
liRgtl.;l1r si:rg::ôirip iin,lt i,. l..l,l.,i,r'llcii irr r'o1le getrèc.lrt.

ltînt, in l8$i:i lritcnunt, ilt 1.1'{9{) liarritein. Tiirrr
Itropllaan gcschit'clrle tr-aag.

In Arrgustus 1{)l I kit'rLrrr lrij nrct ziin lr:iga,.lt:
rroar llelgii', u'aar hij rlt'n lin Atrgusttts l;irtant,
<lat tioor dc dcrrle lrligadc orttrnitttd \\'11s, t.inii
nâm, lrar cerr strijtl vatt ttt'ee t1ttL.

IIij onck'rschcidtle zich zootlzntig, riat 'liii o1r 2

',veken ti jd tot .qcnent:il tt t't-tl lrc r or(1r-r(1. Iloôi
zijn tloortlrstenditci<l rccltlt' lrij bii ticn lcrttglrrcltt
rrit Belgiir lrct celstc- icÉi'crl<orlls.

Een divisic trtr hct rlt,rrlc koryrs u'as tloor tk
tegenslagert ltij Clrru ltrr>i z.t'r:r gc(lc. 111{rr.rlis€'(rl-i1.

llen stclde liet ontler ltct lrcvcl vatt Pétnitt.
I{ij liet tlc: regiirtctt Lr,r r'ôtii' zïclr tlc f ilr:ct crr.

Dc ontevrerdcr) nrînncrl trtalcltcc'rtlctr vr:rrrJrij ît
neraal Pêtairt; lril kc'ek lrctr tnct strctrgcrt lrlili
aan. ()een klacht \\,errl trte{r gerrit. l)lrtr leiiltl.'
hij zc)f de tlivisie in 't vnrtr, gaI lrtt ritrorl'reeltl
van onversaagdhei<I, r'n in enkcle tlagc'tt rvas'rl.-,
krijgsgeest in cilt korlls tetuggekecrrl.

Btj de Nlaine tmdc'rscheicltle gener:riil Pétain
zich niet minder.

Dbn 25" Oktobet rvelr.l lrii aarl 't lroolil van
het 33" korps gestelcl, tlat rlerr n'intr:r in ditzelldc
Artois rloorbracht.

En nu k$'alrr hct l\lei-offensief.
Pétain gaf een tlagorcler', cn zr'i {1. ltt. :

,, Na negen maanclen vclrltriclrl , \\'âârvan ze'
ven in de loopgrrrven, is t1e tij<1 gekorncn, oltt
een bepaalde poging tc doerr, teneincle rle"l)rtit-
sche linies te yerbrekerr en den vijancl buiteu

N" 49.

1r<.t nationnal grondgehietl te wcrpen, in afrvach.
ting r.an n.og beters.

I{et oogenblik is gunstig. }ioo,it is het legel.
sierker eu tioor beter morael b:ziclt1 gen'eerst.

l)e vi.f and is na. zijn hevigc aanvallen tler eer-
stc nraanclcn tot cen ver<lciligen<.le houdiug gc-
ii*'ongerr, z.ro\vel op het Wcstelijk als op iret()ristelijk front, cn cle neutralen'verrvschteir
slcclrts c'eri sukses van ons, om ook Ie mjlt.,
ch(.eren.

Dc vijand schijnt slcchts eerrige clivisics tegel-
,,i (-l i)ns tr. hebbcn.

()rrze macht sclrijnt viermaal zoo sterl<, ter.
rvijl u-e over zulkr een g,ewelclige artilicrie be-
schikkcn, a1s ct nog no,oit'op cen slagvelcl is
{('\\'c ( St.

Het gaat nu niet meelr om een scherniutseliug
oT de verrovcring van een loopgraaf, nraar cle
r,ijand rnoet verslagen lvorden, en daarorn nroe-
terrr rvij hem uret dc meeste h'evigheicl aanvallerr
crr hem vervolgen met harclnekkigheid, zonder
tveergâ, zolclcr vermoeiclheid, honger, dorst cf
o'ntruoecliging te kennen. D

Den 9n }fei, met de eerste schemering
lrnrstte hct artillerievuur los, I)e Duitsche l,oop-
grâvefl n'erclen mct projektielen overgoten en
tlooreengen'oclcl. Na deze voorbereiding \4refd
lret serin tot cle bestorming gegeven. De troeperr
sprolgeu op clen vijand in en namen de eerste
linic loopgraven.

't Wercl een u'orsteliug van luûn tegeu luari.

DE GROOTE OORI.Ofi.
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te Noulette, Calonne, Carency, Ablain, Neu-
vii1e.

filke voet gronds kostte bloed. De Franschel
harlden zwaar vuur van mitraiileurs te verduren.
Van a1le zijcien spoten d.e kogels.iOver dooden
en ge.,vonden ging het voorwaarts. Eik ge-
huchtje, ieder tuintje u'c.rd een stuk van 't gru-
rvelijk slagvelci.

Zoo te :\blain, bijvor:rbecid. Dit clorp ligt aan
den voet cier kaai-gesciroten vlakte van Notre-
Dame-de-Lorette. lleu vocht met granaten eil
rnessen in cle straten; rrren schoot elkaar in de
huizen op de trappen necr; rnen rnaakte elkaar
in de kelders af.

Eir toen de Franschcl rucester waren, welk
een tooneel I l)e muren zijrr opengebarsten ; irr
tic huizeu iiggen steenbrokken, balkeir, ver\r/roi1-
gel ijzer. Sonrmige daken hebben alleen hurr
L:alken rrûg, dicr o,ver waukelende niureir hau-
gen; cle toren is verminkt. En op en trlsschen elr
onder het puin, gewonden en dooden in allerlci
houding.

In Souchez rvas het.nog crger: c1e beek zag
er op so'mmige cogenblikken rood van bloecl.
l{et dorp werd een ontzaglijke ruïnc. IJit het
slijk staken lijken op.

ln cie verté beme-rkte uren de roode dakeri
van fsns, Liévin. Zonderlinge tegenstelling !

I)e verwachtingen bij de aanvâlleû $'âreu ge-
rpannen. Zou men Lens en ])ouai kunueu be-
reiken? Als el maar tijdig rescrve kwam, een
trieuwe ruacht, 'n'ant zooals het nu ging, eischte
men veel van,de strijders.

Veel kompagnies clunden op schrikkelijke
wijze.

Men sloeg een bres in cie D'uitsche linie. Het
ii3" korps alleen rvon in een beweging drie kilo-
meter terrein, nam 25 machinegeweren, Lï ka-
rronnen en 10.000 gevangenen.

Het werd aan de legerolcler vermel.dl' l{aar de versterkingen Lrleveu uit. De nood-
zakeiijke voorwaârde voor een doortastend
sukses, voo,r een ware overwinning kon niet ver-
virld wordeu.

De tegenpartij had daardoor tijd van andere
frolrtdeelEn een gïoo,te macht aan te t'oeren, om
r1e opening te sto,ppen.

Op 1t Mei was het offensief do,od geloopen
zooals het heette, al worstelde mear nog voort.

Den 13" namen cle Franschen Carency. Dan
tastten zij den doolhof en de suikerfabriek r,an
Souchez aan.

Deze fabriek'was eeû complex van gebouwen
van 200 meter lengte, aan de beek Saint-Nazaire,
op gelijken afstand van Souchez err Ahlain.

't Was eefi vôornaâm f'11nt, daar hc{ derr spoor-
we.q beheerschte.

Wat al bloed moest er vloeien om dien puin-
hoo,p, I fn den nacht van 31 }{ei er-r 1 Juni rverclen
c1e Franschen Er meester van.

De Druitschers trachtten rle falrr iek tentg te
nernen, maar hun bestonningcn liepen dood iri
de weeseli jke besclrieting.

De <loolhof lag tr,tss'chen Carency en Neuville-
Saint-Vaast. Flet was een nââm door de D'uit-
gche{s gegeyen aan een kunstig samenstel van ge-

betoneerde loopgraven, met beschermcle machi-
iiege\À.'eren en kanonnen onder koepels.

l{et was voor de tegenpartij een geducht steun-
punt.

Den 30" IIei vielen drie regimenten dEn dool-
hcf aan, uit het Noo'rden, het Oosten en Zuiden.
In een onweerstaanbaren stormloop cirongen zij
in r1e eers,te lijn lo'opgraven, il1aar stondeu dan
voc'r fo'rtjes, trarrikadet, allen voorzien van cle
irelschc maclrirregeweren.

En een beu'ijs, hoe harclrr-ekkig, maar moeiiijk
tle u'orsteling was : het duurtle 17 dagen, van ill
lr'Iei tot 17 Jnni, ecr t1e }iranschen dic ltunteu
vt'roverrl hadrlen.

llet weer was buitengelvoon heet ger,vor<leu en
inet zag onze bonclgeflooten blootShooftls en iu
!remdsmourver stdjclen.

Oe -Duitscl.rers cleclen wocileucle tegenaauval-
lcn, lnaar slaagrlcn cr niet in tlen iloolhof terug
tct nefiren.

l)aarna rnocsL melr voet voor rroet irct kerkhoL
r su So'r.rchez nemen.

Ilit' offensief eischte zeer zware offers. Het
vcri:eterrle cle stellingen varr (ie Franscheu, ont-
lastte de troepen in Vlaanderen, maar verw(zq1t-
lijkte de verwâchtingen niet, die men overal
koesterde, cleze uitgeclrukt ook in het dagorder
vari Pétain.

){og ontzetterrd vee'l zou er geëischt worden.
Hoe verschrikkelijk ook, verkeerde men toch
no'g iu het begin, ai liep het eerste oorlogsjaar
ten einde.

En ja, hadden de Franschen dadelijk res€rve
k-trnnen aanvoeren, wiç weet welke gevolgen dit
o,l{ensief zou gehacl hebben. Zeker is, dat de
Duitschers zelf ze$ ougerllst wârelt. Dat bleek
tlaar even over de iinie te Lcns.

Zoo vertelt de rnaire Basly :

< I.k zag den D'uitschen intendant geaeraal
Cade bij mij binnentreden. Ik maakte juist eeu
lijst op van artikelen, die wij voor cle bevoorra-
cling noodig haclden.

ri Mijnheer de nraire n, zei de generâal, uik
\,ei1reem, dat gij kaarsen voor uw winkel zoekt.),

t Indetclaad r, antwoo'rdde ik.
rr \l:elnll, ik kan er u 50O pakken aan guustige

t,ooru'sarden afstaan. ))

Ik aanvaarclcle het aanbod, want het cijfer was
zeer reclelijk.

ir iin gij hebt ook chocolade te ko,rt. l
cJa.l
t Ik heb uitnemende merkEn.l
( Laat niii uw prijzen hooten. l
't Was een goede ?ûâk en ik stenrde toe.' ti llebt ge ook geen zeep noodig? l
u Zeket. t,

Ëri u'ij rleden nog zakrcf1.

Zekercn avond toen ik bij onzen to'1k ging di-
l1eeren, If.Tetarcl, zag il< den inten<lant-generaal
voor het rr Hôtel des Voyageurs )), 'rÂ/aâr hij met
korte, ha.astige stem b'erreien gaf aan mannen.
die bezig waren paârclen in te spannen. Zelf
rvierp hij met ge,jaagtl, weesachtig'gebaar balen
oJr deu ï7agen.

Ii{ij zag me en riep me toc :



rc lk heb claar voor 25.UtlU Irarik prodnktcn err
ita ze u at voor 12.00U. rr

lii bieet verrast staal, ongerllst door ctie plot
seulrge milctheici.

ru .lk zai zren l ,zei ik.
ru r\een, 't is daoelijk te beslisxn, wij vertrck-

kefl. l
,r lk kan zoo ruaar uiet besiuiten. r,

1k griig heen en ontûo€tte ândere \ragens uiet
goedereu eu ûranuen beiaclen.

Zij vertrokken.
Waarom?
Ik rrerteLrle dat aa.n tlen heer 'letalcl. 1ii1 hact

tlezeltue gerucrrten van bevrrjtltll€J ternonreri.
r\an tatel clurtclen lvrj er nret varl liprekeû, lton
ger hadden we rlet ûreer.

(lm !l uur r,vercl ik op cle komntancietrtur gc-
roE)en. Er gebeurde dus iets bijzonders. AIs le!
nieuws toch eens waar was? lk had wrlien 1oo-
pen.

lk zag op de konrrnandantrtr de sekretarissuir
baien papler toebiuden.

lletr bracht me haastig bij den komrnanclant.
r àcto n, zei hij plotschng, rc gij viert reeds cle

,,t'erwrnning. I
ru \Velke overwinniûg? l vroeg ik onnoozel.
a Ja, gij zijt tevreden. Wij vertrekken. lVlaar

houd u tot mijn beschikking. lk zou u kunren
nooclig hebben. Ik wil nu niernand in de stacl
zien; laat de lichten dooven en de blinder slui-
ten. ))

Hij keerde mij den rug toe, en ditmaal iiep
ik,.. recht naal Lle mairie.

D'aar ga"t ik de bevelen aan de politieagenten
over, die ze in de stad verspreidden.

De bewoners die den ernst van het oogenblik
begrepen, voerden ze Lrit; maar achter de ne,er-
gelaten gordijnen, achter de gesloten vensters,
beefden duizenden menschelijke wezens van
vreugde, de oogen vol tranen.

Deu ganschen nacht daverde cle stacl onder het
gert-,l der wagens.

Den volgenden dag scheen Lens eeu andere
stad, glimlachend als op den eersten morgen vân
cen herstelling.

De voorbijgangers, die deu vorigen avond langs
de truizen siopen, den rug gebogen onder rien
iast van hun ellende, verhieven vroo.iijk het
hoofd, spraken elkaar aan met wenscheû en
glimlachen. Vreugcle rees in den Lentemorgeî.

tu't Is geclaan, we zullen ze niet meer zien r,
zeiden de vrouwen der mijnwerkers.

Waren er niet enkelen achtergeblevell om o.ns
te beloeren, ze zoludeal. elkaar omhelsd hebben.

De vrouwen verborgen iets onder hun veor-
schoot.

a Wat hebt ge daar? r vroeg ik.
ru 't Is voor de kerkhoven. l
En ik zag h4astig hoe ze daar driekleurige

ruikertjes verdoke!, van veldbloemen en zich
naar de graven richtten.

