
I)c l,r'rtg l,i.l St'trt:rri in -\il,rtriô

l)!tl1-()( i,ltcr(.rtti csl<ir,1er ecn i)Liilscire Vloot !i111

vie r s{agliruisers il 't gr'ziclrt, r'cr.gczt,lrl (ioor ( L.il
rl:rntâl lichtc iiniiscrs eir ttir'1rr,,loi.rg(:l'-s, li{)rrs
ze ttetttl trtraL clc lilgclsclrc lirtst, tt ulrrvtrll zc ol.
.ge vccr ij() liiii vcrrr ijclùt1 rvas.

Zon<1er alrt'z.clirrg kccrtlcrr tlc i)rritscircls oln ( ri

\rluchtte lr nret lrrrrr grootste srrclircirl lt uisn'iirrr is
I')crr .glitlrtrigc iacitt r1l cru loo1r,-rrr1 gcvtr'li'l
1rr'l.gt1eu.

I)c lrlaatsirrt tlcr I)tritscjrc l\iul()lr1rL'n, tlie tttr.t'
l,trekr'ttrl j-s op rlc r'ltrclrt rliLrr oir 11t vcrt,rllitrt,
lilri' lrurr e crr zcl<cr. r'oot rict'1 , u'ij1 t1c lingc ls. irt,
st'ircirt'rr jrr t1c ltclrtr. rltoeric allc'e rr lrun vool-\r',lurt'i.-
s,'lrc' klrriortrtc'11 o1r rlcrr r,ijrui<1 kotrtlen llvrrl'( ll r'l
Irt'trt rltts rtict tlc voilc lzrag l<ottrlcrr .g-c\:L1r.

( ic'iltrrctrrlc irc't grootstc tieel r'al 't e.r'oot 1gt''
vtclr{ lltrcrr 't tlltrr or;li nllrerr <1t: 1r'irlrtrrlr' :,'lr.'
1irtt, tlt.' rr i,iott )) cn (1( u'I'iett-1, t1it" ol) ('ott
l ;r'lriir.i ri i.ilict r scltootsltl'strrttrl vrtr r rler r vii ruttl l< tt :t'
lil('ll.

,\l.ocl rncrr lrcticrrkcrr, tlirt irr ecrr gcrrr:c1rl irr irct
algctrrccrr, lroe ucrrscireliili iret \tlor <lc stttlit rt
l<rijgsrrrac:1rt rriogc zijn trret riln vi.jatrrl slarrgs tt'
rrrl<c'n crr lltlits ziirr r,'qnrietiging zcl<cl te nrirke tt,
rrrerr lrern ccrst tcn volle Iuc-rct inhalerr, rloot' ccrt
grorrterr.r s,rrcllreid tc orrtri'ilikelert. Tot rlat Irt'rt'iki
is, Irerrrricilii1<t hct viiarrtlclij1<e scircrrl \/an t()rT)c
,iojlgt'ts :tl zilikc lrogitrgc'n . tlturt' rtrijrrtrr tt'
strooietr, \\ralu:va1l tttetr rlc f.ijri rricrt veilig karr llts-
scerelr, cllrr zit-h eell lilcille schootsalstalril t(' \'c1'-
zckeretr. ]let die.gr()otu schclren, itt ci.tt rlct t'rttt
:i(.) rrrijlcu l)c1'r1ur, lloct 1uc!l z.ich toclr rrl r't'r'1rr'
ze'rr, rlat hc't l<ontalit li,ru lrliit-ctr lrc'ulutt',1 ; c'tr

lollt n us lret vttur tlotirlcliik.
I)tr orrgt'lttl<kisc r, llliichel- )), (:{:rr qtoot scltilr

vxll I5.()(li) ton,llriulr Ilrrtgzriner rllu z-ijrr rulrklit:ts,
vit'l uit t'it, linie, ()ntzetten{l g;t,hel'ettr1 err \r'etrl
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rlor'ir tltr (( i\Te'tlttl;a )) nlct ce ll ttlrlre rlrlsclrot itl .ictr
, ,-,t1.rroltl. l)e rcst zettc <lc r,luclrt voort.

I)orrr tlc fortirirr llcgrrrrstig.l, \\'arrt ccll gclrrlikig
sc:irol tnltal<tc ce u dcr tanks. r'tttt tlt' rr [,iolt rr ott'
liilar, lrercilitcrr zij irr trc'ttligc l'i.ictt ltuu t'igt'rr
nlijllvcldc'n, tlic vr:Ltlere I'crvolgirig vcl'lx)(le-tl ;
lf llurr t(rell 7.x \i(,ot't lantst gozicll \\'('r(lcll, lrrtkcrl
tlt.r'lanurrcrr nit op tic'r Scvtllitz- l tot ltett rlc tr.rlr-
l)ull viln lltar tttltstctt elt tlc ,, i)cl'lilirr.qtr l, dit
lcor'hilllr \'()cf, \\'iis c't'lrl tiit't ltcl l,utcr ltalt toc.

llij zrrlli tlrlr olltllroctitte, 'lt,rc liort rxil<, gittg
lrrt vlers,cliik toe. I)aurrrarr l<r'iigt ltltrl r'('rr z\\'ali
rlrrrl;irerltl rlorlr een \rcrslerg tt'1t'zttt t'ittt ('cIt ,lcl'
r)\'('rlt:\:ell(lcri tilll dc rr llliicilt'r ri.

rr ln 't ccrst ri, r't'r'ltititlrlt: hii, t ktl'attttrt cr
rrrltrL rr't irrig scll(rtcrl . Zij liclcrr 1'oor tle Lroeg clt
()\'r'r (ils llccn (ll tvie t'l,ert sr( )( 'tt: zttilt n n'att'r o1r.

JIrrar ilc I,)rrgclsclrt' linlron ritlt zrlclttctt rlerr. al-
stlur(l cll rlr st'lrite rt I't o;ie tt ltls 't tvlrt' ill Tln{lel'
t'tr turrlt'r'.

Slrocrlig sloeg eett gnlrrlilt r;lak lrij 't schil, itt
en ccll \\'!r1(rpilltar viltt ee:ll llotttlcrtl rllctcrs hoog-
tc stortte .rls ecn gccsclsiag o1.r itct <lek. l)e al'-
stln(l \\'âs gevotttlen, ctt : rt tlittt al;cr girrg's losl,

]lc't ll'schulvclijk gcrlrtrisclt rtir<lerdcn (l€] pro-
jehtirierr, cn ecnsklillls) dc(lc1t z.e velscltrikkelijk
uerk. I)c clcktrisclre itrstallaiic \\'âs spocdig. vcr-
rrieirl <rr he't schip zotrk itr cretl (luistt'rrlis, rvelke
ltr(!] voclell kon. Gc kotttle t .gtctt lt:tttrl v(l{),f lttv
oogcrr zir'tr. Benc,clctrtlcl<s lttcrrsr:itte olrtzctting tH
vcr\\,ûrrillg,. vcl'nlellg(1 llrct steLlllcllilc' llretelr cn
zttclttett, tr.t'cttt <lc grattltttrt tloor tlc tlckkett irecrt-
rlrorigcrr. I)as littet', tortt ile al*ctattcl l<lcilte r rvas,
\\'(r'(1 lrut) hlarr r'lril<1<t'r' ( rr rctrll zij gattrt irt tlcr

-c('i1r'r'lis\\'ru(ltu ctr scltcttt'tlt'tr zc <li' tlckkcrr lris.

lrr't lie,riirt li\'\,anr*:n z.ii rrit dc Jttcltt r,tllctt. Zt,
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doorboorclerr de clekken en baanden zicir zelfs een
weg naar de stookplaatsen.

