die f.T lo,ven tot zrvijgen brengen en
d,e glorie van LTrven tempel en vân {Jvi' Altaar uit-

lleer, toon {I aan o,ns
in tlit unr van krvelling.... God, Gij zijt machtig
borren allen, aanhoor cle stern van d,egenen, dié
hun hoop op fI stellcn; r,erlos o,ns van de slagen
clooven. D,enk aan ons, o

rler onrechtvaardigheid en maak clat onze moed
onze angsten overwinne.

))
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Hoo'fclen van ecn Beclouinen-stant,

die zich bij de Turken heeft aangesloten.

[u rraaur dcr r,rijhcitl van dc H. Kerk, in naanr
clcr hciligheitl r'an ticn I{atholieken goclsclienst,
in naam vau hct internationale recht rteroorcleelen cu kcttrerr n ij af tlc inbeslagneiriing cicr klolilictr cn orgcls vau onzc kerken ; wij verbieclcn
aatr clc gcestelijlihcirl cn aan de geloot,igcu van
ons bisdonr tuecl,c tc n'erken aan deze iribesiagneming; wij vcrbicrlcn gelclswaarclen te aanvâarvan clre hciligc \/o'or\\ierpenr die het gewelcl
ons zal olttnemen.
Gcsterkt cloor ce nc onovcrn,innelijke hoop,
v,el'u'achten rvij hs1 uur van onzen Cloci. l
c'len

-

liiritr,u ta1 r'an dorpen in West-Vlaanderen,
ook gecr klokken opgeëischt. D'e
irczettcr \vcck voor het protest van den Pâus.
I'lartr c.lie vân Oostende vo,ncl men later te Oosu erclcn clan

tcntlc terug ; de bciaard van Roes,elare met de
:urt'lere klokken \\las eveneens nââr Duitschlancl
gcvr:etd. En in vcel anclere gemeenten waren cle
torens 1edig.

Altijd maar opcisching: harnassen, breidels,
biljardlaken. I'e D'usselclorf verkocht men in
Oktober 1917 al het materiaal van een Belgische
papierfabriek. IIit drukkeriien haalcl,e men d,e

l)e stacl Bagciad iu vogeh'lucht gezien

*
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Tnrksche gcvang€ne11 n-orrlen door }{csopctamië
pel'scrl, lrapicr, lrct 1o,ot1. llcn vcrtriel<le irr rlc
nijverhcid'sstrccli tlc ltooRt,t'ens, ()rrl orrz( i11(ltls
tric teri grontit- tc riclrtctr. flcri haaltlc hct iizertlraatl d,er afsluitingen vau ri,'eid,en cn landcrijcrr.
Ilic opvorcicringcn gar.cn stcctls aanlcirling tot
ccrl regen tzan bo.etcn.
De rt Obstzenttale r lcg<le bcsla.g- op gr'ocrrtcn

,:r fruit, dc rr Kartoffdlrrzcntralc l o1r arrrclalrlrc1ctr. Er waren <lcrgcliikc clicusten voor stectr-

kool, olic, gctst, cn lran allcs cischtc c'le bczetter
ziirr t1,cc1.
Tapijten, liirolcnnt, 't urocst o,ok a1 gclcvcr-d
\\-()1 c.lc1l . Er l'as ge\/aa1-. r.lat fict ltr'orlrztutsoc'
zou r,crtnihtlcrcl l'orclcn. Gclukkig schoot Ho1lirtttl cctr gloote hocrtcclhei<l tar\r'e voor.
Iiu in Jurri 1{)l? had rlc bczcttct" rlc oorloqssclratting op 60 nri.Llioclt llcr liaancl .gebraclrt.
I)'c pror.incia.lc radcn nrric'stcrr rlaaroycr bcs'lisscll, lnaar vcrgaclt:r'dcu zclfs rict. fivcn als I'or-igc
iarctt zott clc bczcttcr iritrncrs 11c heraa<islagirr.g
r,cruictigen. Gencraal r,ou Faikcnlrauscu rlccd
hct nu onk, ai \\'as cr geen lteraadslagin.q- gchouricn cu r'le gortrrcrnertrs rlcr pr-or,irrcics lrroc.stcrr
z()rg.cn, rlat de o,oriogsscltat'ting hctaalrl r'crr1.
I:lct bcstnur van hct Crlrsortiruu tlcr ltanl<ctr
n'crrl bij zcker.en r,o,n Lùmn ontbodcu, kcizcl.lij
licn liouurrissaris cl,cr bankcn.
D'it lireeg daar bct'el tot dc inzanrclirrg tlcr
gcltlcn tnce tc $,erken, clr zo,o ccn banli n'cigcrtl,c,
7,rlL7

zc oncier rlu'angbcheer gestcld tvorden.

D,c.

lrccr f.cpreu-s, tlircktcur dcr

natiolalcr

bauk ptoLcsteercle op groncl cler Haagsche Kon-

gelcïc1.

r cniic. u cilic lrct uaus'laan \:.r11 ltiizoudcrcn
c'igcrrrl,lrr crr lrlirntlc,rirrg vcrbicdt.
(]r'rrrrf I',x'i, l)riitscir li()llllnissâris, dic tlc t'crglrrir,iing l;i.jurxrndc, autntcxrrtlt'lc, <lat Iltritsclrlirnr1 zich riict uarr <1ic lreltalirrgcn kou storelt,
,lrur:- rlc f.)rltcirtc lrcl .qelre e l rr'i1rl.c rrrïnce rcn. I)cr'geliilic hilrclrtcn lilocst llrclt tot Fllrrrlirijli crr Iir-r

Iclli:rri i icirtcn.

.L.'tr

rratrtrn'liili ilocstcn rlc

l.ran-

lictr tot'gc,:etr.

*n*
().cttocg ovi:r

tlc rclin'isitics. IJaaror,cr

ulleeri

r()tl lllc11 ccrr'ltoclitleel sclrrijvcn.
I)c tclrcrtr riittc ziclr ooli op arrclcr gclric<l, rr.1.
tlool tlc lxrctcn ââu .qclr](,(,trtcrr. Onr claarvau ccrr
t1c'rrkbcc.lcl tc gcr,cn zuilr:rt u'ij cclls dic ol)solnr1tc11 \:a:rll cl,c

l'

lcgct'.

blijvc.

.q.cnrccntcn

in \-lairnderèrr, onrlcr lrct
ccu liist ltcr,r'aarcl

't Is gocc1, rlet rlnlr-i'an

Iu l),eccrribcr 1{ll4

:

S"u'c\,cgctu, sclrark, lian tlc tclcfoonliiuclr, 4()tX)

rrark.
Srvcrtcgeln, sclrar.l a:rn tle tclcfo,r-rnlijncn, 4û)i)

ittark.

(lcnt, zclfil,c rc<lcrr, 1(X).()0()

rrrark.
I)estcl1x:rgen, zclfdc: rcrlcn, :t0.000 ruark"
\\'inkel St.. I{ruis, zelf<l,e rcricn i1000 utark.
\\-aclrtcbclie, zclfdc rcrlcr"r, ii000 rrralk.

Irr Fcbnrali l{)lii:

()rcrrrbcrgcu, tc11<1c redcl, 4000 nrark.
Str ijpcrr, gcn'ccrschoteu waardoo,r- cen l),uitsch
sultlaat gcnrond \ycr(l, 10.000 mark.