En ik voilgde hen, al had ik veel werk en zag
ze de ruikertjes op clc kruiscu plaatsen en hoorde
hen tot de dooden zeggen :

tr Wij zullar bwrijd worden, dank aan u. De
zege nadert.. Gij hetrt ze gewonnen. Wees blijde
iu tle eeuwigheid. r

I)e uren gingeu voorbij ; de stad wâs kald.
l)e nacht brak weer aan, verliep lafr,gzaarn,

eindeloos.
D'e morgen kwam. l)e stralende, onbeschaam-

rle gezichten der l)uitscbers lichtten o,ns iû.
Helaas I

2e waren meestel gebleven en durfden weer
alles.

Iien half dozijl spiounen eu cleerneu verkiik-
ten trefl, wie betoogcl hadclen err deze moesten op
tre kommanciantur komen.

Iecler kteeg zijn rci<enrng.
r( -\'terr ncert u glstefert op llet kcrrirol gezien.,
( iK gurg naar net gral van uujl rracler'. r,

(( ftonde.fcl mark iroete. Veftiwrln. )
ti ,[ennheeft H ofir tY uur 's avoilris op straat

.ltoorerr zingen. l
c lk lag ziek tir ris. l
,r .\cht tlagcrr gwangenis. ,,

I)e ondervragiugen \l/aren clezelTcle.
I'wrntig beschulcligclen verscheneu en twinlig

l-rurgers -werden veroordeeld. De uitrleel.ing ge-
schie,lcie suel.

Uoete en gevangenis voor cle overtreders; en
ile gausche.bevolking kreeg verbod om gedureu-
cie twee maandeu ûog na tien uren 's urorgens
uit huis te gaan.

Wij keerden in de hel terug. De daarop vol-
gende weken wareû de zwaarste.

À,{en gevoelde zich zoo dicht bij hst cloel. De
l)uitschers zelf hadden het bekeud. l

Neen, uog was de verlossing er niet. De dor-
pen vaû 't bezette F'rankrijk daa.r aan 't frr:nt,
veelal nog bewoontl, moes,ten den last blijven
r I ragen .

Eenige staaltjes :

Guillemo'nt is een clorpje van 300 inwoners in
het Somme-departeurent, op ecn halver kilome-
tcr var hct front.

I)e maire, de heer l.'rer,in, is ziek. Ztjn vrouw
moet irem vervangen. 't Is geen siuecure ! Zij
rrioet de rekwisities leiclen van koterr, haver,
stroo, vleesch, hout, aardappeien.

De inwoners -- allen ziju gebleven - komen
met hun klachtel. Ze uroesten arbeiden voor deu
I),uitschen ko,mrnandant, clie elken morgen het
werk voo,r t.ie marrner, c1e grijsaards en cle ki4.
cleren rcgelt. OT 't sneeu\,Tt, ol regent, of vriest,
cle rr maires'se l is steeds aanwczig om cle veront-
schuldigingen va11 iecler te behandelen.

I)eze is ongesteld, van ciien is de vrour,v o11pas-
selijk.

i{. Ilatte moet 11aar Peronne. i\Ievro,uw Beu-
chprd heeft iraar man nooclig om ho'ut te hakken.

De kommandant kent geen Fransch en de
tu mairesse )) geen D'uitsch, maar na een half uur
is a1les toch geregelcl.

Dan konrt rle miiitaire dokter om de burger-
lijke zieken te bezoeken. \,Vaar wonen deze?

D,e burgemeester-vrouw gaat mee lran huis
tot hrris ; zlj zorgt er voo(, dat de kamers warm
zijn, ze bestuurt cle uitcleeling van voedse'l en
gcneesnricldeien.

Zij komt thuis. Van de aclrt kamers harer wo-
uing zijn er zeren door burgcrs ingeno nen; itcl
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eenige wije vertrek is kzuke1,slaap" en eetkarlcr
en tevens < mairie l,

NIevrouw Frevin bereidt haar maaltijden zeil
et voedt 11olJ zes Vro,u\il€11 van gemobiliseerden,
waarvan er eenigen kinderen hebben.

Om twee uur tweede appel.
in den namicldag ûtoet ze zien af de moeders

rnet zuigelingen melk hebben, de zieken l:ezoe-
ken, cok den pastoo,r, die half stervend is, naar
Ginch5' gaan, het llâburige do,rp, waaf geen ert-
iicle rnan lneer is, fil het brood zeldzaarn is, n'âar
bjjna a1le dakcn vernielcl pijn. De weg is uiet
latrg,nra.ar kan toch niet afgelegcl worden,zonder'
tr.resiernming clerr l)uits,cire overheicl, e,n hiet zon'
<1er gevaar voor' F)rigclsche granaterr en Franscirt"
sh raplr eils.

Err nog vintt cle ruâirss$e tijd onr ltloemen ,4'
rie grave:r te lrlanten, clie der Fransciren err der
lluit"cchcr:. '\lles is in olde en het clorp is zinde,-
irjk.

flan weer fiio€ten tle rnaire's optreden als lrc-
ruiddeiaar tusschen burgers en soldaten, of zc
zijn verantwoor cle lijli rroor overtredingen tlÉr-
eersten, en mer:ip;e::u tittr(lt ttnt de onrtoorzichtig
Iteiri r;iln i't:r rlo,rllcling laâr I)'uitschlarrcl gt
:-l,ritlfrl.

Te Nesle verbooi men de lijkplechtigirc'riel
van burgers, onder vûorwendsel, dat het saûle1r'
scholingen wâren. De dooden lvorden naar ltet
kerkhof gedragen, zonder dat iemand de lijkbaar
volgen mag.

fn ales lietefl de Duitschers hun meesterschap
gevoe{en.

Te Quivière bij l{oru, was de hoogrnis in vol-
len gang. Ëensklaps hoorde men gerucht. Bij het
altaar klonk een grove stem to,t clen herder :

rr Gij zijt een onbesciraamderik I l
't Was een aalmoezenier van 't l)uitsche leget',

tlie aldus den dienst verstoorde. '
Hij toonde zich nijdig, omriat hij clezcn tijtl

bepaalcl had voor een mis der so daten, maat dt'
Fransclre geeste'lijke r,vist claarvan niets.

De aalmoezetrier keerde zich tot de paroc:hia-
rren en ::iep:

rt \Vij zijn flrtitsctrers e'n we zrtlierr tret lalc'tr
zielal t

l{en zag }ret reecis etr zag het rlan nog beter.
Achter cien pro,testants'chen aalmoezenier stotttl
cen I)uitsch officier' .

<r }lijnheer de pâs'toor n,tei clezc, rt ik geel' tr

twee rnintrten orl rlw kerlt rlocir r1e hrevrlll<ing te
doen orrtrnirnefl. ))

],.{en rnoes,t voor het gcwc'lr1 wijkel.
De past,ror van }firaumout tnoest elke'rt Zatet-

dag de'n Duitschen plakbrief lezen ,om te'vr,'eten
wanneer hii ruis kon ho.uclen, want otrr rrerattder-
lijke rrren lazen <1e f),uitschers mis, hielcien ze
een dienst rroot <le protestanten en gaveî er e'ell
koncert.

De geestelijken werclerr voortciurencl getffâ11-

trouu'cl en in t'lc dorpen bij het frout hielden sol-
rlatcn .qereg,elri huiszodliittgetr itt de ltastoriien,
rxrr geheirnc telclotrcn op te spo,reil"

Orn ciezelide redert zettct z-e omstreeksch dicn
tijrl ook het C1:lrisseuliloo:iter t,an Peronne ot,er-
hoop,

f tr,er ri,rl ôcirtrâtid.

Itt' I)triiscirels lrr trrrer.lur,r zi, ir ,,rk rtrel rlc
st'itolett. ln r ec-l gciiiç;lteil l âreu t1e r;nder n it
zt'rs gernobili*ce cr', i .

In 't begirr vari rliii krlanr er eel1 solrlaat lrij
ricn pastoot viur ilesrril-err--irrouaise en zei:

rr l\[ijnheer rie korrrrliruilerrt il'enscht, dat gii
zoLrtlt school lLolrilc-n. rr

lriii rle plicste r ilt,crl lrrt, e,r:rst irr de s.tlrrrol, clarr
iri e,err het ire rg,zazrl.

[r)r wiiren ttiirrrig lctllitrgcrr.
l)e komntarrciant I'tlr \eslc. stclr.le alibé Carette

tot schoo,lbestrrulcicr Aall , cl zonr..l daarvalr et'tr
of ficieel benoernilgsstuk.

Hii herto,emde tc'i.crrs cerr I)uitsclr aairrrt>ezc-
rricr tot opziener varr lret rtncierlijs.

rr ;\ls de kinrlel.,.,rr {)tlgehoo,rzaânr zijrr, geelt
ge ze tlrie dagel .gcvangorisstraf ;r, luidrle eerr
kc,rnrnand anturorrier.

in sornmige ilori-rcrr trrt,ic,r zr:iÏs l)uitsche sni-
riaterr als rne'esterri o1.t cn tle lrczetter liet niet rra
frrto,s te nratr<err vatr zrrlk ecrr tniiitair voor de klas,
orn ze in het buitenlancl te verspreidet en aldus
rlc:n inrlruk te nel<keu, clat Duitschlancl op uit-
rrrrrntcnde wijze ile belangen cier crndervJorpen
schieilen beharti grie.

Iicrr r,vare rrris,.laa.i tlotrr tie bezetters in Noord-
l"rarrkrijk beclreveu, rvas ïret vernieien der.mij-
nen vân f,ens crr orugcving. Ze lieten water i1
rle gaierijen lrir;peu, sloegen de pornpen strrk,
nierpcrr cle lvagerrtjeli t1âar l;eneden.

]Ien hoorcle rlaar iri cle rliepte cle rlolle vlucht
tler ar-rgstige paarlcn, clie geen Llit\l'eg lreer zâ-
gcn en clen clooLl voelclen uatleretr.

Deze wantlaarl wekte een' verschrikkolijkerr
irrclruk op de bevo,lking.
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(,encturil ri'-\rtratie.

I;rrit:-:r:hi;,Lrrri r ocl ric :rl.ltts evetreelis {iorlog. ()lr
ciirriroinisch .gcl;ic,ii. Ilet n'iide l.'rarrkrijk en ook
lleleie'tr.clfcir irr zijn bioci, zijrr \1€lvaait, ilr (le
i rtrrureil zelle tlaalratr.

_x i-

'ittl. itet oiJcnsiel' r,arr .\rto s hrar:'n,t nog rll
r liiltcr,l niet.

\"-rrr- l<r,i anr een tiirlpcrk vau betrekkelijke
lrrst, r';ru artiller.ie:lrrels., zoo.aln het irr cle leger-
i:t,ricJrten heette.

I)trrr 21" -Jurri ,,\ e lil :lrlter:râi i)étain tot riivisie
icllcraal beir,;rrrirl cli als kcrrrnurrr,lnnl var ltet 2"
lt gcl aangestel, l.

Iti tett iegero:clet' iLrrn lrii afscllei,l 1,n11 lrgt lili''
kof i;5 q'11 getuitrle {_}.111. (1 $ec'leri acjrt maanderr
iirLrlrln wij te sflnlell alle aairvallen nfgeslagelr.
Ltj,i irrt offensief van ,0,10, 11, 12llei err l6 Juni ,
lror,11.ierr 1\-e do{lt' tlE Llirrltsche iinie, namen twee
i< I irL:1r ti.r1 rrerstei-irte ç]orpen. versc|eiclen duize.tr-
r1r-,rr .gevangel1elt eil zeer 1;eel materiaal.

I.)it sukses \.r'arelt \\'e- r,ers,cht-ildi,gri aau rle tial.r-
lt'r'lreid, r1ei1 geest' van tucht, aan (le innige ver-
lrirrtlirrg \rafl (le. r'etschille.,nde wapenen. br alle
()ursi,tat].lig]1€,rlen korr rlc zrvlrro artillerie tJc vcr-
slc'rkirrgerrl r'air rlcri vjjan<! r'enrietigen en de
licltte artillcrit'ccn tloortocht bauen voor het
r,oc'tvolk, rlat lrooit geaârzel.l hceft zijn ovelsten
iu de nrce;st gcvaarliike ââIrvâllcn tc volgel.

I)e' r';urie heeft, ee'rs,t iti r'lerr sektor va6 Ecuric,
r'lalr voor Carencv, in rn'einig tij<1 tlen tegenstan.
rler tot de"verclecliging gedwongen; cle vero,ve-
ring vân Carenc5' werd groo't€lijks bevordercl
door haar grâaf- en mijnwerk.

De verschillende diensten eindeliik hebben

rriet ol,igeholtden aan het oppertrevçl htifl l;rach-
tigc rrrcrlewerliing te verleenerl.

(lcboret in dcrr loop van rlen ooriog, heeft het
:)i-i" korps (ie1l rlaarn van eell keurkorps verwor-
r,crr. I)eze naant zal het be'ho,rrden en verhoogell
onder ircvcl valr g'crreraal Fayolle, dgn overr.l'in-
rlaâl' vAil Carcrrcy crr Al;1ain-Sailrt-Nazaire.

In vollc ve rtro11\\,c1r stel ik hct il3" korps irr zij n
itandett.,r

(leneraal Pétaitr 1i::ceg rlr eell zeer gerviclrtige
taak : 'lrij urocst hct offerrsief in Clharnpagrre vûo,!-
rleu a;rrrstaatrCerr Hct'fst voorbcreiclen, cn tlan <le

lrlaruen uiivocreir.
Vooi de rest \/an deu Zxnrrer 'lradtlerr 

er c4.r lret
Westelijk ft-ottt gercrr v(xlrlralue gebeurteuisseir
rrreer plaats'. P'laatsclijke t{ervcchtet gebeufden
cr irr <le Vogczerr, tnaar zij lrar.lt'lcn gecn invloerl
olr rlerr a'rgcnreerrcn toe.ctal('l .

XXXITT.

t!el $eptcmheroffensiei.

Laten u'jj trrt goer.le rrarts,luiting der ilebettt'-
lcnisselr uu <larlcrlijk het Sclttelrberoffertsief be'
sclirijven.

Het ol.rperbevel harl eel groo,terl aanvâl vool-
rlt,ri Her-fst bevolen.Men lioolrtc weer cle vijande-
lijkc linie tc hunnen breken en tevens was het
,locl de Rnsscn te ontlasten, die zooals wij hier-
ua zullelr l,.cschrijven, het toen zwaâr te verduren
lradclen.