De kolen in de bunkers geraakten in braud.
Daar de bunkers hal{ leeg waren, woedden de
r-Jammen lustig. fn de machinekarners s,lurpte
een granaat de olie r.4; eu sprenkelcle die rond iu
blaurve su igroene vlalrrmen, haar slachtoffers
met brandwonden overclekkend erl brand stich-
tend t'aar ze viel.

Mannen kropen bij elkaar iri de donkere ver'
trekkerr, maâr cie granaten spoorden hen op en
rie doo,cl 

'vond een rijken oogst.
De luchtdruk was vreeselijk. I)e lucirt dro.ug

als brullend door iedere opening en forceerde
zich. een \r'eg door iedere zwakke plek, Aile losse :

of slecnt bevestigde voorwerpen waren verandercl
in vernieiingslichamen. Open deuren sloegen toc
eu ge'sl:ten ijzeren deurer bogen uaar buiten als
tinnen platen en door dit alles heen dwarrelclerr
oe :rcnamen van meoschen ale dorre bladeren iu
een Winterstorm oûr tegen de ijzeren rvancletr
verpietterd te worden.

In een van de machinekamers, * het was cle
kamer waar de machines voor de ventilatie euz.
aan 't werk waren * werden menschen door die
vreeselijke aluftdruckr) opgenomen als door een
q,erselwind en in de machine.rie gesmeten, om
daar een ijselijken dood te vinden. Er waren uog
andere vetschrikkingen, te ontzettend om ze te
vertellen.

Was het benedendeks verschrikkelijk, bolen-
deks was het meer dan verschrikkelijk. De rt 81ù-
cher l werd door zoo vele schepen onder vuur
geno{nen. Zelfs cle kleine torpedovernieler bom-
bardeerde haar.

ru Het was één o,na.fgebroken outploffing r, ze'i
een kanonnier.

Het schip helde over, als een volle laag het
trof, dan richtte het zich op, schommelend als
een rvieg. De stuk-bemanningen warqn zoo ge-i
slonken, dat stokers opgevorderd werden onr
ammunitie te dragen. Men 1ag plat op dek voor
de veiiigheid. D'e dekken rv'aren één wilde massa
van stukken ijzer.....

De rr Blûcher )) was aan haar eind gekomen. Ze
was lamgeslagen en daar het stuur-to,este'1 wegge-
schoten was, begon zij'Iangzaam te draaien. IIet
was te zien, dat zrj ten ondergang gedoemd was.

D'e klok, die de mannen elken Zotdag ter kerke
riep, werd geluid; zij, die daartoe nog in staat
warerl, verzamelden zich aan dek, zoo goed
mogeirjk hun gewo'nde kameraden helpend.
Sommigen moesten door scho't-openingen naar
b,uiten kruipen. Zij vormden groE)en aan dek, eu
wachtten zoo 't einde af.

Ifoela's werden aangeheven voor de <rBlùcherr
en clriemaal ook voor den keizer. rr Die Wacht anr
Rhein r werd gezongeû eû er werd toestemming
geg'evell het schip te vedaten. I,Iaar sommigen
van hen waren reeds gegaan.

De Engelsche schqien vuurdeu nu niet me,er,
maaf hurr to'rpedo's hadden hun <ioodelijk werk
verricht. Ben kruiser en torpeclojagers waren
aanwez-ig, orn.rle oveflevenden te redden..rr (1)

(1) u De Britsche vloo,t ten oo,rlog r, doo.r W.
I\{acneile Dixon.

Dit gevecht bewerkte een tustpoos ilr Duitscir"
lanu's be.clnjvigneid ter zee. Ilet bepaalde zicii
rilJ ralcls. D,aattoe was gee1l groote kunde uoodig.

tlen eskader, clat op eEn strooptocht uitgaat,
kan zrju ergeu tij<r krczeil, bij uacht of irr ruist
uitvarcn, het vuurt op alles, wat het t<levallig
ziet, tralvler of koopvaarder, visscher of oorlogs-
schip, vijanci of o,nzijdige, en keert terug ruet de
groûtst mogelijke suelheicl. ls het mogelijk, dat
een zoo groote vloot, afges,loten van alle anrlere
ondernenringeu, werkelijk trotsch kan zijn op
deze kleine wapenfeiteu ?

Neen, lvaarlijk Duitschland had geru reclen om
Iier te zijn over zijn vloot. l)e groote schcpeu
bleveu clus veilig binnen cle haveu, en de torpe-
clo,booten waagclcn nu cn clan, irr stcinnactrtrgc,
tionkere nachten eeu uitval. u O, dan ziju de olti-
cicretr z.oo zerlrl\vachtig r, verteltle ons eeu l"ttl
van de bernauning dier schcpeu.

tu Op zulk een tocht staâJr \\'e allerr r.rp ouzeu
pclst, nraar zonder kahute, oruclat we olrze mur-
derheid gwoelen en mocterr rekeneu op ge1uk. l

Iln verder was het hoo,fdlapeu de duil<l.root,
tle geniepige onderzeeër', die groote vc'rwoe$tirr
gerr aanrichtte.

Ben feit uit die dageu u'illen we hier rrog aau-
halen, omdat landgenooten er eer heerlijke roi
vervulden. We ger.'en hct verslag, zooals we clit
kort.na 't gebeurde opteekencleu.

t 't W'as de gevaarlijkste en tocb cle gelukkig-
ste clag van ons levall lr zei een der BeJgiscn'
loodsen, die nu veilig in 't Loodswezeu te Vhs-
singen zat. t De gelukkigste, omdat we, uu çr
zooveel menschenlevens vemielcl worclcn, cr
vier-eh-veertig hebben kunncn redcien. l

Op 6 llaart, orn 3.30 in cletr namiddag, verlict
tle riviersleepboot u l,ouisa r, thuisbehooreutL te
()errt, r1e haven I'an \rlissingen, uret besteurutiug
laar Gravesend, u'a:rt 't vaartuig uas verkocht
âan een Eugelsche firrna te Stepney.

I)e bemanning bestond uit rL:: volgen,le perso'
rren, alleu tselgen : kapiteiu Àugust llolleruans,
stuurman Frederik vaû deu Eeckhoute, machi'
:risl Jules Alberts, stoker Desiré de Scheppe'r en
trratroo,s F rans VerÊchuere.

Om 5 uur ging c1e u I.ouisa rr bij \\'sritkapel teu
anker, den avond aJrvachteud.

Er woei een matige N.O. liries.
's Avoncls onl 8.45 q'e'r<l 't anker gelicirt ett

stoomde de sleepboot naar cle < Noord-I{iuder, l
rvelke ze 's nachts ongeveeî 1.30 voorbij liep.

De wind draaide naar 't Noo'rden en nam in
hevigheirl toe.

Om 5.30 voer lnen v<iorbij 't u Ga.llopper l
lichtschip. Een paar uriji vetder, k<lersend naar
de Sunk, bemerkte de kapitein den periskoop
van eelr duikboot, die op ollgeveer tr,vee mijl af-
stand was.

ru Een D'uitsche onclerzeeër ! l riep mell naar
clen machinist.

Dezemeende clat 't ecrt glapjc was ctt ant-
rvoorcldc schertsencl :

rr Vaar hem in stukliett ! l
< Xfaar 't is waar!... Irn lrij kourt op o'tts af. rr

D'e cluikboot narlertle luet groote snellteitl en,
:tocu irij otlÉfeveer: ltog cen nijl verwijrlerd wâs,
lichtte hij zich oi) €'n tle bernattniug onder-
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scherdde toeû eex kleiue, Duitrcire, gescirikicrclc
vlag oncier zijn periskoop.

_ UnmrclcielhJk nam clc u l.r.ruisa l ccu zig-zag-
k<.rsrs.

Gelukkig begon er een gewelclige illeeu\\,
storm te rv"ocden. r\Ien zag brlna niet voor ztcrl
uit. Dc ( I,o,l.tlsa )) behrelcr 11o,g ecn rluf uaat
zo'uderliuge bewegi.ug. .tLet $'eer klaarcrc roeû op
en cle bemannrlrg- zag cre"n Dr.trtsctlen aan\.allcr
nlet meer.

Om 7.30 passeerdeu ile Belgcn de Surxl, 1io-
peucl er e€In Li"ugelsclreu loo0s tc vrncien. t,c be-
merkten ecllter geen kotter, rnaar wel orlc torpc-
ct<lboo,ten, \çelke rn Z.\\. rrcirrurg ougr\ccr L!rr.r,
mrjl verwijrlelr(l wareu. l-re rjclgcu aeltttç-u lreIjruu phcht lren'voo( cte aatrwezrgltcl(l varu creli
onclerzeeèr te waarschuwen.

,c uLesctlcll de Beigische.vlag... eeu vlng, zoo
grrrot lrijrra iûs hurr schcellje, ctat uraar et,u rrr.i(.r-
Doot \\'as, van eeÎr 18 metsr lengte.

De sleepboot was zoo rvat 200 meter van tlc'eerste torpedoboot toeu er eeu geweldige outplot-
firrg plaats had. 't \!'as de < Coquettè r, che op
eerr rurjn lrep. De l]elgen zageu stukks[ varl h-
cilârrrell de luçht in vliegen. Engelsçhe tuanmers
sprorrgeu in de woelige zee. De tweede to,rpeclo
Lep kort laugs de u Louisa r voorbij en var
boord klouk het : a Save as maûy as you car )).
(Red er zooveel ge kr::rt). Nauweiijks was di.t
trveecle vlootschip, de uunrmer j.1, voorbij ot celt
nieuwe slag klonk eu ua 4 à 5 urinuteu was ook
Nummer 11 door de,verraderlijke mijn verdwe-
llen.

Ilrie mijner:. wipterr nabij de slecpboot op. l)e
rlcrile rorpedo Sctroot ze !teg.

De Belgen vùrgen dadeiijk urst hct rccldings,
tvelk ean. llun boot uitzettel was onmogeitjk.
't Storrnde te hevig. Van het wrak der u Côr1uct-
te )) en van de derde torpedo trachtte men het te
doen, maar de sloepen werde! stukgeslageu.

Een niEuwe sneeuwstorm maakte lt w.rk rrug
bezrvaarlijker. ln de urachinekanrer stroomde
het water, maar de nrachinist en cle stoker, oI-
schoon tot aan de kpieën in 't na.t, bleven trourv
op hun post.

De schipbreukelingen dreven op huu zwem-
vesten roncl. De rr l,o,uisa )) voer van de eeue plek
naar cle ao,clere en redde dertig drenkL'lingeû.
D,at cluurde ruim twee uur.

a 't Was een ontzettend lastig werk rr, vertelde
de kapitein. (( En als we er e€n beet hadden,
moesten we oppassen zelf niet in zee getrokken
te worden. Een rukte me ûog al mijn knoopen
van mijn broek, zoo vast klemde hij zich aan cie
pijpen vast. Maar niemand bleef in 't.water ach-
ter. De < Coquette r dreef nog. 't Voorschip to't
aan de kommandobrug was veruield. Op 't ach-
terschip zaten rrog veertien tElan. Ze rispen om
hulp. Wij voerEn er heen en langszij en de

schipbreukelingen s4irongen over. Een viel in
zee tusschen beide bodems. En nog moet ik zijn
kalmte bewonderen. Aan de zijde van de sleepboot
is een ribbe... En als wij tegen het wraft rader-
den, zag de man 't gevaar tusschen die ribbe cn
c1e torpedo verpletterd te worden en trok ieder-
maal het hmfd in. Ik zag de kans hem te grii-
pen,-- em in één ruk had ik hm aan boord. De

kapitein was de lucht ingeviogm.. De eerste odfi
cier stond ap zijn bloote voeter... hij was uit zijn
bed gevlucht. De tweede officier scheen dooci.
Maar ondanks hun afinattiug wildeu onze dappere
tselgen zich toch verzekeren of er so,ms nog ook
ieven in den Brit was en }Lolleuans en Van den
Eeckhoute hebben twee-een-half uur aarr heru
gerverkt. Ze sneden zijn klèererr aan stukken en
staken hern in droog goed e1r pastco clatr cle
kunstmatige ademhaling op hem toe... .iin de
lnan werd gered. rr

rt Yotr are my brother l r zei hij inuig darkbaar
tot Van den Eeckiroute. l3ij -Sheerness rookte hij
al weer een siga,ret.

l)e nreeste gere'cklen lvaren bervusteloos toeû
ze op de c Louisa > gehaald werclerr. Uitgeput
lagen ze op dek ; ze kwarnen bij, < en )), vcr-
haalde de kap'itein, u't eerste, wàt ze deden, was
tusscheu hun kleeding tasten orn de blikken dooo
sigaretten te krijgec en een sigaret op te ste-
ken. ll

In 't voor- en 't achteronder werd cr luur ge-
ma"j<t en de gereclden giugen er zich wtrIn9n,
terwijl er ook in de machinekâmer kwahreu,
waat ze kahn tot aan de knieën in 't water
stondea, maar toch hun lijf verwannden.

r< We are good again for another orte l, zeideu
2e... Ze waren al weer klaar om o,p een ander
schip dienst te nem€û,.

Van de torpeclo Numruer LI zag il1En geen
drenkelingen meer. Op cle <Coquetter lagen twec
zeer verminkte lijken. IIet wrak zonk spoeciig
na de redding der laatste veertien man.

< \\-e hadden 200 sigaren aan boord r, verhaal-
<le t1e kapitein. t Ze waren gauw uitgecleeicl. \tr'e
rrloesten de g:roote kalmte tter Britten bewonrie-
ret. Ze stonclen claar bedaard te rooken als lvaren
ze ap plezierreis. Zul.ke kerels kenuen geeu ge-
vaar ). /

tc Kahn ! u herhaalcle cle urachinist. __ rt ik
kwarn boven en hacl rnijn jas aangetrokkeu.
t Niet doen l, vertlaande een der Britten... u Àis
er weer een o,ngeluk gclretrrt, kunt ge ûret zoo'u
jas niet ztverrunen )).

L)e man was dus wel voorbereid op gevaar.,.
en hij kwam ais uit clen ri<.rod op te staari. 't Vol-

gencl oogenblik zag irij een s,tuk hout op 't dek
liggerr en begon er mee nlet een kameraatl te
voetballen.

ru Ja, de D,uitschers hcb;l-ren ons nu cens geitad,
maar weldra koutt onze Lreurt.lveer r, zeicleu de
Engelschen. l l)at ze met hun vloot eens uit-
komen !>

Sheerness wercl bereikt en de i< Louisa > stonci
haar gasten aan <r If. M. S. Actaccln rr af.