I),et 23' September heriunercle men de solda-
tt,tr uan ile overwinning der Marne en zette hun
rrarr F'lankriik van cle hatelijke bezetting te be-
vri,jden.

Ile grootc aanval moest iû Charnpagrrr'
gescirieden. 't lierste dqel was de veroveting vau
\/orrziers.

i,Iaar men zou die beweging steunen door ool
irr \./laanderelr el Arto,is op te tfederr, dus geza'
rrre nlijk nlet Belgen en Britten.

(-)trs leger lag met het 2" Engelsche en een deel
vau lret 1' varr clen IJzer to,t uanLa Bassée. Onze
troeperr !1,crdel voortdurlnd versterkt, zoo door
rrranschaul:en als in materiaal.

De krisis was voorbii, de regeluatige gêrrg v€r-
zr,,ke rd .

De slagor<le was de volgende :

I Groep der Noorclerlegerd oûdef bevel {æ ge-
rrt raal Foch.

,1. I,inkervleugel. Sektor lJzer-feperen.
a) Beleisch leser (gtrreraal Wielemans) eD D.

;\ 8. Helj'-Oissel aan denllzet.
b) Tv,eecle Engelsch leger van genereâl Smith

l)arrrien, varl fepeten tot Armentières.
?cgenover dezr: macht stoncl het IW DUitsshe

lcger van den hertog varr Wurtemberg.
2. Cerrtrum. Sektor Rijsel-Arras-Albert.
a) Tlveede Engelsch leqer en het eerste van

qr:ue,raal Dorrslas lIaig bij I,oos en Neuv*Cha-
pe1le-

b) Tiende Fransch leger (generaal d'Urbal) bij
^l rras.

c) D,erde Enge,lsch leger (generaal Aflenby) bij
A1belt.
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Er tegenover het I.Vu Duitsche leger van kroon-prins Rupprecht van Beieren. 
- --ô-' rur

, _.ll l""lra.rvle^ugel . Sektor clcr Sorume, hct (i"/eger (gcneraal Dubois).
-Er_ tegenover het IIb Duitsche leger (ge,neraal

von l3ulow).
II Groep cler Centrumlegcrs oncier bevel v_-âugcneraal cle Castelnau.

, L Rechtervleugel. Aisne : Vijfcle Franschereger van gerrcraal Franchet tl'EsDerev_
Er tegenover het.t" D,uitichîô;Ë her VIl"(gcrreraal von Heenngeu).
2. In het centrunr. S.t iot va1 Chaurpag'c, 6et

X'^tjj," 
Ftl":"I" lc,ser. (gertcraal cle i-àigtc ,t"LarI,'/ en hct '_['r,r,ecile_leger (geleraal pétain).

Er tegeuovcr het rII"'ijuiË"h" j;;.^;ài 
*"r"_r:rrl vo,rr Eirrcrn.

,.3., Reclrtervlerigcl . ,Scklor tler Argonuc : Iiet
uel-l le .F ransclie legcr (c'cncraal Hrrmbert).

t1r tegeno\.er hct V" lcger varr ,lerr KroonT,rirrs.IIr Groep rier Oosteriêg"r", .:,,J"r^fii,"l .r,,u,.I
generaal D,ubail.

_^t_ ,,I.1nk.tvleucel. Sckto,r Bove l Jlaas, het!'ercle lr'lc:- (rte,rcr.ral Rnqties).
Er,tegenover Dr.:itsch c tàg.e rantcctin.q vÉrrl .r{.'c-r:eraal rron Stranz.

_2. Centnim. Scktor r,:rrr Lo,tharingen D. A,C erarcl.

* Ër tegeno\;er een legerclir,,isie van generaal vorrIra lkerrlr auscrr.
:i.,pqçl1f61.1,lerrgcl. Sektor varr <len Elz.as: Z,e_lr.rrtle leger (.qcrreraal de Ilarrrl'iirrr,). 

--" -'

. . lir- tegenrrr.er legerdir.isic van' f"lr"r""l l.nnr,rrcrr€, \.crste.l.kt r.an 5 tot l0 clirrisies.

.,, ?-: l',tir."hcrs verirlaatsten eeniee àfdeelingenrri'lfJrs,len S.la.q. Zii sturrr,!eX iret \/Tu korps, cleCar,le, rrit ç11"11.rni otergekom.r, * ..'rl'âiu;ri"van het X" reservekorns flâar Àit"i.,-ir.t fff"le.qer (vo,n Einem) in Chanrpàe;;'È;A iir.t."-king van vier tlirrisies ,waarvan een uit Ruslancl.
, Tn, Charnpagne bezaten ze <7a.n sO ,ààtrà,ii*,sirrtenten.

..Tn -Frar-rkrijk rn-.s er groote veru,achtine. va'dit offensief en toerr .len ?6" S"pi;;;;i.ô,; .t.eerste lege,r.berichten van zege spraken, \Àras ergroo,te hoo;p.

schrikkelijk was de kamp om heuvel 1g1, en denheuvel Mesnil.
- De geestdrift vlamde overal op. Daar kwameu
,beriShfgn over 20.000 g.orng.nenË veel oor-logsDurt.

lVlaar cle eerste stoot liep cloocl op den hard_rrckkigen tegenstantl. foô" s"à""tt"men hetsrels,el ; het kanon o,vq:wint, tle infanterie neemtin.

, D'en 6" Oktober begon de artillerie weer te mo_Keren.
I)en Zn namelt cle Franschen de hoeve Navarincrr^de hoogte varr.Tahur"; ao, g"'r";;n zij hetl ra!)eze, en nraak-ten zij vorcleringEn tuss;helrTahure en r1e ravijn à";'c";;i;."'6!rr
Maar to.en hacl men ook cle uiterste krachtsin_

snanning be.reikt, en niet het <1oe.l,ïe âoorbraal<op Vouziers.

- {een, 't wer<1 nos 
-qg zoo gehoopte zege niet.Er heerschte teleurstelling.. \.zoo,reerst was het gesèûut nog niet bereken<lop de geweldige taak, rle hechte 6"it_";; werkenrrer .lerde llnle te vernielen. D,e vijand toch legde

,cchte forterr- aall op alle punten * uàn oit Ufot"nurzen maarrierr verdoke,n mitrailleurs de aan_vallers weg.
T{et weer rverkte niet mee. Slagregens her-schiepen de uesen in slijkpoete", ;;;;i; kanon-nen en wâ,qens hleven steken, en dat er bij zulkeen gesteldheid van cle.troepen oneindig veel ge-

ôischt werrl, kan men zich in,lenken."'^^
In Artois rvas het offensief maar tot steun derhooftlbeu'esing 

_geweest. De Franschei- n".*sorlchez er de Engelschen Looz, maar ook hieiplukte men de vruchten niet van c1e eerste zege-rrraal. Vooral aan Engelsche ziiàe ..ià* groote
rotlren hectre.ven, zooals omzichtig gerrite kritiekrl 'ladeliik liet vermoeden.

_ LIen hacl meer verq,acht. De Duitsche rs zon-dpq oolr zegeberichten rond. fmnl.rs îI offen_sief rvas o,p hun verzet gestuit.
Ko,rtom het Champagnâ-offensief was een clieru-orstelingen uit dezen oorlog, *,"r.lu"n de uit.slag onbeslist hleef.

- \\re kunnen nll voor het jaar 1915 het Wester_front verlaten. Ëenige pt^âtràtiit 
" *"r]Ë"t t* incle-Vo.qezen haclrlen geen inrrlo,eà. :- --"

_ l\'fen begreep cJat nren nog niet geree,rl ï(ras vooï,l* 
:':o?,9 u'orstetinq. De taak ,t;.;;;.io". 

"rn(rL' !ahTlekÀe.lr crr wcrkhuizen.
, Het materiaal moest geweldig vc.rster.lct l,or
oetl -

Den -7".Augnstus 1g15 wer<l een uret .qestemrlonr techrrirche specialislen vân het fro;iiîeg ter<ltnnen ncnlen en naâr rlc mrrrritiefnbrieken tezenrlen.
f)eze wer'lrhrrizen breirlden zich uit. Er clien<le

c:qr gerveldirc voo,n-aacl van alle,rlei granateu teziir. Ook zorl men de artillerie ;;;; i,erc;;ril.
F.n z,oo htak rle tweede Winter-aan.

Den 
_ 
28' I)ecenr'ller vcrklaarde Gallieni. dietoen minis,ter r-arr oor'loq .rlas. dat f.r.nf.iilf. nu(ten ()orl()g tot het eincle voeten zotr_.

_ De tweede ![zinter ! Als mollen ]eef.ien de sol_daten in clen sroncl of in keftlers:"-;;;i;"î"s;;
le'ed men vreeseliik, wanneer h"i steunàili-woor.

I{evig kanonvuur had den
.Drie dar{en huldercle zon<ler

schrtt.

aanval voorbereid.
ophou<1en het ge-

. Ërr c,r> 25 Senternher om g rr. 1d hrak de aanvalin,Chanrlla.qtte los ,rp eerr aangeriui<l front van 25Krro^mercr l.enste, nameli.ik rran l\{oranvilliers tot(le ]]lsne\râllei naar \Ierr,olr, So,ttain, perthes, Lelfesrril, Jlassiqncs.

. T)'e troeoerr rrc,r{:ro]<licn orrstrrirlig. He t u.as c.err1'al4ere he.rfstmorç,er, eeî schoonu a"*,"ai" ai.otraqisclr n'orilen zou. De 
"""rt"li"ià'oi" a""I'iinr.rl yi0l srro.edic.

__ 
Ir een urrt tijcis storrrlérr {e F.ransche' vo()rVe-res'anee. rlc hoeve Navarin,-,ie'i;;;i. 

"",Souain : met .1en mi,1,{".. l,;i;;:,; ;"'iË*t,",tr;',ny4n Jr.o1ct6' t 9jJ err :-takerue .l"ri,l.,,f-.rrji éon"i,,naar Talrtrtc ot.er.

. 's-Avoncls nâme1t ze cle hoerrc Beauséiortr enstol{gg 7e âan den voet van den lf.rnitir*uo.t.
't Werrl echter een vreesetijkr;.;;i;;Ël v"r-
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Ourle 'l'rrrksclrc i'estingweLkeit arrr rlen ingang van cien Bosphorus.

En u'ee c1e gelvcrnilen, die ,latr tlikrnij-Js hii i,a-
troel.jetochten of scherruutselirrgen lang rr(jt o,peri
\\'rrnd* in rlat grrrrr ncer lagcrr tc zieltogen.

Toch hield men vol. In die dagen kregen rvij
inzage rran brieven vall 't Frausche front naar
Hrllland gezonden, onr tioor gelreime koeriers
lneeg"eronlen te n'ortlc'n 1tâar hel hezette Nortr'-
rler-rlepartement.

Eenige regelen u'ilien \1 e er uit overnemetr :

<Reims rvercl getrotnbarcleerci, ge \,veet dat ook"
En ge kent het 1ot tler heedijke kathe'draai. De
l)titschers spalen niets...Wat is voor herr heilig?

De burgerij vatt Reims cn omgevirrg hourlt
zich kloek. Wonderbaar leven alhier I

'1 fçveu in <1e reusachtige wijnkelders. Merr
woont er, kookt er, slaapt er. Maar no'g meer :

ruen houdt er zelfs school en de priesters dra'
gen er de mis op. Kelders ziin ziekenhuizen,
ko,lonies, verga<lerplaatserr, ja wat â1 niet !

't Leven in de loopgravcn is eentonig el
tloorgaans weinig gevaarlijk. Nu en clan. moeten
lve strijtlen. Te Chavone nam ik deel aan een
rrrehtelijken aanval.

Nu ben ik 6 c.lagen in c1c loopgravcn, rlan 6
rlagen ilr rust in een do'r1r bij het front.

\\rii hebben cle beste hoop en den hoogsterr
tnoecl eu rlerrLen veel aan 't bezette Frankrijk,
clat ons zoo lief is, en toch zoo ver af schijnt, orr-
dat de Duitsche stellingen er ons van scheiden,
\4/e1k een reis moet cleze brief doen... via Enge-
lanc1, Holland, België !

Ik bezit alles wat ik noodig heb. De grootste
koude is voorbij. Dank aan mijn flinke kleedij,
kon ik ze weerstaaû. Ik kreeg wdkome pakjes
van familie te Parijs : hernder, borstrokken, dik-
ke kousen, een regenjas enz. 'W'e worden goecl
gevoed.

SL:hrijf ruij nrr een$ r'eel flituws over onze stad
e-n s.trcek. Lij<lt gij er geen gebrek? I{oe gedra"
gen <le D,uitschers zich? 'Ê,nzoovoort. N{eld me
veel !

Hartelijke groeten ook aan a1le kennissen, en
.lto.eden moe,cl ... rle bevrijding ko,rnt... l

Iiit een anderen brief neem ik nog dit over:
',, 

Zontlag woonden we de mis bij achter een
heuvel, op 800 meter afstand van de Duitschers.
D,e priester hield een treffencie preek. Hii Se-
clacht c1e gevallen kanreraden en velen van ons
kiegen de tranen in cle oogen. Hij sprak o,ver
r'lc gclare'n, 't broozc leven, ntaar ,n'ees ook op
,rnzea p1icltt. Hij l.,rar:1r1. r.,ns ,.1en troost 't'an den
godsdienst.

Zoo,'n dienst c.rntroert ure steeds. Ëen eenvo,u-
rlig altaar in de opel lucht, r1e priester in ornaat,
eefl soldâat die hem helpt. Ën dan knielend op
<1en grond, reeds met zooveel Fransch bloed ge-
clrenkt, cluizenden strijde'rs herdenkencl in hun
gebeden vadef , moeder, broeders en zusters,
vroulv en kinderen... en 't vaderland.

Ve{el. die niet gelooven, staan er toch eerbie-
<lig bij. Spotten hoo,ren \Àre weinig. Er is hooge
erllst o'vcr cle manrren gekomen. ". \[Iij yoeli.p ook
steecls den aclem van clen doo'd...

Het is zoo plechtig stil bij rlen dienst. En toeh
buldetl gewoonlijk van t1e een of anclere rich"
ting, soms in c1e nabijl-reid, het geschut. l\llaar rve
luisteren er niet naar... we trekken onze gedach-
ten even van den oorlo'g af, er is iets heel teeclers
in 't h-arte, we voelen den vrede...