't Was een hartelijk afscheid... een welge-
meend, < shake hands r, een nieuwe alliantie, err,
on{er 't sejuich der Britten, voeren de Belgen
weg.

De DuitschErs hadclen eenigen tijd daarvoor
een Belgisch sloepje van twaalf ton tot zinken
gebracht. Nu was er gelegenheid tot een nieuwe
zegepraal ter zee: een riviersleepboo'tje van 18

ton kwam in hun bereik. ,, Ze helthen hun karts
verkeken.... Eri tle ,r l,ouisa l vo€r cioor el vond
een heedijke gelegenheid om iruipe te biqdm ru
levens te reddcrr.
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\-jktor En,tnariur.l lII, i.,,trinrg \':nl Itàlir:.

rr Ja., weaj,iii fi(i over riit ir'rtrlirLg rr, lrt'ittigtt(n
il(i (le lrlânnen. , Ze js !i-sr'.)ir',! orrr-ltr rit, i3t'lgi-
$Jhc viag... Onztr vitlg r.,'r,i i t'it-i irr (lirtr si.,r.n! (il
ol) {ji€'fer'âarlijkc plâr;i' (,1 n(r}1 [r'Sirrelrrrss,
L(l(':n \ic {le Britten vcili:-; i irirrt:rr I't-:it'irtt'ri. ,r

it[i:t c'lliurtic' 1ru tot tiii ir rir iiiltj, tcr i'T \!rcl
{,.}Ç1r ilriâ1ig'tij1<e zeeslagi gr:1r:1:st11 L'.t.1 .
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ÉT'ALIE IN L!Ê:i'{ {}(}t'tl.(}G.

$alantlra en Sonnino ti.Sru {iiolitli. Von
Bûlow te ltome. _- De erorlogs\'€rkl:lrirlg f ilrl
Italië. -- De eerste $evechteit.

Iteeds Lrij het bcgin f i111 ,1t,1 ' rrrl lr'rg \r'rtt 'it'
vraâg : ( \\rat zal ltalië clrierr ? ,,

Op 20 }[ei 1882 u/as t]it l:intl tocgctlt'iictt tot
het drievoudig verbond rlist D'ttitschiatrri t'll
Oostenrijk, maar dit verdlâg vcrplichtte het rrit't
nu âan de zijde clier beiiic riikcn tt' il11ijr1err,

rvant het moest slechts hulp bictk:tr, ittgcr,'al ec'rl

iler beide antlere paftijen aaug;evâllell \\ t'ril.
Dit r,vas thans 't gevâi nict : ()o'sterrr ijL lr'rtl 'lt tt

(,or1og verklâaïd aàn Servië erl Dtritschlantl aatt

Rusland en Frankrijk. Geeu l's11 ft-i''le landelr
\r,as clus aangevallen.

1'rouwens was ef nleer een stroon'ring in
]intente-richting, dan iu die van cie Ceutrâlen.

Eerr <lcel van de,bevolking was o,nzijclig- cl
rrrcciclicverrtl gczincl ; in sommige militâirc cli
lxrliticl<e l<ringen echtcr clroo,incle rnelr valr
grontlrritlir eiclilg tcn lios,te van Oostertrijk ell
rlcze zour'lcrlr tetr s,iotte <le massa overwilllclt.

Dc vrNrrzittel varr tlcrr taarl , Saian<1rir, rvus
cveDcens oorlo,gsge.zirril, nrlar ondervon(1 vcrl
tcgr:ristartil vrrn 11crr rnirristcr: varr. lrniterrluurlsclre
zal<cn, San ()irrliarro. l)ezc stierl clen 15" ()ktcilrr
cn Salarrclra nanr zijrr (icl)âr'tcnrcltt rvirat', tot lri.i
<it lrortelcrrille aan Sonrrino ge\:cn liorr, tlic lrei
llaiili I rrelcnta, Trcrntc e n '1'riest ool< lrctrtt.ltlr,
\len ve,r'ste,r'lite rle r,lcNrt crr lrct 1eger.

I)e oorlogsJrartij hit.ster rle rnassa r4.r.
()p I lriovcrrrlre"r h'ct $alarrrh"a het eilatrti Srzr,rro

lrcrztttcrr, o1r <le rcre,rlc vatr Valona, ondet t,rxrr
tr r'rtdsel rler' <4rrr-rerige gcirculturisserr in A llrerri.:,
r',aar <1e yrrirrs van \\Iicri vcirtrok.

Sottttino licgtrrr o,n11r'rlrtrudeliugcn utc't ( )ostcn-
r.iili or,t'r Allranië. cri tle rr lJalkair.

l)uitx'lrlalrd zag lict gc\r.lÉrr in, crr.7q11il 1'orr
lirilo*v, oud-l<arrselie[ lralr ]{otue onr ltet nos tr,
lu'zr{e'rcrr. Hij traclrtte tcrr nririste Italië t0i
lrerrilhaving <1c.r onzijrlighcitl te bc-wcgel crr !,,-

urcrkte vooral r'le hoogcre'starrrleu err rlc iirlu.t
trieele wereld, waar tl'ouwcns vecl ilcu,orrrlclirr..l
\vâs v()ol- I)rritst.hlutd.

Von lliilou' lrelrxrftie volrlocrrirr.g op ()ostcrr-
liiks kosterr crr zoniie r rle gltr*c1en valr rlerr oor.
iug.Hi.j r',rntl cen kracirtigcrr rneclcn'cr-lier irr
(lirrlitti, lvicus invloed z.ccr sroot \\'as err tlic irr
rle Karuer ccn lrelarrgriikc :ncerclerheid irad.

I)aartegenovcr sto,nrl dat rle nationale leerring
vân een rnillilrlr'1, tieir 12" Jannari 1915 uitge-
schfeve'Il, grrxrtctr lrii va1 bchaaltle cr-r <jaarclor,r'
lret kirraktef l<rec3 \i.rlt (,c11 echte oorlogsleetrine,
cn eelr rlits.llrâirli r,,arr lret vo,lk.

Saiarrr.lra-Sorrrri.'rc .qe rroei<lerr zich nrr zccr stcrk,
crr itlur partii eisclrtc 'l'rerrtc, 'l'r:rlerst err tle ()ost-
lirisL der -\ririati,sclte 7.ee op.

Oosten ri jk ix-rr 1d, 1111i1111 r-lii k tr r-,etl.qetl I'vgtt ge rt,
jret dis,trikt eu tic stutl 'I'rcrrte , il I'uil v<-rol Italiè's
,rnzijdigheirl tot hct citr<lc vau rlen krijg.

Sonniu,, s,teirk" strcrrgcrc eischen. V<lrr Biilou''liet geerr .lxrgirrgcn r:i ( )rrsteurijk te lrr.wcgtrrr toc
te geven. l{aar" tlit rijl< '"veigerde.

. D'en. 26" Ayrril tecl<crrile Itr,riic eell gchel'nr vcr-
rlrag rnet tlc Ëntt.rrtr'.

. Den 3" ]\lei rrer-lilaarrlc Sotrnirro 't horrrls*enoot-
schap rnet l)tritselrlend ur ()ristenrijk verbroken.

Gabriele d'Ànnuuzio, cctr rlichter, l;ewe'rkte iu
opzlrreepenrlc re(lL'\'oc-r'iltgcrr het licht te bewegerr
vo,lk.

{.}io,llitti z-orr cclrter ziirr lrogirrgcrr to1 lret lx:
lroucl van tlc*n vrerle uic-t opgleven. Ëlij ltezwoer
l<oning Viktor-h)rrnranue,l. rleu oorlog te veuuij
<len. Drie honcierrl afecvaardig"clen steunden henr,
cloo.r hun nâârnliaârt in ziin \voning af.te geven.
Nu ;noesterr Salrrirdra en zijrr rnede-rc,gecrders
\\'el hun ontslâa ilarrbictlerr (l:) I{ei) .

Gio,litti scheell 1r11 t-L-rste rrrinistel te z.ullerr
\vorden. Maar hr:i vulk rvas ree<Ïs te erg tr:t derr
r rorlog opgezwÉel )t.

Op.13, 14 en 15 flei heerschte een oproerige
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( I lrl ;r iirlc rl'^\rrrrLurzi,,.

:tenllning te I{oirtc cn ilr iltL{.lcl'c slttlr::u. llclr
rr,c51 et1 zr)11 (ielt ootlcx lirijg'cu. (lahliele d',\tr-
rrurz.ic splak r,rreer tic volksruassa toe . i\lcrr clrt'i.q-

'lc rlc lialuer birureir te rrallen.
!iri op I5 -lIei gaj r1r. r'orst aan Salarr,lt.a rlc

rc'g('crirlgsrlu'rcht terr.rg. ()iolitti trr-ik ziclr tertrg.
:\lrlus kon c1e krijg 

',1.1 
11i11llijve:rr.

I-rcl 2()n Jlei sterurlc cic I{anrer cerr rrrotie t,ittr
i t ltlorru cu, rnct .1!)7 stcrntucr teg'err 72, itr lret
rrirristc t'ic Salarttlt'a-5ortttitto. (larts,ch li.otttç rt'a:
\';,lr !e.i ubel vervtlld.

I)c'rr 2.3" )Ie i r,erkialrr',.1t' Itnlie irar ( )(,rtt'rtt'ij1<
I Iorrgariië rlen oorlog.

I)qr 25'tt:oil<l<crr. ('lc rct'stc tt-oc116'1 tlc eLcitsl vatt
litt. Itirlia irti:rlctta (ivcr, 1l:ial'11e Isottzo.

'['r rt'rr Itaiiê na t]cn ooilog rttet ()ostc'tttiik cert
vt're'l:rrigrl koninkrijii rvcLrl , toclr ite'l rtr"ernoflnett
( )r-:st.errriili <lc vlaktc:-ir vali i,ontlral'dijir en Ve"'tic
alstaarr n)oest, rvas rlit lliet ver achterrrtit gern'c-
lien. I{et bcrzat rlc l\11leukcrrrr ctr lictr clesnoorls
gerrral;licliik irr Itaiië neerdaleTl.

Italic daarenteg.en nurcst ttu ric hooge bergtoir-
l)cn ()ver lilinuucn, crr ha.<l er 't grootste be'lar:g
lrij a1lc 1)ass'e'1r tc llczcttcn r.rtl dctt riiarttl tc bc-
lcttctr irr de valleien van Lornbardi.iô crr Yclrctiô
ecn offcilsief tc ontketcnen.

Oostenrijk lr:rc1 tle llatr<1ctr vtt:[ rnct zijn strijri
Legeu tle Russcn, 1nâar het kon op cle vcrderliginÈ
virrr'fLeirtino urct zijn fortcl en vele versperrin-
ge'rr |ertro11\\,en. 13ijûa e,lke lots, iedr:re |ie1< $ a:i

eeir iratuurlijke verdedigingssteiling.
Italië stoncl cltts voor een geweldige taâk. D€

,:\li-,r..irj;r!Ir.t:t Llezetten a1 11e pass,en vatr Tonalc
1,'1 lsr)itzrrj r1e rivier, die nre1, vÊr vâ-11 Triest in de
.\ rlriatisclrc z.ee ç.alt.

Ilr' $'aren vier hoo,fclsekto,reri : 'lrenlina, L-acl.-:,
ra rrtet de Do1oruietefl, Cornie en Isooz{.r.

tJp dit f ront krvamerr bergtoppeû ! rrrr!' \ :,.iJ

rueer rlan i:i00{) rneter, r'lc .Martrrrikila zelfs il,3ilt)
r r r ctt,l'.

I)aclelijk viel.err r1e' ltaliaansehe 1rr.'cpcl met,
grotlte liracht aâ1r, nlaâr de volderinge.,tr bleven
gcrririg.

\/oora.1 rlc slag' r,alr cle Isotzo iverd bLr'-dig. Lle
It;,r1iatir-'tr iraclden iricr: I'riest 1,-rt rloeJ, {:1e gr{r1t{,1
ha\rel1 r'an Oostenrijk.

(.)r.ntzia, r-l;r,t op c-lien iveg iag, ixx.,ri irar', lrir-klii-
tcll \\'ecrs'tânrl eri pas ilr t1-.l1fi, Trâ vf'Érliall rr.iaiiii

'icn gc",reclrt, r'iel r'lr:,ze stad. lt!15 eirrilt'g.lr-: drrs
;rorrder Lreriuicle rrde Llits,lageri (rl d{-, il i.!r! \/r.it li,.
r arr ltaliil, tnet zooveel geestc{rift begl'l'e1., r,,'clitc
ntt 1tlctrtstelling.

XXXVtrI.

I)fl IIAT-KANSTATEN.

Br:-lgarijë's keuze. '. Griehenland-'s onzi jdig-
heid. -.. Sarrail {c Sakrnihi. I}c ini,al in
Servië.

Liutga rii( \\'iis cr.rlrl s+,irat, ,lie ,-rrllç eelr aJ t,ar:h-
1L ir,lc.' lrorrding ilrilritanl, n11 firrropa ifl r,utjr ,:ir
i l:rnr storttl .

i Ii:t liarl cclr rr,r,rl< legen Serviê. l,)a1 rva:,
rlc lir,\,cstir vat lret rleel 

'-an lVlacedonië, waar de
\rarilar stro<rmde, rtet {"iskub e:n }Ionastit, dat in
lliliï rr;r tlerr tweer-ierr Balkan'r,,;,r1,rg aan Servir:
crrr rrict :re-n L3ulgarijê afgr:,staarr werri, ofsciroo,l
lrt't aarr rlit larrll torgczegrJ c,r vooral cioor Bul-
1-'ir r'rr 1)t: \\,o(-rlr{ u'irs, crr Rrrlcarijê zeer {ot rle ze.qr:
rrre .r;etrtr:rht ltacl .

Iirr Sci-iric lrad hct ont\rarrÉ{en, umdat het zelf
lcl,ilrl \re'rloor rlaar Oostenrijk het konirrlrrijk
.\ lhaniir harl gesticht.

Lirrfqrrrijë h:ril zijl spiit niet rterdol"err en hoop
tt irr ilr toeko,tr.rst rrog voldoeuing; te krijgerr.

\1'ie zr;rr lre.:t nu tlie vnlr'loe,lillg kunnen schen'
licrr i

()rrctç111-iiç hon het bcllr,l',111 , n'aflt het zen teir
l:, '.1,' , rt, Servië gaan.

f,irr voot r'le Ententc u'as Servië een bûndge.:
r l xrt.