Dienst in de open lucht, onder 't gewelf des
hemels... De wind is 't o,rgel... En niet ver van
o11s stâan kruisen, maaf op gravern... op de rust"
lrlaats tler qevallen broerlers ! rr

lIaar ook voor de Duitschers was het hard.
Z,eer veel gewonclen Wercletr van het front naar
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i"oit lr:ur rlerr itrgiittg ricr l.)arrlarrcllerr.

rle acltterhoede geroer(1. Ularnatisch lvalc:u .il
toonceleit in tle irlaat-.eri achter het fronl .

Een schrijver getu;gt van i1c beke.rrde stail
I,aon, achter Soissons.

< O1r 2 Septernber w-eri'l l,aorr dool' rle, Duit-
schersl bezet. Behoeveu 1\'e hct te hcrhalen, hoei
Niet, clat ze e'r gebrancl of gel.rlrrnclerd hebbetr.
l{c"t o'r;ernroed trokken cluizelcleu en rluizentlen
soklaten er cloo'r err hurr gezallg eri hurr kretetr
rr Faris )) gÉrlndelt lalgs cle oucle geveis e11 de s'ta-
tige hoofclkerk, tenvijl z\ /âr:e auto,s err dreunerid
geschut c1e bedreiging klacht schenen bij te
zet\.ef'.

Maar duizenden jonge mannen, ciic va:r itier,
op eel kaart met een afheelding <lier liathedraal,
rlog eelr laats;ten gïôet naâr huis zonden, daalden
rleu l;er:g af , om ginds in cle vlakte, bij St. Ouetr-
tin of Soissons te gâan sterven.

Olrrler 't oog van clen keizer streclen de troe-
l.)en.

Ja, toen is r1e l<tizer te' I'aon ge'n-eest en 'heeft

zijn arrto op < le plateau l stilgestaan. llaal s'elh
een ellende clan in 't oucle stadje, irr de lazaretterr
aan rle Normaalschool, in 't rr Hôtel l)ieu ,r, itr
't rr I.ycéel, iû't r< Couvent de la Providencelrr
en <le rr Gazette cles Arclennes l bekencle zelf clnt

't gansche terrein tusschen c1e kazerne St. Viil-
cent en het Arsenaal in een groot cloo'denl'eld is
herschapen.

En zoo moet eT ook nu te Laon veci gelerlet
\r/o,fdetr. $tad van gèïirofldeî.^. ofl vâ.n stetven-
den !

Laon heeft oôk een burgetlijk hospitaal. Na'
tuurlijk, zal men zeggën, maaf ï'e'et mefl ttat
zulks in clezetr tijcl daar betc'ekent? Ginds Zttirlc'
lijker aan 't front, wcô'nilen lmc€rlooee mallflen'
vvouwen, kinderen. Vcrurtilurend ri'erden e l
gewond.. . en ze moeste'n naqr Lâ.o{l. ltcn vatler
irit die streek kwam mEt vijf kincleren ovtr cle
g.îens. Z1iû vrô,u\M had lrij in clen hof be'glaven,
na4at ze vân het zearle kinclje verlo6t, tnaar foen,
bij gebrek aân geneeilkundige hu1p, Ïrezwelacn
was,

Een klacht van de duizenclerr, dle niet rverdel
gehoord ! Maar zoo'n btilgerlijk hospitaâl, waar

!ij,.ir:t':, cir 1;rt,,rrrtricrr 1ul1l.r',:.lL .,;tr: nl1,.: ziiirl, r':iii
.1ic'tr'c!ie1], nirt lneer' ltr:woonhaat' r1r tuclr lrr:
ir cotiti, hccf t tt1; zir:Ltz.r-:lî ree<ls eerr kl'oniek t au
', irr,c'1r rikliirrg.

( )troi-qer:i linrarrt, st:ttirtr,tit-, is nrairc r':r1t l..ar-rir,
cil \rL lijzcrl iri iir ,,{llt'rrl'ir"r,, rl;rt 't stci'iclijli lrc-
stillrl' e:ll cle Drrjt.scire konrrnetlrrlarrtur orrt'lcr jrct
:rc11tic <1a1;, in 't raaclhuis zetelerr. llaar of de
bt:trt:hkiugerr rrrr ll,el z<n hartclijk zijl, als hct
i)uitsche l.;larl aarr clc rreutralc \vetel(l vcr-1iorrrli-
l-r-lrr u i1, lrctrr'ijfclerr u'ij str rk.

,, !.)ei,riscirlartl tiber :rlles I ,, rricrr ltetft hct te
I,io1t l,:cn(,)clg geltr-lor'-1 . \\"e ,,l,relrleri t'r' hier-boverr
r.i1r. lil; I)i.ritsche o{ficiercrr r,erheug,.lerr zicl
t,-rr:ri, in 't l:esin van Cic Septgrrl,.e:rûraa.ntl recrls,
o; tii: lr.icmlar'rieiijl<e irrtre,le eir tle lrankettetr tc
Pariis.

,, Es n'itr so schôu ge\\'e!ie1r,.. es'llcl nit:lit s,rl
'Ien seitr )r. lYog is ll,aon een k,.rlullrandantur dic:hl
i,rii 't front, ja, rlichter ln dair celigc nckeu ge
lcr 

'!r,ir. ,'ilerr gaf irr Septcnrbir l1)14:rirri ilc lroet.:rr
ii.r i'!en oirrtrelt 1rors, bct:rallr;rur te l'at;ijs... Iirr
lii:n trekt rran Parijs rret'iiet' crl lie rclcr \r'eg...

{), rl'ie die eerste tlageir lre eft rueegr:nraali1 ,

r.iien u'r'errnoeil lreeft .qezietr, als rr'ij itr Viaal
,lercir, il,ret giittrlaciler alsirij tru r,an rlie11 r,91rl
se:s;r,clllerr ,r terugtocht 1esst. l

Ja, rle Iltrits,:hels noerlde-n Trrirr r'.'ijheri rril
de eerstc eu trveede lir:ie in Attois en i-hampa.gne
r:i-:ii stfatcliischen teru$r;,Jrt, rlie sr-r1<se svol u,er,l
t-o'!hracht. JIaar irun eel'sl-e sttnte.qie r,rtas tor:h oi r

rlc r:eloi'ering van Farijs.qel'it:ht, Eir 't j:ral It)li
y5rr1g I,en torirrtie arlrirler" iLat rlin rltoc;lu vet-vti1d
rtrrrl.

le.xËÏ\'.

'I'UR KI,IE.

De Jong'Turhrn" -- De expeditle naar
de Dard:ansllcn.

\I:ij rno.eteir thar.is eeit l-roofclstuk aarr 'ltrrliiiô
rvii derr.
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\'ror':lei- r'etllaal,-'1,':l n'c teerl::. hoe cle vetltc,tt'
,lirir{ ir.is:;r:l-ri.:t rlit 1:rtr,i c'tt rler iitttcrttc gcslrit;tttclt
l;r.:; gc.ivrlrtlclr.

l)it rl,cttl crger e1r clge r. 1)err 25" Juli l1l()8
rraren c1c Joflg-'frt|kctI illt rcll otrsta.tttl atrtr ltct
lrclvintl gckrlttctr.'J'rrcn tclrle lrct (ittonraartsclr
riik "10 ruilliocl intvottcrs.

llerr tlccl r'atr Iittt.oirccrsc!r 'ilulkijô \\-ari s{l1rr( 1r

gc'stcltl uit vasnlc statetr: ltct lorstetrr'lotrr Iltll-
gaLijë, Oos,t ILocntcliô, Jlosrriô-IJctzcgort'itt:t ctr
hct sarrrljali varr Nor,j-llazar ; lrcitle laatstc gclric-
rlcir u,ctdcrr rloor Oo::tcrir-ijl:-Iloueariiô lrc-
s1 lru r<1 .

i)c Jorr.q''1'ulkcrr lootttlcll. r1lt \\-cldr:t trcieittl;
1,rt nrachts'uitlu.cirlirrq'. Zc lrcgce rtlert, rilt a1 rlit
,q.c1;iccletr hccitt Irii 1tcL zoogcttr.atntic nroeilci'1ltlttl
inp,ciijftl zou(ltii \\'oL(iclr. I)c vct'i:.otttiitrgcir irt
<lr:rr Balkan u'crrlerr schct'1lcr; cr oiitstotrrltir o1r-

l"or[e1], oiliusten. Oorlog lrrak uit. 11g iixilll oit-
tk'rsirrq allcrlci n'iizigingen.

?ltcltitt' ric voot-iriurlttstc fcitetr :

liosirii:-Liclzeg-ou,itra n'r:rd '}rii (.)ostetrriil< irrgr
li.il'rl, r,,'lrt- cclrter rrict ceri r,crstet'lrirtg, lll?lat- (iell
i t r, i t' : r r-,i,l l rr.o ee'n ;rcrrl e-.iii ke verzu,akki i t.g r'1 t-t- tl tt'l r'
lrr:l rrrrr,nllchir zorr Irliikeir. (19t-)B) .

jir:t'rlirrnrtii vitrr (lrlrttt'$l 1;oirtligilc tlc t'rtllir.rJttt tt
,,rralirankclijklrcitl i'arr l'irigliljc ;rf. ({)l<tdbcr
I {t( }lJ), L're(a rroegtle r.i t:7v.cll }ri i ( I r-i ck err lar r ri.

I)c rrc'r'brr-rkkclirrg vitn 'i'rit'kiiil zoll lr().q c.l-.qLl

r1 o r<letr -

In 1i)ll r;oertle ltalië rrollog
zicketr rllâ1r rr 1ri111 Iittropa.

I talic lir:ee.c ('llip,r1i ( lî l l )

lrct'lrrr-kiicr, rr <1ert

t'tt ilr, tillitt,ltrt rit'r
l')gceschc ;r.cc ( i 111 2).

Ilan 'rl-rc:t1;lritr-tlt, z'icl; rlt' liracllt lrilt Sct.r iir. Itl
11;l:ï iracklerr rit' llal.liatr'oorJ,:gctr Pla:rts clt
'l'rrrL'ijè 1rch'ic1,I irr ,rits n'et clclticel fcii.clij1i sltclris
Iiolstirrititil1rel crr rtntgclrtitril, ctr .\llt-i;iirr',1rl1.

i)c -[oug''lr,rrlierr ziigen riit al|:s ttrcl lcetic
lr{c,11 Lrati. Nu iiral< tlc ootlotl: r.'lrr !{l1.1 irit crr zij
r,,,-rr..ltlerr 1'ç1 lroolt Ïrutt lrlili tiaar J)rtltst:l:1atti1 ,

r',,,rr ircliis, rrrjlitairc titar:ltt zii .r1rt;,,tetr r-'crlrictl
lri,lrlen. l)uitschc otficicrcri hackietr lrtrrt leger
gererugalisêcfcl, ittaar 1lâtutllliili trvells 11,-'zotrii.l
vrxrr tlrrr Ilrrit:rclrctr ittr'lt.'crl in lrct ()11ottt;tiltt

sclir-, rijl<.
1i,..1 llritsclilautls litrllr itcol.,tlit ,lr: 'J'ttr.lii tt

lrrrrr rrrat:lrt te verstc-'rken.
\1'r' u'c1en t-ee11s hoe'l'r.rrliijë r:et:i ..'t:t'ki;rntrlt

,,uzjj,li,rl 1e niLien blijvetr, illaar tcclr hc:liltt rrrel
rle r' (-ioel-,etr, en dC r, BteSlair ), l€- 1!oar)c11, (i1

t1cr., l16itsche sr:hepen, ciie vrlor- 11c jlritgcJrt
lit'rtiset's rraar cle f)arclaneilctt q'61çr1 .gevltli:itt.

\lr:tr 1rcef1 het cle Ëntente a1s eeii frt''1 aat'r-:c

rclre rrrl,ilat zij nieL onuricicleliijk de beitle scl.iepttt
i'rigde, ûlaar Il{)& o1r tle ttetttfalitt:ii r';r:r 'irrl Ji'iiri
lcrttrluuitle.

I)ur 2" \'r..,veutl;cr i1ll4 ei'lrIer-kt*'':tttt ,lel. toI ee'it

Iueuk. ]lc alnbassatlettrs tlri- l.rr.lJl<irrt ltcltel \.'tr-
Iictcrr lioustaûtiit()1)cl, \r'tar i)11itscli1:rrr i {-ci1 t'1ij li
rirc'estc,r was.

I)r: Jong-Turlicn liarltlerr r)1i lltrn ;:iit trtt f it l', 'r
trvt:ral rlctt Heiligen ()ollog u;,t. Zii '.','*11'1itc1t 

c"
lrrt fatratisne r,'att irct \'() l{. I)uits,i:1t1etitl lri,'1t 

'

rlaarbij mee. Europ.r zag zoudeti;n.qc vct:boti,.1':ti.
D'uitschlancl verbroeilercle nrel tlç 'fiirken, hct
T(rrris met cie Halve }Iaan,

iil irct ari,.lri i.iiiilll) :,loti itii a)ol\ 7-urii:ti \';lii
.\ioir atitcri.

l)e Fratrsch-llritsc:he vloo.t in cle ,\lititlcllurttl-
schc zee stoncl ottclcr ltratrscir bcvel ; zoo \r'lts
icccls tlcrr li" Attgusttts l{.)1.1 llcsloten.

I)it l*.slriit lrlocst 1lt1 hcrzictr 11'orc1crt, rvutit tlc
r;or.iog nre t Turkijô sciricp uicttu,c toestatrclcrr. Ilr
n lis ccirtcr gct:rr ccrritcitl r'att u'crliitrg ctt Iirartl<-
r.ij1< cl Eirgelarrri olicrccrclctr vrij a.fzonticrlijli
llrir clka:tr.

I )c lllits,:lrc
l, ct rti rltCt-l ;,,r,'-,1

nt il,:rr gct'ir-'irt,
:'Iii nret clcrr

1 
rcv t-è rc.

:rilrriru:ri Calrlcl l<leeg {citcliili
r,urr <'lc airttvrtllcrr tcgctr <li: I)ni-rla-
n'rrL r'r'tiji'irrg tc \\'ceg utoc-st lrt-,,tt-

lir':rns,clrcrr aclnriraal ile La-

I,lrrgeirLnil hat.l itttntcrs i;ii tlit a1lcs gi:oott' lrc'-

lrrrigcr ; zijir irrr'1oerl irr Iigl'1rtc u'cril tloot 'l'rtr
iiric, le cs i-lu-ii-.r:hlurtrl 

- 
lre circigtl.

-"rl.iiiistcr Cirulclrill \\ ccs ol) <1c nooriiral.tii.lli-
lrcirl r.irri ccn fotschc alitic te.q.clr (ia11i1ioii o1r rlt'
.\ziatis.circ kust, otrr ltct ittccstersclrap te ver\\'.r-
lclr o\'('I tlc i)ar,latrcllcrr.

i)aL u'as alics zcet- iuist gc'zicrr, rtt:iat 1ur,rt itirrl
rr rcit Srco'Lt, ttoepciitulrr:iri. \'oor trootiig err Iirr-
,.,. 1:'it'i i;r z;rt ,lit no.,.l ttit.t.

i)t' zlrl<cir sieintr'tt airli clr tlc tocstliiii ttcttl
cr-rirri.iL1ct, u-;rrlt rrit.'1 alltr'rr rttlitcir 'l'ttLkscltc tt ot'-
lreir 1c'.gcn Siirai r4r, iloc'lt tlc lirtsscn vrocgcrr itl
Iirrri.rusiè ooli hulir tcgt:rr rie T'ur"kett.

\l-irt :4o,11 rnctr cloett ? I)c ])ar-rlarrellerr fr-rtccc :tt,
;.(rr' \.\"t. 1ri:t lrilrir vun L)ltur-clri.ll.

,'r.,ltrritrr:rl Cat-tlcrr n cr<l gclaatlplccgrl . .F{. '

r,,, r-,1 r'irr'1 .Jlr;rit,tt'i iir 1r()l{ o.iitlcrliatrtlcltlc ntctt.
Ilirr,icii.ik n',,,Jricri r1c I,)trgelsclte crr I,'r.itttscltc

;rrioriicitcrr irc,[ cctrs or,cr-<1it 111al.
,i ïertrieliiilg r'!t-r: fot'tcrt uiiir tlrlt ittgaitg tlcr

i)irlrlrrlelicn ; ivrct'ttitnittg tlr,r titijrtrrrr ; r'cLirie-
lirr.rl <1rr iortlrr (,'lratrrr'li cir Iialrssi ; olrt'rtirrtittg
rlc't' tttijttctr varr îrcilrltcz; arttn,al r:;r vcrlticlitrg
rir,r Ot toturia riscltt' vl ot,.t, r,'orrral r,a'it <lc rt(loebctt l,
iir:rr:;.trurtirroIe!,;tttlcr i.rctircigitrg irrxrdcn varl
lrt't gcsr:hut crr rlr 1t:rttrl r-cikcir n:rir tlc ILirssist'ltc
t1orrt. r1 i1)

IJc Iirausclie trriirisicr .\ttr.r..agtte ttr lx'Lrof rie ilt,
r r;l1c rre'tlcr.:erk.iug r.an I"rattl.:.t-iik :rarr fingelaurl ,

, i rr t r i c onrl c rir elr ri t t.il l ci rl err i /.( rt1,'/.ort(1tlcli lir>n t ro.ic
llrrr [ir':ir,kliili crr <[tts l-:triletr lict verrii-ag rrrttr (i
\itr.lrt:ttts oltt.

I'loitrl deze .cxlretlitic 1oo1:ctt trr,tl allt'rlt,'i'lt-
t iir:1;leii. \1-er clr:e J,,rn zc ilr(:'(.r \,ûrrt' t'i al zc u';.ur'.rl

t,ijn.
llhuLchill zott gei'r:kctttl lrc'l rir+:it uir irct \/(t'1';t,.{(i

r :r i1 .r.r,rgellccii tl *lur'1i:,clte'o 
f i'icier'-'it de i: frtrtct t.

iien Entenle-cliplrrnrrrat zort rlit llrcdegc:tlcel(l
Irclrircir aatr kortittq liotrs'tarrtijtr r,au Griekett'
l;ilri1. o.ur rlez:ert tc r:..'l'rtttige'tr vati dcn ittr.locrl
,ir, r' Iirrtcnte , tna:ti tlit rl;ttt ttatrtttt'1rik rt'ci zorgtlt',
,.1:rt lurr;ds l),riit.sr--hlllrrrl oltl. rlt: tiaatt'e .qclctr gc'
l iol'I,.:il t'e rtlc't:, ,-.nt tlit rirllrl) te locLkotttcit.

ll zrrlk rlcr-;il i:; hc1" rirrrciliil': hierriarr cle $-aar-
lrcirl ie ri:l;t.et-ha-lcn. Zcl;<'-t'is he'i. r.l:rt irr Turkije
r.orrrl r,ce1 jrn,loc'.1 hati, ura.ar <Ntk, dat l)uitsclr-
l;rrr1 ct rvcl r-oor zot gtlt, tlat :rl1e \ierdacllte clc'.-

rrc'rrten rilltu, bctt'nlrk1. tlcr<1ctr.

(1) Gerieraal lIalleten'e. rr f,es campagnes tlt
l91 5.1
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I)e expetlitie der Dardanellen was dus vastge-

stelc{. }Ien zag ze hoopvol tegemoet. Churchiil
was zeer olltimistis,ch, 1nâar zoo hacl hii zich ook
.qetooncl toen hij in Oktobet 1914 aan Jan De Vos
burgemeester ,r'an Antwerpen,beloofde dat hij de
statl reclclen zo,u met zijn enkele rluizenden mari-
nier:s.

Xlaal iu derr lirijgsraacl was gr:eu eerrsgczirrtl'
heicl geweest. Ten laatste ure besloot men ook
een troepenmacht voor operaties te land ter be-
schikking te houderr.

Derr I9n Februari begorrnen cle krijgsbe-r'cgirr-
gen, r,velke wij hier beknopt mclclen zullen naar
het reeds aangehaalde werk van gencraal n{a1le'
terre.

Ben Fransch-Bngelsch eskader bombarcleercle
's morgens <le forten aan clen ingang der Dar<la-
ne'llen ; l/et berstond uit c1e Britsche kruisers :

< Venge'ance l, tr Agameurnon )), < Cornurallis l,
rr Triumpir l, de slagknlis,er ( Inflexible r en c1c

Fransche kruisers u Suffren rr, r< Bouvet r, rrGar.r-
lois r cn < Charlemagne. l

De Britsche a<1miraal Carcien harl r.lc leiding en
op r1e rr Charlemagne r bevon<l zich <le Fransche
vice- aclmiraal Guépratte.

D'e uVengeancel, rtCotnwallisr eu trTriumphl
naclerclen <le fo'rten. I)eze antwoo,rdderi, maar
troffen de botlems niet.

I)en 20o, 21" en 223 s,too'rde een geweldige
storm cle aktie ; maar.<1en 25" om B ttttr' 's mor-
gens wercl deze hernonren, voo,ral <1oot <1e knri-
s,ers <t Suffren l, rr Garrlois l rr Charlemâgne )) e-n

drie Britsehe kruisers.
De forten van Kaap Hellès, van Sedrlrr'l-Bahr

en Oranieh kregen de vo1le laag van <1e Engel-
schen, terrndjl de'rr Gaul:is r het groote fort van
I{o'um-Ka1e1r op rle Aziatische kust bestookte.

Om 5 u. "15 's avontls antwoord.delr die forten
niet meer.

lnmitlcleils vccgclcn attrlere rraartrtigen c1e hcl-
sche miinen.

Den 2n Maart dee<l een F'ransche divisie een
herketrning in tle golf van Saros. De rr Srrffren rr

bombardeercle het fort Srrltan. de a Gaulois n het
fort l$apo;leon, \4,aar men <1e kazernen zde brau-
t'len. f)e r< Bo,ttvet r bestreeik tle brug o'ver tle rit
vie-r Palacki. Ook c1e anclete punten nâm men
orrrlcf vuur.

Ilinrlelijk meende mett dc voorberei.l;ng vol-
,loer-rde en berraalde merr 18 Maart als datum om
de T)'arclanellen te forceeren. Carden \/âs vetvall-
.g,en qeuro'r<len <1oor admiraal Robeck.

Onr 12 rr. 30 's morgens, lB l{aart, hegon <1e

lurrval doc,r rle tresclrieting varr af 11s r Qtteett
I,)ïisal,eth ,r, rr Agarnentlrolr )) en rt T,ord Nelsort rr,

,lic de forterr Tckkè. Namazieh et Hanrirlieh tot
r'lo.cl natnen : cle rr Trirrntllh rr ert rr P!'irrcc Georq l
st-'lroterr o'1r dc lratteriicn ,vatr rle Aziatische krrst'

Onr 1! u. 30 vor,lerdc rle F'tatrsche divi-'ie.
I)c rr Gaulois r en t<Charlernâgne)) vuurclen oD de

Ëurone'esche, de rq Srrffren )) e1r < Ronvet ,r on de
Aziatischc lirrst.

Orn 13 rr. 25 zn;eq-en cle fo,rten.
Om 13 u. 54 stootte c1e tr Bouve't,r on eett mijtl

or zonk iu drie minuten. De rt Suffrel rt etr

< Gaulois )) lvarefl 'door de ariilletie van detr

vijand zrryaar beschadigd. De rr Gaulois r strand-
rle op het zandig eiland Drepano.

Onr 14 u. 30 antwoorclden de forten weer.
Onr 16 u. 09 stootte cle u Irresistible )) op e,e11

nrijn en zonk.
Om 18 u. 05 on<lerging de rrOcean r hetzelfcle

1ot.
I)e r, lllflsaible 'r kreeg zware schade.
Adrniraal de Robeck besloo't bii al deze ver-

liezen de aktie te schorsen. Men ve'rving de sche-
pen en versterkte het cskacler cloor s,loepen om
nrijncn op te ruimen.

Uerr nroest dus wcer dc'plannerr herzierr en be-
sloot met grooter troepenmacht samen te wer-
ken.

l,[en was hieraan reeds bego'nnen,Een Fransch
expeclitie-korps was oncler bevel van generaal
Amacle gekonceutreer<l op het eiland fc,mnos.
Het bestoncl uit ionge rekmten van r1e lichting
I915, nit Zouasen, Scne.qaleezerr, so'ldatcn r;arr
't vreenrrlelingenlegioen, on.qevcer I tI.000 nrarr
nrct artr'llerie : 65 veldstukken, ?5-ers en 165-ers,
turee ko,ntpagnies genic, artiateurs en ambulanc, -

rIielst.
Ben Êrrgelsche clivis.ie was naar Es.vpte gezon-

clen. De Brittcn hagl<len daarcloor clrje s'eken
noodig ôm hun expeclitie-korps te koncentreeren.

Het was pâs op 12 April 1,915 dat aclmiraals
de Robeck en Grrépratte met gereraal farr Tila-
milton, Britschen opperbevelhebber der trocperr
te land en gener:aal Amade een plan konrlen vast'
stel1en.

flaar l)uitschland harl clien tiiri triet ver'lorcrr
laten gaan ; de Oostorrijksche Skorla-katrorrrrcn
n'arerr intrrsschen.aarr de Darclanellen opgcstel,l
geurorclen.

tr'{en nam rlus maatregelen voor een aktie te
n,ater en te land aan de Dardanellen.

Men zo,u het Engelsch expe<1itie-korns in ts'ee
rleelen ontschepen ; een eerste kontinqent van
:]6.000 man op twee strantlen aân <1e \tr/estprrnt
rian ()aba-Tépé en een ancler van .l4.000 man hij
Kaap Heliès.

Het Fransche koryn moest met ziin artiltede
Seddul-Bahr in c1e baai van l\{orto bezetten.

Een kleine afdeeling zorl op andere plaatsen
schijnaanvallen doen.Alles rno'est op de Europee'
sche kust geschieden, en op de Aziatische zou
rnen ook looze bewegingen uitvoeren.

D'e aktie mo'est beginnen op 25 April. Aclmi-
raal tle Robecli leiclde cle o,ntschelring.

De Arrstraliërs ks'amen het cerst aan lan<i
/36.0f)0 man) . \fen noerndc het clc rt landing van
Anzac )) llâât <1e beginletters \rat1 Arrstralian anrl
Nerl-Zealand Armv Coms. Ze sterd beschermcl
door r.ice-admiraal Thursbp' met 5 nantser-ktui-
scrs. 1 ktrriser, I destrover-s,, 15 mijnvegers eri
hvrlroplancn.

Orn 4 ulrr ontscheeotetr 1500 nrarr, tlan 250o.
Ben batalion Tutken verzette zicb tegen <le

landing, maat rl'ercl met de baionet on cle
r'lircht seclreven. l{aar v'an op rotsen schoten
anrle're viiancleili jke af<leetingen op het stranrl.

D'e Anzacs wis'ten vân geeî rvijken ; ze
u'ierpen hrrn rritrustingss,tukken weg en belilom-
rrrer de steile klip. Gen'onc1et, clooden sto,rttet
er af, <luizend man geraaËTen boven en nameï de
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Kaart cler Dar<lanellen.

trveerle iinie.\\-at ver(1cr vuurcleu eenige Iluitschc
batteriien. Ifet 9" err -1 0p bataljorr chargcertlen err
r erriielcierr de stukke,rr.

Om 2 rtur in den namiddag n'ari:ir l'J.(l{)(} nrur
en cenige In.Jische.troeperr aan rval.

De arro,ntl viel, rlc Australiërs en Nieun'-Zcc-
lander,s harlderr zwar() verliezcn gclerleln, rnaâr
namen nu sterke stellingen in tusscheu Ari-Bour-
nou etr Gaba-Tépé.

Vercler haclclen ze lriet kunnen oprukkerr, r,l,alt
tegenover herr stoncl tileer .lâil 20.0()0 marr.

Derr rtolgenclen' clag derlen clc 'lurtcen eelr gc:
welcligen tegcnaanval, cle Anzacs ontvingerr hen
op ee11 helsch geweervurlr en van c1e s,chepen
braakten rle kanonnen hu11 schrcot, zoodat cle
po$nS tot verdlijving trislukte. I)e Britten llon-
nen nog eenig terrein, 1nâar veel verder r.ittt 'r.t

darr rriet rnt'cr ereraakt.
'I'crr \trIes,ter van l{rithia 1ag ccri ctrgc laud-

strook a:rrr dcn \roet der ro,tsclr.
I,uitenant-kolonel Koê ontscltceptr-' cla.at' urct

het 1u King's (Jrvn Si:r:rttish Borclerers ctr een ba-
taljorr van r1e Plyrnouth llariners. Deze tro,epetr
sneltlerr r-le rotsen op. Darr rvilden ze rog verdcr,
1nââr stuitten op zulk gern'e1c1ig machinegewecr-
vuur dât Koë getlood et cle,helft \'ân hct effdi<-
tief buiten gevecht gesteld \rerd.