'l'oclr lrc.qon de Lintente te iliish rlnrlethande
1ir1;cn lrrert rle Servische regeefing' onr r.xeze to1
or roffelirrgerr te ber,vegen.''t \\'a:r r,oor Servië eelr harcle noot. 'foegci'r:rr
rrarr tlen rasvijancl, Bulgarijë en dat nâ, zooveel
of{crs r.eeils? Maar rvat kon Sen'ië iloen, klein
lurxlje , gt:heel rtan de groote mogendhedlen af-
irankelijk? Err cleze beloo'fclen het ruirne vergoe-
r.ljrrp' in Albanië en in Ho,ilgaarsch getxieil.

St'r.riêr gâlto,e, a1 was het rnet een pijnlijk ge
vocl.

I)'en 24" Augnstus 1915 stemde het pa,rlement
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Kaart van Servië, I{ontenegr:o en Albanië.

de toelating om Maceclo ris,ch gebiecl aan Bulga-
rijë af te staan.

Nu kon cle Entente met Brrlgarijë spreken, en
vroeg op 14 September aan minist.. Oa^6"5larrow
en Czaar Ferdir.rald hutr tus,schenkornst tegerr cie

Centralen in rui1 voor glondgebierl in }laceclonië
en in lracië, hier ten koste der Turken.

De Duitsche riiplomatie hacl echter ook niet
stil gezeten eri Turkijë weterr te bern'egen aari
Bulgarijë onrniildellijke herziening der grenzert
te beloven.

Bovendien stolrr.l \Iackeusen gereed Serviê
binnen te r:allen en hij zou aan Czaar Ferclinand
llaceclonië levereu.

Beicle partijen belooftletr <1us 't zelfcle. \{aar
rict allcen c1e I)'uitsche staatkunde had gewerkt,
rlocir ook. Hindenbrrrg. I)e Russen waren ver
at:lrtcniit getroklicn en er heerschte een indruk
lrrrr f)uitsclrlancis ovcnnacht.

I)rrs koos Bulgarijë cie zijcle van cle sterkste
lrartii, al was het nog niet openlijk.

Er n,as echter onclc,t ecn p'cdcelte rran het vo'1k
ccrr stemrnirig ten gutste rlcr Russ,en, de vroegere
l,-cvriirlers clcr Rulgarerr, cr' freerschte haat tegen
de Turl<err en Oo,stenriil<ers, clc vertlrukkels ciet
Slavische volker"en. De oppositie bczwoer Fercli-
nand het lanc1 niet clen bondgenoot te maken de-
zer vijandetr.

\Â/at hielp het? I,uistelde men naar de volke-
ren? fn de "qeheime kabinets,zittiirgeri werd er
gekonkelcl.

Ferclinancl had c1e zijcle cler Ccrntraleu geko-

zen. Ra<loslavow belegde een zitting van de
So,branje, het Bulgaarsch parlement, maar alleen
de ininisterieele meen:derheid werd ter zitting
toegelaten. Het kabinetshoo,fcl verklaarde waar-
orn mell c1e partij t'let Centralerr koos en behaalclc
.gerualikelijk de overwinning.

DEn 21" September kondigcle Radoslavow te
Sofia het staatkundig verdrag af, geslotan tus-
schen Bulgarijë en Turkijë, dat onmiddellijk het
geb ecl op den rechteroEver der: Maritza afsto,nd.

De mobilisatie werd gelast. Racloslar;ow ver-
zekc'rc1c aan de Entette, dat deze claarin geen
aanvailenden maatregel moest zien, doch alleen
cle toepassing cler gewapende onzijdigheid.

't Was de tijd det leugeng. Geen aanvallende
houding, en cle mobilisatie werd door Duitsche
olficieren bestuurd !

Vercler wancle{clen te Sofia en nestelden in de
kazernen Turksche en Oostenrijksche officieren,
als sevoeltlen zij er zich geheel thuis.

f)e Entente liet zich natuurlijk door Fercii-
ruancls rtriendelijke lvoorderl niet in slaap uiieger.
I)'e toestanrl rnoest opgehelderd worden en lnen
cliende te u,'eten, wât het nu zijn zou : oorlog of
l recl c.

Den 3" Oi<tober diende cie Ilussische gezant
tc Sofia eeri ultinraturu in. Rus and dreigde o,n-
iniclclellijk 11e diplomatische betr"ekkingen met
Rulgarijë te ver:breken, zoo in 24 ulen tijds, de
officiercn <ler oorlogvoererrcle landen, niet u,eer
terug over de qrenzen u'afeR.

En r]e anclere Entente-lancien sloten zich hier-
bii aan.

Ferdinancl weigerdc.
D'en 8o Oktobe'r girqcl alle gezanten der geai-

lieerde rijken heerr. 't Was ,ius urel <legelijk oor-
1o,g.

Servië zat ntt tusschen twee vurerr : ten Noo'r-
<len Oos,tenrijk, waar Mackensen zijn leger
sarnentrok en ten Oosten de Bulgaren, gesteuncl
achter zich rloor c1e Russen.

Als cle Oostenrijkers en Bulgaren'zich veree-
nigden, u.as de lijn Belg'rado-Sofia-Aclrianopnl of
Berlijn'I{orrstantinopel in tle hanclen der CEn-
t ralen .

l{ackensen beschikte over twee legers : eerr
I-l rrits ch er een Oostenri jksch-Hongaarsch .

I{et eetste stontl oncler gcneraal r'on Gallt'itz,
ctr het tu'eecle oncler genetaâl von Koewess. Het
eerste rl'er:d o,p de Donârr gekoncentreerd en het
ande're op t1e l)rina en de Save, het eerste dus ten
Noorclen van Senrië en het t'rve'etle ten Westen.

Geheraal Jecov rvas ùpperbevelhebber der Bnl-
qâïen en tnzat het f" Jeger onrler: .qeteraal Bo-
iadiev, rlat tcrr N.O. Servië binnenmkken moest;
'hct TI" legcr onder ge'ne'raa1 Théo,clorov, rlat ten
Zuir.l -\\rcsterr opeteercle.

F)en UI" leger oncler .generaal Tantchev, be-
ll.aakte cle Roerneensche grens.

Czaar l"e,rdinancl bes,chikte over 330.000 man"
De Servieërs hadden 25().000 solclaten. Putnik

\{,as de opperste âânvoerder. Het 3" leger, gene-
raal Youritchitsch stelde zich tegenover von
Galtn'itz, hct 1u leger, seneraal l'Iichitch, tegen'
over von l(oewess. Een nieuw leger, generaal
Goitortitch, rnoest r1e Brrlgaren vart Bojadiev
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I(aart r,au tle krijgsverrichtingen in Servië
ru 1915.

neeïstaar. [{et 2" leger, genelaaL Stepanovitc}r.,
richtte zich tegerr de Bulgaren van Theodorov.

Eenige tlivisies sttlnclen in reserve bij Uskulr
en Àlonastir.

Van waar zouden de Serviërs in dezen zoo
emstigen loestanc1, hulp ontvanger ?

Het ver-trouwde op ele Franrchen en Engel-
sc'hen^ Ifierover rîoeten \\,e eelr bekuo,pte uiteen-
zettirrg geven.

llrickella:rcl harl er;eneens zijn tl'oepen gemo-
i,i 1i seercl .

I)cn 2" Oktober gaven de Ërrtente-mogendhe-
den te kennen, dat rn"eldra een kontingent hunner
tro€îen te Saloniki landen zou, op Grieksch
gronrlgebied, nret hct eenig tloel dringencl hulp
a:rn Serviê te rrerleenen..