De oveqlevenden raoesten zich irrsctrepelr. D'eze

aktic was als schi jnbeweging becloelcl, lraar
lrostte dttur'.

.Op eerr derde puirt werd het stralld belieersclrt
tloor twee' reclo,uten rnet ruaciritregcu eren vall
iroogte 42, het strancl zelf was met prikkeldraa<l
afgespannen, tot in zee.

De s,chepen bombarcleerdet een uur, orn 6 uur
ontscireepte majoor Bisl-rop in sloepen nret het .1"

bataljorr van cle Lanca.s,hirc Fusiliers.
Ecn eerste kompagnie wilde het prikkeldraarl

cloôrsniiden, ze u'erd tlaar weggemaaicl. Ecrr
tlrrcec'le kornpagrrie zocht stôrmenrl r.lekking ach-
tet rots,en e1t greep de Turl<cn in cle flank aarr.
Iien niettw regimcnt kon aidrrs ontschepen en rlc
e erste linie veroveren. Dan worste,l<1e men den
gansclren dag on hoog,te 42.

Hct 4" bataljon W'orceste'r deecl te'gen vier uur
een o,nstuimigen aanval, err ve,roverde eindelijk
de hoogtc, maar den ganschcn nacht hacl mcn
tegenaanvalle'n <ler Turkcn te vercluren.

Weer een eincl vcrcler q'aren rle Engclschen
l;lootges,telcl aan het fclrt Sc,clclul-13ahr. Zeker,ltet
rvas door cle r'loot tot ccrr rnirie geschoten, maar
achter elken puinhoop rlre{g.ciexr mitrâilleurs en
tirailleurs, en c1e Britten hadclen tot eerrigè c'ie,1<-
'l<ing slechts een magere drrinenrii.

flaar moest een groote ntacht o,ntschqten. Het
wâs het 1" Royal Munster Fusiliers en de helft
van hct 2" Hampshire, 2000 ruan onder brigaclier-
qene,raal Nalrier. De marnren waren verborgen irr
het ruim van een transportschip cle rr River Cly-
dc l in welks flank men gaten had gemaakt o,nr

daardoor cle so daten op lichters te laten.
Deze lancling srerd gedekt door clrie kompa-

snie,* r'an cle Royal Dublin Fus'iliers in sloepen,
zelf beschermrl door c1e kanonnen cler rr Albion r.

D'e sloepen werde! op zulk een hevig vuur o'nt-
iraaicl, clat veel manschappen clood neerzakten en
r1e ovterigen in zee stortten ; velen verdro'nken.

fntus,schen nade'rde c1e rr Rivet Clycle rr lang-
za*mhet strârid, cle Turken scho en er geweldig
lraar de lichters, welke hulp moesten bieden,wer-
,Jen vernield. Toch lanr1<1en ,1 100 man ; ze vofin
,len eel r,erschtilikeliit rloe'lpunt rzoo,r clen vij'
rrrcl, nelclra u'arcn 50f) rtrarr geclood. Ook Napiet
ittt.r rvcltle.

]\{aar achte,r zakken zantl aatr clek rnraren 12
maxims opgestelcl ; ze \'utll:clcn zoo\/eel ze konden
en richtten groote verliezen oniler c1e tegerrpartij
aan. Men waclTte intuss'chen de clrristemis af.

Om B lrrrr l.an,lrlen 2500 man. I)en rtolsenclett
moïqen om 11 11uï bestonnden c1e rteteenr'.qde
Rntte'n rle ruïnen rtan SerJrlttl-Rahr.

I{et eskacler l'a n. vi ce- a cl nr ita a I Wemvs stetrn ti c
.loo,r eerr o'n{zette'nd bonrbardemcnt c'le aktie:
J<olotel Tlotr slrt\,'-\I/1-liE 11rerr1 gerloo11-. ntaar ziin
srrerrve;lcn zette r,iitt mânrer nog me'er aan, die
lnr rret rlc bajonct hci kastcel ctt ltonîtt' lli ver-
r.rrtetrlc1r.

Darr koncleu zij dc verLrincling verlirijgcn nlet
dc anclere irogren.

De Fransche landinp' slaagalc schittererrci door
rle s:hiinber,rteeinq te Kr;ttnr-Kaleh, varr rle voor-
Loccle o'nrler leidins lran triee-arlmilaal Guéprat-
te en generaal tl'Anade .

Tlet eskade'r Guêpratte, de Russische kruiser
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i lerrcr.lrlil I I:ttttiitott.

rr .'i:l;rr1,1 r,, [otlrtiio,ilti ( t) Lil ttti.j tltclrt:l :tcl1i1
.'ttr rl, lriilit.

()rn .] tt. ii0 iiontlrat.tlcrcrde (ir: lirttistrt-rl .\slioltl,r
iiorttrr-lialclr cit Yctti'Circr', ('11 tle r, -ietitlttc
ri'.\rc ir \:oce(l(: cr \\'itt lrtlcr ltaltL'.qt:$rtl('ligL: stelll
l,ij. l)t rr Hrrrri lV r e11 i, Jatrrétit'ilrcrl\')) llillllell
i1t lrrrttct'ijctt vitrt ltt-'l'é1)é ()1tder vutlr.

()rir 3 u. :ii) l;t51orr <1c olitscitclrittg-. I)e slot 1r

rnti r1c sel<tic tlei-iiriiraillcnl's tvct-tl tlrlor telt glit-
,1;,1i{ to1 zjrtke rr !t'1i1'ltcit1 . IJ'c tttltttttctt I'etl<lctr zic'lr

itt ile lrttriert jrrll'-:rt. tr')crt ttttt latel' t't'lrs rlc larrtlitlll
irr vollrn grrttg.

(llte'trr:tttc rt'il,1c alrrt 1lg {1'rre'1rclt sltlcltcti latcrl.
( )t ncturl ,i','\trur11c u'r'igcrde zc llls volgt :

rr .\1:, onz.cr soltlittctt r iittrltit:lijit gcl.ricil lrcz.ct

ti rr, rr.,ctclr :zii rla1. zii cr doorl o[ lcrrctl<1 1tl(Jetclr

i'li.ilttr; iri rlic \'ool'\\'âtIl-.1c1t ziilt trrlr vaartllig(ll
il't1[tlrxrs ; lal, za dus it:tar lnord teÏrrg"keercll ))

l)t' ct t-s.'{e o1Îi,-'ict-, tlic rielr stc:'iltlr rnLlttr lrt'
l-:loirr nlrs li:rtritcitr Jlt-isrrrr. I)lrar lti.i ge,u'otttl ttr':1,

lrrrrl 1r'ij ziitr trrrriek ttit!It'r'!ltrrtt ('11 1-11lilt lrij J'rloots

lr,ol'rls cir i1r ]rciii(1stlt()11\çeit ()1).

Ilii 1;cstt'cg; rlelt trttittt llrttgs dt' l,t.tsst'll rlt"'1.

itct liittt,,tt':cttt:rlti.:1.
I)aat" lre t liottrl tt tts, slor:l.t llii cett rlckett ottt tlt

sclrorttlers.
ilct J'ort tlas ttit'i lrezt't, ttt:'titt tt t: Ztlitl':tl r atr

lrct tl<rLlt lirtaltlerr <1t gett'crert trtr klairperdert tle
rrrii.r-rrillettt-s, rtcll<r' tlcit rloiill zaairlèlt ilt rlt: t'iltt-
!rr'rl \'ârr ,1t' kotrtllitgitit', rçclkt: lralrl: l;a1tit' iri
,, olgtlc.

.\rrtlctc tro(iitl.l \r(rlq(1rll cll tle lio1olriait 11

r'1r:ri r.Icrt'r.lcrr ilc 'l'ttt-l<ctt 11lct dc irrrjonet.
Oni I I tltlt \\its het rlt.rr'11 aalr t1e lr':altst'hctt' \tt

ill()cst ir1e1r op tle artill,-tic tvat:htclt \/oo1'41)clerc
i t,r,lcritt.gett.

]Icn outschccpte oru 13 u. l]0 cle stukkcrt' I)e
p:rarclen we rdell op \rlotten o'vergebracht' De
in"otr.n sleepten het eerste stuk tegenovet het

kerkhol'rfr 1(tQ Fteter lan c1e'Iurl<en ; het tlvee,.1t:
(r1 cen cicrrlr 11:qlqleu fi)k in positie gebraÇht.

I)c viiarrii lr:rrl zjch op hct lier.khrrl verschatlsi
t'rr litccg cr- lrrrlp varr rriclil'r tt'ocl)ei). I)ezc rie<lcl
I r:gcl r tair r,iri 1 t'n,q-cil ttretr r'l c <]et r rriicht.

1;. |i11r11.<r--lr{:it \-cr:$,('lr()ic'ri toetr cctr lrrillirrt rr

inltotrctr ; ric altiiltrie cn (lc r..loot l;cxrrJ:artll'c r
rlcrr oirolrlroirrlclil1< crr 't u':rs tlrrs cirrr a[schrrrlc-
lijlie'rraclit.

l)c11 1'r:v11"1,11t'n trior-gcn lrcgon n,ccr- tlc slr'iirl
,r;rr'litt lierlilrol'. Illc,rr lrfilcclirrg'l\11rl<cir lcstcl{ie
zir'1t o1;iric'til'irr r'1c ituizerr virll llct rio,t'1 r. )[ct ric
l.'' t't'r tlt-tr i tttt n ltt:l lt-ttit.

I-)c r'loot 1:olrl rrLtlccrrlc tlc 1oo1;g-r-rLr.crr t'urr lrct
1<cll<hof , rlat ntt ouliottdlraar ri ci'<1. 1)c 'J'trLl<cn
r;evcn ;ricir'lri.j :rrtrssirs olcr. Hct l<cllilrol' \r'its airll
rlc l"t:rnscircrr.

i)c 'l'itrkc'u n cr.rlcrr rlorrr I)rlilsclrc oIficritlt ir

:u.utg1cr',rr-:-<1 - 'l'n'ec rluizrrrrl lijkctr la.gcrr o1r iu.
s1:rgvc1<1. I)r Iit'lttsclrcl lrarir'leri 11-t1.; 1l1xl1len, {i{il)
,!ae\\,oil(1(jil c1r '2i; .,'cr'nli:tt rr ; zij rlsillcll {i()r ) 'l'trr.'
litir gcrralgetr.

i)it ullcs u'?ls s.lccll1s t,.:rr l;r'n-r-.lliltg ge rit.t-s; 1r't
itfleidirrg clel' ittrricir rl<tir cit tlr-'tt 'J(i" 's a\'t'tr,l:,
geLrrN.rrl fa.lt II;rriiltolr, rlut rle Ilrrns<.'heîl valr
iirrrlrrr-Iialeil \\'L'.i- irt:ii;t lritt rl{)rsic;r . Ttttt:kr
rloor clc'rr vijarrtl vcrrrrtlrrst tc woftiett, 1<o.rrden zc
tlirrrr'lrii litttr 53cu,orr<k'tt r-'tt gr\rirn.qclltlr rlLrtltc-
lllflt.

I)rirli alur rli'r optt'crlttt 1<otttleu rlc rtlttlcLt, tt,rc-
i ).'11 lllli(1eu -

JJct r,xDr,rliiic lr','r,r'ri()r'st nu rralu Jir.itlria err

.\ i"ir; l:l'ii .r r,' r lri;l;t rr.

i):" sl:rrrgrlc 11f 1! r1oot. ,1,- tt,,lr'lcttilr' 1r'a( il:i:rli
r':illcrr tlt r''J'itt kcrr.

l)cir :l{}" r'rrofal rrautr,lt tiez.c ccir 3r:tlt'ltlig r-'ii, i:

sit,l'orri ilrr lrolrrlgelr.icrtctr tcrtta iit zcc te \.\rerllelt.
I,)r rt'ct'rl ccrr 1re1'oc'p r:erl:tati ttlr t.le.qe\trteletts.
,r Val rlt ir viiitrtil rrrt't t1,:: lraiottt"'t iiAtt D, ',',ttl,

Itritl,it. tt'rr 1r'gct-ttrvcl, (( crr r,etrtiet.irl herrt geheel .

\i-ij rrro.qr tr slr'! !r <trrl) t( l-tr!t u ijj{( l!, \"'il1lt. z(,'(} \\'i.i
zrt11;: r1or-'tt,:lit;ril iiil7(' e,r'llsrlic'trst, ott:, I'ltrltlil:t1tii
(n (iltzu rrrlic te nitt.

Solrliitctr, ,lr rt't.t.citl ::i:r1i!'t li;llLf it. i"'i ettti{
lii,rr,; olr lr,i-]r,,itrl, is r1s.'zr.'rr it1r1:ila,r- rr-' 1f i111q111 ol'
r!)(lllti.j.li titt ltt't:;t tl oj'lt'ii:lt r;ttt Jlcl tc lrrlrloe'
Vtll. i)

i)(ir l" \lci otr l: r1. :l{) irir. ('(.'!J lr,-itttlral.t.lctrlt,ttt
r.;rrr t.ir.,r l1lll., l)ta'li ,lc :r:rttrta.1 11s. \,'atr ltrtrr rair

:ils, r,tttla:1, stttt'ltt'lc:t rle 'l'ltlllel.r ll;111 1l!(i1. qt-'. r"lt-lrr

1;lL.ir;trcl, zij tlr-'t tlt:rr lrl1l:rialitrti, lit:t l'rictt Itl tt!l-,

rr,".l<t r olrttictttt,, c:lltt-gce rrlctt te'.lliçtts \t:L-.e1-, 5otll5
ltist, \\'!ri. s1l1.;scs, rlat'!rrttr rlait r,1rt:it'ttu' ()11111()1lle1l

n,,.r'rl . \t;,lt \\'(,efSliailtcn 11 il1ç'11 q1c \('t'li(-'ze1l llr(x)1.
l)r."striiri rlttttt-rlt tlirg ett ttltcltt, r'rtll I tot ctt ittct
I ]iei.