De geallieerde troepen zouden slechts een
spxrorli jn gebmiken,<lie volgens de rliplomatische
verclragen tot het uitsluiten<l gebruik van Servië
toegEwezen was voor clezes veTbinding met de
haven van Saloniki.

Griekenland protesteercle hiertegen, maar toen
clen 4" Oktober een eerste afcle'eling Fransche en
Iirrgelsche solclaten te Saloàiki aan n'al kwam,
vergemakkel.ijkterr de Grieksche arribtenaren hun
installatie in een kamp bij de stad.

Xrlinister Venizelos' verklaarde voor liet
Grieksch parlement, dat volgens de verdragen,
Griekenland a:an Servië hulp zou moeten bieden,
ingerzal dit land door de Bulgaren of cle bo'ndge-
nooten der Bulgarar aangevallen werd.

D'e Kamer trad <1eze zienswijze bij met 142
stemmen tegen 102 en ,13 onthoudingen.

Doch Venizelos rekende niet met koning Koa-
stantijn, verwant van.keizer \Àrilhelm II, en
I)uitschgezind. I)eze vorst rvèigerrle de ministe
rieele verklaring bij te treden en Venizelos rno'est
zich terugtrekken en werd vervangen doo,r Zai=
rnis, welke onzijdig gezind rvas.

Er besta,nd wel degelijk een verdrag tusschen
Griekenlancl en Servië. Zaïmis berweerde echter,
<lat het irier: niet'go,ld, daar Servië in een alge"
rneenen oorlog was betrokken, terwijl de overeen"
komst slechts sloeg oç Balkansche v'erwikkelin"
gen. Griekenlancl zou dus neutraal blijven,

Dat was voor <le Entente een grooten tegenslag,
et, de neigingen van Konstantijn kennende, en
het gekonkel der Duitsche staatkunde, vo,elcle ze
zich bedreigd, nu ze tro€pen had nab j clit wes"
pcnnest.

Griekenlands houding had een terugslag op
Roemenië, nog een nabuur, die wel Enterrte-ge'
zincl was, maar dit nu liever niet liet blijken met
die, .qeduchte Centrale machten zoo nabij.

Staatkundig had Duitschland op den Balkan
dus overwo'nnen en in de geallieerde landen werd
bittere kritiek gehoord. De Fransche ministe-r van
b,uitenlandsche zaken, Dtelcassé, gaf zelfs zijn
ontstag.

't Ërgste was er echter Servië aan toe. Engo-
land gaf nog de hoop niet o,p en bewerkte Grie-
kenland' 't Ministerie Zaïmis wercl doo,r de Ka-
rner omverg'e$/orpen, maar Konstantijn liet zich
daardoor niet van zijn weg afbrengen, stelde
Skoulo,udis als eerste minister âan, eveneens een
crnzijclig gezinde, en ontbond het parlement.

Ernstiger wertl aldus de bedreiging van de
Lroepetr te Saloniki en Engeland besloot Grie-
kenland een waarschuwing te geven. Ifet wa*
immers machtig ter zee en liet op 15 November
in de haven van Malta al de Grieksche sehepen
in beslag nemefl, waardoo,r de bevoorrading van
het land'een geweldiqen duw kree'g.

Gr"iekenland waarborgde nu de ve{lieheicl van
het expeditieleger, lvaartoe trouwens Britsehe en
Fransche kruisers in de hsven van Saloniki wel
n rerleu"erkten.

Het kleine Monterregro stond alleen aan Ser-
vië's zijde, en zijn legertje slont zi.ch bii het I"
Servische aan.

Het Fransch'Britsch expeditie'leger werd'door
generaal Sarrail aangevoerd.

De val van Servië was zeket. Uitgeput door
een jaar oorloE, moest het tegen een geweldige
overmacht strijden. Boven<lien had, zoo'als ws
reeds wetel, de typhus vreeselijk ouder het vo1li
geR'oed. De gevreesde ziekte, in April uitgebro-
kcn, week pas in Septemher.

I)'e Serviërs herstelclen zich van al tlie beproe-
vitrBen en aatrvaarclde'n cleu strijcl.

\Ve zaqerr reeds hoe'c1e r,'ijanclen het landje ge-

ng"f:lT:"ïktober 
1e15 trokke. I'Iackense's

legers <le Donau, Drina el Save.orter. frr 't Oo's-

te'n rukten de Bulgaten oP.

Belprado iverd zondet veel strijrl opsegevell.
FTeviee gevechten harJr'lern trlaafs aao t1e Ko'lrr-
l;nra itr het ttr/'esten, in hct r,roeger sandiak ldovi-
Bazar, bii Vtania in het Oosten, trlsschen Ser'
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I)c Lorrinx- ctt tle kortittgirt vatt

yiôrs ctr liulgurcrr. (Stcl,ir rrrrr itclr ttgcrr 'J'hto'

rlol rr'r. ).
l)cl 2.1" l-rcz-cttctt tie Iltrlglt-crt Vrattia, [',.kttl,,

Vc'lès crr urat latr'r Pirot.
I{e t Frarrsch-firrge lsch cxlrcrlitic-1cger w.rs

te Srlr-rniki , otl tlc orclroutpclitlg'\'â11 Se;:r'iô te
litrrrrrcrr vcrhirrtleren.

IJuitsclrcrs, Oostctrrijliers ctt 13rtlgat'clr vctcL-
trigrlcrr zich <,rp {) err l1} Novcttrber.

llct Sctvisch legcr trok strijtlcnti tcttts ltarrt

^\lbanië, rlcr ecrtt'gctr ttitn'cg, gcv()lg(l dor.,r cltli-
z.eutltrt vluclrtelinqctr.O<i< tle oit<lc kottittg I)ctcr,
()1) qell ossell\r'2rgc'n gcz.ctcn, tttocst t.lictt lrallirig:-
\\'rg ol).

It rle r Corrict-c t'lclla Sc'r;L r t-cLscltcctr eclt
trcltfenrl \ierllâal ovcr dczclt,.rtral'tclijl<err tocllt
11111 l;ouing Pcter :

rr lJsf (sl'1ri5chc lcger \\iils iritli hct tcrttgttctrl-
lien, altius lrct Italiaarrschc 1r1arl. I)c t'cgcclirrg
\ras ree(ls ecrtige clitgctt tcvorcll 1lâar Scutati r-tr'
trr''!il<eir. Sitrds eetr ttcek ltatl de llrins-trootroir
volgcr Alexati<lcr ]Iitro'r'itz.a rrcrlatctt oltt ziclr
lraar ll)ei{ crr Cettirrjc tc l;cgcvcn. I)c ticrr clivisic's
valr tlen eet'stcl e1l vÉlll <icrt tu'ectlcrl l;arr, tlie lret
aktieve lcgcr vorttrcll, \\-arell cr- itr gc-tlaztgti ortr

ziclr orrtler <lckkitrg vatt <lc tloci)c1l r':rtt <lclt tlcr-
<lcrr harr irr veiliglrcirl te htcrlgcrt. I).czc lrtgut'iikt'
luchteriroc<lc. sâtrlcngcstcld trit ttt:rtltlctr vatl'15 tot
5i iaar, hatl llij tlic 'laatstc lllilllû111\'rc 1lg trt,t'i-
'lijkstc taak.