'l\1;ç11 \\.;lS, t',,r,J- r]c l

Ilq:l|t:1ltl.
l)c ilritteir lratltlctt sctlctt ltct lrcgirr rcetls (i():2

,-'llicje lel err I 1.00() tttittt lrttiletl Scvee 1lt. Ii1"

1.:l'arrr ccltter verst€rliill:4.
)[i:rr norrltlc tlit vteescliili 1<rii3stre,lr-ijl rltrl

lcr'::tcil r cldslag r,art Iirithia.
Varr tl tot I llci hatl ccrt tn'ccclc veldsiag lrij

Krithia plaats. I)e Enterltetloepell strerlen hart)-
llekkig; het 4" Zouaverr vocht zeven uur zoncler
ophoriiien. I)e verliezen waren zwaar en men be-
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taalrlc ce,n hoogen priis voor rve inige vorrleringe u.
1)rie dagen duurcle cie karnp. (lcncraal Iirirlges,

kommanclant cler Ar,'.stralische clivisie, stierf aan
zijn ro"'oncien. -

I)e rrloot stenitde dcze zrktic cloor eerr bombar-
rlt fllc1lt, ge rvcl,ligel tlarr rlc vorige.

lleir I3" ilei bcrrierlite,clc ri (loliath r ccn tor-pc-
tlojagcr, tloch hielrl <lezen voor eer I-lritscli vaar-
Inig; lic'l- $fâs ecliter ecrr Trtrksch err 't llraclrt
tle" s (loliath ri tot ziukcrr.

j)etr 1".1" ,\lt:i \\ic)r{l !i( trt'rrritl rl'.\rrrir,lt. rrautr'
i,'r"nrrl:lijlr ter-tiggcror:1'r(:r1 e n vcr\ ain.qcn rlotil gt -

ilcliul (;{rlrr:rl|1.
lir- r.vcrcl dus. nog geerr lres,liss;irrg vcrl<rcgen.
llerr l8' eir .l {}" rlceci rie vijûrirl cetr te.genaan-

val ; cle Errgelschcrr rllcven t().fii(i Turkcn tcnr,Ls-

eu lrelokkcrrdcrr iirrrr niecr' clau l{}.0{l{l r'nlin \,.'r-
I i ezctr .

l)t: I)ttitsclrlLs z.ou,leri ortrlrrzt-cërs,.
l\:tt rvertl ile IricsitLlrl nrig' c,rns.iigc.r'.
De'u 25" l\{ei rvcr<1 tk: r llrrjr'stit' l 5;ctorlitrlr't r'.1

crr den 2B'' de rr'l'dlullrh l.
Ile. groo,te schcllell rrioestcrr rrrr rlair it ij:., rre iircrr

t-rlat tle Letclc virrt liorrrllo:i (,!t 1!lrll brrrclil ticr
lrasis op Alexanilr.ië trrirg. I Ict larrtllt tl-cr zi)rr
rlus rnincler"str,,ttrr l;ri.jgerr vtrr r'lc r,L,ot, iri uiili-
tert de Rlittc-r rnet hirrr r"ciltrcli'rc lrr'iiritori r ii linir
,luikltoote'rr, z-t;rrlls tlc I'l I-l t ir iI l l , tiit, ii: ric
z.ce \:1lu f'Ialnrer'ra rlric tr:tirs,l.rortschel;t:rr, u'aarl rii
€:en rret trr;eperr, in dcu grrtnrl lxtordel . IJaarte-
geflover stcitlil Wetlr hr:t 1'e111.,$ ttil.n liratr$,clte en
Engelsche on derzeeërs.

\Veer zo'u men een o'ffensief wagen : tle clerde
slag bij Krithia van 4 Juni tot 15 Juli.

I)en 4", {imtrent rJen micltlag }regon tle :ranval
râ eelr hevi.ge beschieting. ll,e llrittetr rrarlefl rlc:
te'r'sic linit rnet J(l{} g'er,/âtlgelteltrtllitâl ol) tle twec'
ilc. iiuit" bleei' rnen ha,peretr.

I)cn 2i" Juni vielen ile Fratrschelt lrct fort
Ilaricot a.an, clat <-ien opmarsch zeer hinderde.

I{et lver:d een geweldige worsteling met zware
verliezet in manschappen erl officieren. Stellin-
grrr gillg€:n verscheidene maleri van harrd in
haucl, maâr ten slotte werd in een vreeseliike
chârge met cle lraionet het fr:rt geno,nrel.

Nu konden <1e borrdgerrooten \,veef wal" vorde-
rerr. (ieneraal Go.uraucl, rlie .qeworrclen bezocht,
\\rer(l (loor ele ontploffiûg vân een zoo,genaamde
ri rnârfliet )) o,vel' ee11 mutlr van twee meter hoog-
te g'ewot"pen en liwâm in eerr vijgeLroo,m terecirt,
rlie zijn val hrak- Zijn eileboog was verbdjzeltl
en cen llcen eebroken.()eneraal Bailio,rrcl llan lret
lrevel over.

Lierr r'leel de,r eerste linie bleef nog <loor rlelr
'l'rrlk hezet,

Ilen 12n Juii tlachtte merr tlat te neruen. Om
7 u. ii5 chargeertlen Franschen en Schotten. Een
.qrânaat trof tierr komntando-post der l" divisie
en wo rdde do,o<lelijk generaal Nlasnorr en doodde
kol.onel Bulleux, bevelheblrcr cler 1" brigarie en
konrma u<lant Ro,mieux.

Een bataljon King's Owrr Scottish llortlerers
r4rerd in rle pan gehakt. lTaar toch zette meu rloor
en bereikte het <loel. Men streecl voort en
te.geu den avon( narnen cle Zorraven err rr legion-
nolre'n r in een onweersitâanbarsn stormaanval de
tweede linie.

J{eer tlan 50O0 Trrrksche lijker.r lagèn voor }rct
lront.

Docii r.rog i{'errl geen beslissing verkrcge11.
Seclert het begin der operatics beclroegeu rle ver-
liezerr cler IJrittel reecls 40.000 nran.

Begin Jnli bcloo{tic tnen Sir Ian Iiamilton be -

lnngli j ke vcrstcrlii 1ll{s troepelr.
Ilanriltorr besloot hct gebergtc Sari-Baïs tc nc-

n1cn, o.lrl alcilrs lrct -.chicreilanti a.f te scheiclerr crr
(i(. rc'c-cngtctr rrtet rlc lrltillcric tr: lrcltrlcrscltctt.

t)1i ('i Àugusttis,na ecrr bombarrlernent valr twc:t:
rirLu'crr, lrcg.rû tncrr dczc oireratie, :rarrvarri<ciilir
rrr.-t :'rtiises llcliroon<1, ma?u \,vellie door gel;re1i
ri:i]l salil|rI\\'crkiiig c.u t10or vcrwârring' nisluktc.

,'\1,1 irs ging <1e Zorns voorbij zontler over\\'ilL'
rrilg;.

Irr Sclitcnrl-ter ,t0.1 5 Ircuoerntlc cle Frausche re-
:.ccring gerre raa.l Sarrail '.ot opperbevelltelll;er
\'r!n cclt Oostcrsclr lcucr, tlat sillnfitgestelcl we*rl.
il'ij zilrr oli tic krrst r,an ,\zicioutschepen om nirl1r
('lr.iliiir rrii ic lulilirn. De.gebettrtetrissein in *Set'
r ii r.ourle'rr cclllcr allcs ccrr ân(lere lichting
.-'( i r ll.

iic I,)rrgclscilcll l)qq'l.ci)crr, clat tucrr de I)arcla-
rrt iit'ri ll.rgcvcl rrir.rest, Lr:rd Kitclrenex' reisde er
iiccrr, rrlrr cerr orrtlttiurirrg te i..restucleeren. Sir fau
Ilrrrrriltorr ac'jrtte het orinogelijk ; ltij werd iu het
()1r1,t |ircVclIrc1rilcrschir1r Verv'alrgen cloor gerteraal
ilrr rlo.

Derr 2I" I)eceliber wâs de oûtrLlilnilrg vau AD-
zac-Sotlvla voltooid.

Ze had twee dagerr geduurd orlder deû neus
varr 80.000 Tur-ken, clie niets bemerkt hadden.

I)an vertrok men vân Kaap Hellès en op I
Janrrari gingen tle laatste afdeelingen heen.

Àllerlei listen werden verzo,nnen oim de Turken
tc verschalken en wel ruet znlk een goeden uit-
slrrg, dat meu rricts achterliet aan materiaal, le'
vens\rooTraad voo'{ vier maanden meenam, het
andere vernietigcle en de hâveu van Seddul-Bahr
vernieligde.

l)e expeditie hacl cluur gekost. Ziebier tle cij-
fc'rs voor tle Britten alleen :

Zieken: 98.688.
Doo'den : .1 745 crfficieren,2(\.45lt inanschappell.
Gewonclen : 3 I 43 o,ffici eten, 1 4.7 52 manschap-

pen.
Vermisteri : 353 officieren, 10.901 lnauschap"

l)en.
De expeditie is z,waar beoordeeici geworder.

7'e is voornameiijk mislukt door gernis aan een-
lreid en same11\4/erking.

Op het fro,nt van den Kaukasus stonden de
'l'nrken tegeno,ver r1e Russen, elr daar hadden
voortclrrretrcl aanvallen en tegenaanvallen plaats,
1ru met suksessen voor deze,, clan voo,r die partij.

In tr{esopotamië trachtten de Britten op de
'l'rrrkctr cle valleien van Tigris en Eufraat te ver-
overen. I)aar s,trerleu buiten de eigenlijke Brit-
scire troerpen ook Hindoe's, er o,ver de Perzische
goilf ireen gebracht. De f,ngelschen namen al
tlarieiijk F'ao, aan den mond van c1e Chat-el-Arab
cn bezettet eind November 1914 Bassorah, <1at

rle basis voor landtroqpen en vloot werd. Langs
der rivieren deed men offensieven naar Bagdad.

ÙIen had er ûret vreese'lijke moeilijkheden val
het terrein, gemis aan wegfl, koude m hitte en
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trooral ook met rie onvertrourvba.rer henrlen lroma-
.1e1l tc kampe;r.

Or"nereal S r Jr-lhrr Njxon rvas irr rle Lentc r,,arr
l0l.ir olrpcrLrevelhcbbcr. Bij al tleze op(rraties
rrIaiiktcn bciclc partijeu gebruik van perzisclr
grondgeliecl, zoncier er zich om te bekomlnerell,
\vltt trren r'lalrvair ter Tehrtal, irr cle hoofclstari,
drrclrt.

(lr,rreraal 'Iillnsherrrti lrracht tle 'luTkerr vcr
sclreiclene rrctleilagen toc. XIeu streed rnet rtls-
sr-henpoo,zcn tot November. De llritten verover
tlerr Ctsésipir<-r1r, dat Bagdaci de.kte, rnaar voncirir
{iinl crell zeer r,ctsterkt leger tegeno,ver zich.
. 'lben voigdetr tcgenslagen. I)e troeperr rvercleit
rioot zrekte ollclellu1jlt(,l, lecierr gebrek r,ior..rr ue
siL'clrte bevoorrailrng, [radclen vcel r.an ]ret klr
ruraal gelecleu.

Dc'l'urken braelrterr het zlvare verliezen toe elt
meil \'vas olnriltg(i <loor vijanclelijke norna<len-
5tllrnlnen.

t olvusueucl bcsloot tot cicn tcrugtocht. Ctse -

sdpiroll !!'ercr opgegeveu. r\1c11 Zakte clc 'J-)gils
lvecr af tot l!o,ut-e,1-t\tuarr, !vaar ûrclt (tclr i
lJeccmirer aariKwanr.

,\laar Lic Vllan(l Volguc die Lrcwegiilg c,u tlcil r"
was'lûwnsncrld ugesloteu. op 15.uuu mail naci
rrr,; cr iwU verloreu.

-.\let de ovcrigen bood hij hardnekkigeu weer-
stand, in cie hoop, dat een iiulpleger lreut zou
nevrijdeu.

Zoo ernctigde daar het jaar 1915.
l)e lurkeu trachtten ook Eg"ypte binuen te

vallen. lfuitschland hoo,pte welllchr ûreester tù
worclen over he,t kanaal van Suez, wat voor j-irl-
gclanLl ccn raulp zou gewccst ziju.

Zooals mell weet, rs dit kanaai de verbrudiug
tussclren de i[iddellancische en de ltoode zee, or
tussciren Europa en ludië, en Oost-Afuika.

Het kanaal is 87 urijl lang; over 2t nrijL be-
staat het uit meren, naluurhjke laagten dus.
Port-Saïd is de haven aan de llicldeliandsche zee
en wordt door pieren beschermd. In het ruiciciel
iigt Ismaila, ruet spoorwegverbinding naar de
hoofdstad vaû Egypte, Kairo en waterleiding
tloor een kanaal naar deu Niji. Suez is i.ie haverr
!aû de Roode zec.

Do,or ciit kanaai wordt de weg naar Bo,mbay
met 5000 mijl verkort.

1'en Oosten ligt het bergachtig schiereilancl
vau Sinaï, aardrijkskundig tot Arabiê, maar
staatkundig to't Egypte behooreud.

De operaties die wij beknopt hebben beschre-
ven aalr de Dardauellen, iu clen Kaukasus en iil
Mesopotamië, verhiaderden de Turken al hun
krachten op Egypte samen te trekken.

D'en 17" December kondigde Engeland zijn
protektoraat over Egypte a.f en erkende tegelij-
kertij d Frankrijks protektoraat over Marokko.

l)e suzereiniteit van Turkijë werd dus in Egyp-
te afgeschaft en de khedive Habbas-Hilmi ver-
vangen cloor zijn oom Hussein-Kamel, den zoo'u

van Isanarl, derr khedive, die aan Ferdinand de
Lesseps toeliet, het kanaal van Suez te -graven'

Luitelant-kolonel Arthur Henry Mac-Mahon
werd tot irooge-koanmissaris benoemd.

In 't beg:in-van 1915 toondelr de Turken meer
bedrijvighâd. In Syrië werdertr 8O-000 Turken

gekoucentrecrcl o,ncler I)uitsche ollicieren ; mert
braclrt er ook zwaar gescirut, allerhande mate.
riaiii en verzarnelde er groote kuddeu kahreelen.

\lct dit m:r,chtsvertoon hoopte Duitschland. de
r,olksstrrrrrmen iu Egypte te berhvioeden En tot
trpstarrd te bewegen.

I)c:rr 5" Februar:i rukteri cle lurkeu iu tlrie
litilrirrncu iraar het kanaal op. De Britten warell
seret'tl irer te ontvâugen. Weldra haddEn de
rierste botsingen piaats. De strild ontwikkelde
zicir, uraar a1 siroerlig \verclen rle Trrrken op de
r'lncirt 

. 
gecl reven.

Htrrrtlertl vijftig duizentl lingelschen, Austra-
lrèrs en lliudoes I'er<ietligdcn het kauaal.

LJe pogrng cier Turken \rerd vooreerst niet
rioor ceu twecde' gevo,lgd.

l)è lrngelscherr betoo'udell een groote waak-
z-:,arnireitl. Vliegers krursten in a1le ricirtiugen en
t.rxtcira een r:ijandeiijke bende opgemerkt wercl,
tlr..c'ef nren ze ultee'n. i1et was van het hoogste be-
lang gecl onruststokers aan't werk te laten, onr
t.[e Lievolking tot opro'er aan te zetten. De Duit-
schers trachtten allerlei komplo,tten te smedeu.

Lrrnridclels versterkte ilren rret kanaal en aller-
irande verciedigingswerken belemnrerden de toc-
gaugswegeIr,

Zoo was uren einde 1015 ook hier gereed alle
l,rogiugen om dezen belangrijken verkeersweg ai
te snijden, te verijdeien.

XXXV.

IN RUSLAND TOT TIET EINDE I9I5.

Przemysl aan de Russen en we,er aan dte Csn-
tralen. - De strijd in de Karpaten. - War"
sshau genomon. -- Bombardement van RiÉla.

- De terugtocht der Russen.

\ïe hebben hiervoren clen siag der vier rivieren
l:eschreven, waârop cle Winterkampagne volgde.

À1 vroeg in het jaar herbegonneu de krijgs-
bewegingen. Ilindenburg en grootvorst Nikolaas
streden van ù6 !'ebruari tot 20 Nlaart zonder een
beslissing te verkrijgen.

Ilan waagcle c1e grootvorst een afleidiugsbe-
r,veging op den uitersten linkervleugel en bezette
,Vemei, dat de Russen echter slechts tot den 22'
konclen behouden. 't Was niet in Oost-Pruisen,
rlat de eerste be'langrijke slagen zouden vallen.

In Februari ook namen de D,uitschers en
Oostenrijkers het offensief in de Karpaten, maar
zonder sukses. Integeutleel, de Russeu sloten
Przemysl steeds nâuwer in.(1) Het Oostenrijksch
garnizoen, door honger gedlr/ongen, deed den 19'
llaart onder generaal Kusmaneck een uitval, om
r-len ijzeren ring te verbrekeû, ma,ar ondanks hun
moerl slaagclen de belegerdeu niet.

DEn 22" ilIaart gaf de veste zich over. De Rus'
sen rnaakten 120.0Û0 gevangenen en behaalden
een ontzaglijken buit,

(f) Voor deze krijgsbedrijven raadplege mæ
de kaart op blz. 3'72 van dit werk.



Ijrr nrr ]rarl nren van l{uslancl ile grootste vel-
wachtiugen.
_- Hevige gevechten volgden nu in r-ie Karpaten.
Hongarijê werd ernstig bedreigd.

IIaar eensklaps toonden de Oostenrijkers nrecr
krq-ch.t, terwijl cte Russqu uitgeput raakten.

Duitschland bemoeide zich nu ernstig met de
bondgenoo'ten en veft(ouwde clie taak aan l\{ac.
kelsen toe.

Aan Russ,ische zijde werkte verraatl. De lnini-
ter van oorlog Soukltornhnov beweercie voort"
clutencl ciat l{usland ruim vau alles rvas voorzien
cri weigerde rnillioerren geweren door Enge.lancl
aangeboclen. En eeusklaps bekende hij, clat cle
arsenaierr bijla ledig wâren.

Iioionei }iiassoyeclo,v stonci in betrekking niet
ric,n vijand en rverd. in iVei 1g15 in het groot,
iloofdlçr,vartier van clen grootvo,rst Nikolaas te-
rccl r tgesteirl.

i)c 1J'uitschers stelcien rlus een nieuw legcr sa-
1r1en voor llackensen, dat piaats nemen nroest
tusschen het III" en II" Oostenrijksche.

1'ronwens, iu de gausche o,pstelling van iret
front zo,rgde ilen er voor, dat de bondgerooteu
bewaakt waren.

Ziehier de volgorde :

Sektor van Bukowina err Oost-Galicië : net
leger Plianzer tegenover het Russiscir leger
Lauwenszieff .

Sektor van Niidden-Galicrë : het leger van
Linsrrigen en Duitschers-Oostenrijkers tege[over
het tl" I{ussisch leger van Broussilov.

Sekto,r van West-Galicië : het XIU Duitsche
leger van Nlackensen, 200.000 man en 200O ka-
nonnen en het VI" Oostenrijksche van aartsher^
tog Jozef-Ferdinand tegenover het 3u Russische
van Radko Dimitric{f.

In Zuid-Polen : het IX" Druitsche leger, von
iVoyrsch en het 1" Oostenrijksche Dankl tegen-
over het R"ussisch van Loetsch. (1)

Aan den linkervleugel : t1e groep Hindenburg,
bestaancle uit het XIIU leger von Gallwitz, het
VIII" von Scholz, het Xu von Eichhorn en het
leger von Belorv te,genover 't Russiscir Weichsel,
het 10" en 5" leger.

Begin NIei begon Hindenburg een aanval in
Koerlancl. De raid op }Ierlel harl hem o'ngerist
gemaakt. Hij wiide Oost-Pruisen op doeimatige
rvijze beschermeu. Na zes weken gevechten met
wisselenclen uitslag, waarbij cle Russen zich harcl-
nekkig verdedigden, hadden cle aanvallss een
linie bereikt van Libau langs de Windau, over
Schavl langs de Doubitsa. Hier kon Hindenburg
rn'achten op de uitslagen in Galicië, om verder te
handelen.

Den 1" Mei b,egonnen de Centralen hun offen-
sie'f in de Karpaten. De Russen streden hardnek-
kig, maar de Duitschers veroverden den pas van
Wisloka. De Oostenrijkers namen Tarnov en De-
bica. De Russen gaven de linie van D'unajec op.

Dan dchtte.Mackensen zijn kracht op Prze-
mysl.

Den 3o Juni was cie vesting in zijn bezit. D'e
Russen hadden niet lang Weerstand kunnen bie-

(1) Naar : < I.es Ôampagnæ t1e 1915 )), van
generaal Malleterre.

/H;t

clen, rlaar rie veriiedigingswerken reeds bij hei
eerste beleg vernieid wareil. Zij ontruiniilen bij-
trjcis de sta<l.

llacke'nsen bc.gcc:rtle tlrans l,emberg err l-rt,al;
rruk claar het veruet vari zijn tegensta[der.

l)'en 24" .]uni trok generaal von _Nlarwitz de
:tat.l binttett.

(leneraals l3oelim-lirruo,ii en Linsiugen lor'
ceerclen clan de IJuiester. De Russen weken
at'lrtcr rlc Grrila-Lipa.

Ilen 25" bezetten de L)ostenrijkers Salclo.ruit.
Zoo eindigae het eerste offensief. De Russen

haclrien betrekkeiijk weinig verliezen geleclen.
llet groote.behenciigheicl rvaren ze steecis aarr
onrsingeling ontkomen en zware gerrechten teve-
rend o'rcieli jk teruggetrciklien.

\rerraatl n erkte actrter hen en de grootste rarnlr
rrls cerr gevolg claarvan, was het geirrek aarr
rrr r rnitie.

Nu kon Duitschianri siag gaan levtrerr over het
ganscire front.

I)en 14" Jnli bego,n iret oTiensie{ in cle richtiug
van \\,.a,rschau. lrla een week van hevige gevech-
ten, rveken de Russen achter de Bug.

l)en 2" Augustus reeds ontruimden de Rus-
scrr Ivangoro.cl. Darr g ven ze Warschau op,
waar clen 5" Lë'opo,ld van BEieren zijn intrede
hield.

ilIackensen rukte in Koerland op. Von Eichorn
vorderde daar tusschen Kowno err Ossovietz. Be-
1ow nam bij Schadov 30.000 Russen gevangen.

Den 30" bezette hij Mitau.
Den 9" Augustus werkte hier de I)uitsche vloo,t

nree, door Riga aan te vallen.
llaar nog altijd ontsnapten de Russen. Hin-

clcnburg hoopte het langs Koerland, al 't Noor-
den om, te omsinge,len, terr,vijl het csntrum cler
centralerr Brest-Litowsk tot rioel uam.

Den 18" Augustus nam Hindenburg Kowno.
IIaar voo,r Riga bereikte de D'uitsche vloot haar

cloe1 niet. Deze was clen 8! Augustus opgetreden
crr clen 18o forceerclen cle Duitsche kruisers clen
cloo,rgang tusschen het Russisch vasteland en het
riland Gothland"

De Russisctre vloot was wel in de minderheid,
ruaar hacl de medewerking van c1e landartillerie
cn van de verraderlijke rnijnen.

Dde Duitsche kruisers en acht torpedobooten,
welke vercier wilcien doordringen, werden tot
zirrken gebracht oi zeer beschadigd.

Transportschepen, clie den 20r Augustus, troe-
pen te Pernov wilden o'ntschepen, welden in den
,grond geboord od veroverd.

De < Mo;Lkte )), esn gepantserde. kruiser van
22.000 to,n, werd door een Engelschetr onderzeeër
zwaar beschadigd.

Den 21" Augustus moest de Duitsche vloot de
golf van Riga verlaten, zo rrler anderen uitslag
clan zware verliezen.

Te land zette Mackensen zijn veroveringefl
voolt.

D'etr 2" September nam generaal Scholz Grodno
en den 3" Below Friederichstadt.

Den 6" Septernber 4am de Czaar l'e/'. opperbevel
over a1 zijn legers. Een beroep wcd gedaan op
.len uitersten weerstand van het volk. Broussilo.v



Orttlt,r.eatta \'â11 r'(n Fr:rritst'ir lirrii:'rriii1, ir; rlt, llrit<lrtttt'llt'tt

llecrl een tc:gcnolfensicl' o1r'l'rir-tralroi crrrvrtrr
I 5.{X)O gevaltgeltelt.

Flinclenbrrrg rn:rrchecrtlc lioortsach.tig onr rlr,n
,rijarrrl te ousingelen, rnaar tlcze olrt$'eek Ilenr
wecr (loo,r \\'ilna op te gevclt.

Eirrrie ,September liep hct ]iussische offcrlsicf
Lloo<I. Zeker hadtleu cle Duitschcrs-Oos.terrrijker.s
groote vorderingen genaakt, rnaar lrct Russiscir
leger u'as triet verslagen.

Dc \\iintcr na(.leI(1e \\re€r e1l <1e ccrrtralcu rrrr
lllell rr1) hutr rrieu.,r' front vcrdcdigenrle stcllingcrr
in.

Dc Iluitschers hacldcn imrr ovcr!vilt11i1)gcn
geestdriltig gevierd, mct de ô-ew()11e lrctoogingcrr,
als vaandelgezlvaai, vâkautie voor (le scilolerr,
snoevencle telegrammql.

Ook in bezet Belgiê zagen r1c bewouers dergc-
lijke feesten. In c1e steden van Vlflâudererr hiel'
tlen cle garnizoenen fakkeloptochteû er1 lieten ze
onze lilokkel luiden. 't \\i-aren dagen vol teleur-
stelling. llfen Tracl zoo op cle tusschenkorust rler
Russen gehoo,pt voor eel1 spoerlig en gunstig
ein<le van den oorlog.

De toestancl in Ruslanri was verschrikkeiijk.
FIet vervoer 1ag in de war efl. zoo ks'am het, dat
et in veel gewesten nijpencl gebrek heersclrte,
ofschoon in andere streken ontzaglijke hoeveel-
hedear levensmid<lelen opgestapeld lagen ; docir
rnen ko'n ze niet over het reusachtig rijk verdee-
len.

De wegen wemelden vatr vlttchteliugen, tlic
r,'oor clen l)uitschen inval heerrtrokken. Zie'l<terr
heerschten en vo rden in <le verzrvakte cloolaards
grooten buit. Langs de rvegen lagen veei lijken
van grijsaards, oude vrou\nten, kinderkens.

Iioltorrr, lluslautl lce(l r)lt(1cr al i.le eIseiruweiij.
l<t gc'r'olgcrtr virtt tlett oorlog.

lir.rr lroopte nrr, c.lilt Rrrsland ziclr irr clen \[Iiu
tcr z()u hclstcllerr. 't \\tlts een vcrlengirrg vân derr
orirloq, rlocl r rrrerr ltlttl t;t.tt.rott\r'c1 in lrct' 1'ot,rjlrirr
I1)16.

\\'c zrrllc,rr rrarlcrlranr.l zicrr lrt-,e r'lc toc.staurl irr
Ii rrsl rrrr r l cc'lr ter g elr c'cl arrricts l,erli eïr.

XXXVI.

nti sLA(i Irr.t t)(rc(inRsBANK.

()1t z.r:e l,tclrjcl.lcn dc'Iirrgelschen t1c overùatr<1,
al lrc,rvc'cr.tlcn rle l)uit-*chers llct iu lrnrr blrrf[c'rrtle
tclcgr-arnrlcrr anrlels.

I)t.r l)uitschcrs toch .qâven aan zekere raids,
\\'1riil'\'a1r ic<1cr rle stoutrloerlighcicl erkent, lrt't
i<:rrirliter vâll groote berlrijvetr ter zee,

Zori stevcrrden rlen tffI)ecember'14 eenige krui-
s.ers nâar clc Oostkust van Bngelanrl. Zij brachten
tlric: schclrcu tot zinlien, beschoten licarbclrough
crr Flartlepull en tlooclcierr of rvoncl<len eflr zeven
lrtrnclcrrl \vcerloozc butgers. Na rleze kortc' nktie
r'luclrtten <le aanvallers spoeclig terug.

I)c Rritten lreantrvo<lr<lrlen deze tai<l door een
varr irun zijtle naar Cuxhaverr, <lat r.e gedttrerrde
rlrie trrrr ouder vtmr nâûren.

I,lerr gewichtiger feit ter zec rvas rlc' slag bii
Dogge'rs'bank irr clen nacht van 23-24 Januari '15,
tussciren een Engelsclr eskader clat de Noordz.ee-
kust beschenner en eerr Duitsch, tlat deze aatr-
vallen moest.

Açt 2a Januari 1915, kreeg admiraal Beatty's