Nu cetrs tc paartl , rlatt tt'ccr tc voct, trrcl zijrr
rltic officicrcrl e'n zcs soltlatctr vall (1c galtlc al:
. ',i,:- gcleitic, lcgilc tit l<otritt.q vatr Scrvili, cctr

z.ic,kc zeventigjaliqc, itr cc1) bcestcrtrvecr, itt
zevcll dagen r1e leis af : 15t) liilorreters l:ergter
,cin, vati-de grens tot aan Scutali. En als irct

) ricir c rrliii rtl trrc't ltittr ttc liiit<1crctt.

ocgrrrltlik oru tc lnslen iurrrlrLrrk, r'orrtl iiii cr,(rr
l;crl. l{ij t'oeclrlr,ziclr rrrct lrt-o,rrl rrr liuus, lrct uis
z-iin soklaten.

I)eze leis I'arr tlcrr hr;itirrg, r.1n ar-s rlcror lir i r:r -

bctgte, rrerclient irr ccl lrel<lcrriliclrt lrezotrg.-rr tc
u'oLclelr. Sr tttarcrr gccrr lrtricrr rll gccn grti:,:rr 

;

hier eu claar u-ccs hct lijli lalt eell rloor rr jtl,rrt-
titrg bczn'eken solclaat tlcn n'cg aan u'aarlatt.qs tr

iinclet:c'n gegaall \\raLell.
Dcr konirrg crr ziil rcisqczellcn harldcn slcclrts

clrie paatden err lrct u'as nict mogciiil< derr korrirr,q
o\'cl tc ltalen zich hct it voct .qaatr te besplrrerr.
Flij stourl er op onltc\,L.nals dc arrrlclcn,ziirr lrcrrlt
af te wachten, crr al1cn leg<lcn oqt rlic nranicl tlc
lrclft vatr den afstarr<l tc r,oe't af crr dc a.nrlcIc
belft te pâard. llcrt reisrle or.c.rrlzrg tuct t\l-ec liccr
cen kort oponthotl(l our tc' ctctr. Zei'cn tlzr,tcr lurrr-
corl gehrllikten z.ij rrooit icts \\'.llnrs, en éérr l<cr:t-
lrlcvcrr zij zelfs zonrlcr broorl.ts Nacirts zocltt nrcn orrr tc slapcn ccrr -\llrr.r-
rrcesclte hut en clc' arrrc helrltr-s, tUc hct gc'lrc'rglc
tusschctt Prizrenrl cn Sc'rrtlrr.i l)r\\'()1rt: n, r'cLilrocrl-
<1err rrict,'tlat clczc .qrijsarrrl, rlie o1r rlcrr narrlilc'rr
.qrolrrl slicp cn (1ic dcir r.r:lqerrcleilnrorgelr vr()r'il
tc voet r,errler trok, rra ecrr lrarri stulijc l-.rooil g-c-

gcteir te hebbcrr. 11c liorriirg van Sct-rriô u'as.
Eerr avonctr, ter ho,ogte Irarr Ciafrlalrt, r-aaktc rlr,

l<le'inc ko'ninklijkc stoct gclrccl lrct p:rr1 Jrijs{11'1'11

\\'erd lllidden irr lrct gcl;cretc cltxrr <lc rlllistr:r'nis
Over:vallcu. Er rr'as trientarrtl iu tleri Ourtrcli. 'l'or il
lrerinnc,r<le de lioniu;1 zir:lr, dat er irr ziin t.eiszirii
cen elektrisch zalilautaa:r.tttic rnocst 1i.ggcn. --til:rr
zotl dc batterij nog rii:r'i<ctt ? I)e kotritrg zocltt iti
iret valies, haaltie er irct l;1eine lampje rrit tc
voo'rschijn, dmkte op clc vcer e1r eelr zn'ak sclrijtr-
sel verspreiclcle zich o\,er (lclr l.eg. Dat tn;a: llttlt
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i )c ( I r.icltsclr c rir iri-*tcr \.'crrizc lrr:.

rtilliotirst i Ir lrct flanrlr, sclriinsei tluaalticrr rie
liortitrg rrr ;r'iirr lrr{gctrr;otcrr o1t goctl .qclrrk aI I'tr
rlrr. Zii litttit z.it:lr lri,ltrr ,1,',,r ]rt1 [irei'ir'l , t1r zi,i
Itttlrlcir de lrrrilctrlials ccrrigc urcn 1at-cr il clcir
tttotldcr ccn Lcclis voet-aitltulilicir tc r-irrtlcrr. Zii
vo'lgtlerr hct spoor, c1l zoo korrilerr zij oo < ciicrr
rr:rclrt u,ccL iir cen hetclers.ltut slapen.

l)cze snartc-toclrt van cen kouing, clrarriatiscit
r r.r o1l \\:.1ârsclr i j rrlii li lr1s, ccrr r1 11 çl L. I çgc1 1 rl c, tl rtttLc-Lc-

zt'r'ctt clagel - -1lcrr tfoli l'rclgcn oïcr, c1t clalilr'lc
al itr t'alleiert ; ric soklatcrr r-arr 11c garrlc u'azrr'!11'.i;
trrt 1,',t' dc ircttlrcl tioot tr.ocstc ltcLe:ttoonrctr c,rt

rlror'gcrrt tlerr 1<lnirrg oir Irr.rtr schottrlcls er o\-cr-.
Iirr ciriciclijli, tlcrr 2!) N.oi'curber, ku'arrt rncn tc

Scrttat-i aan. D

FJet Seir.iscir lc.gct' .qirrg rrlar tlc zec, n,iurf rlc
I t-ic;r<1crt, c1e lrotrtlgcnootclt ctLu zr)ltrlult iluur\ror
t'er. I)c lrnngcr riipté rcctls. ][rn at jrci r']ecscir
llrn l)4'lr'(lelr cn ()ssc11, dier lrczu-ckc1r \\'aLcrr, {-r'l

',r'r-1licr licharncu larrg.-s rle \\,cgc1r laqrrr. llcn z;rg
,' r rr- cl rtl<k i gcl) l,Lcn(lc !-c1l afl<trage1t.

Zt,to Lt'ok nrcrr l:rrrgs Prizlctrd, 1-rrrt Lcil cit:r:lc,l ,

rle 'lairtltc s;llorcn van hct stcrli l<astccl itr 12t;tt
,1,xrt' Czaal I)aucJiarr gthr,ur'r'd.Fli"r r'.r'rr,,r,, r,,"r,,
rirrt <lc \\-cg nuirr. llonastil tccds a{rrc'-qrrc(iclr \\'ils
rl,rot- tlc Ilulq':rle:r, rlic Pr-ilcp lrczct lrarirletr. (,trrli
iia;rt'lJolttcrr(,qr() \\':ls rlt lijatrr.l \'o()r c1l z(x)
ttlorrst tlrcll trairr,,\llrnriiir, olct- rlcr slii1<crigc l'c
llctt, rtcll;c nrocrtrs:lcn gciciicu. \.rrlr,rr o1r osscrr-
\t.irqells gcrtlrtc'lrt. lrrcr.stcrr <lc rlicrcl slrrt'lr1t'rr,
i,r'l \'()cds,cl tc lrt'lrlrrn. On;ic lic lcn cn 1<irr,'er,-,:i

'',. z rvckel:.
I iir r- r:rt cl;rLt' stoitcl cctt rr h:itr r, tclr soor'1.

vlrr l.rlristcrtrlaal. 1ri'sta:rrrrlc rrit sc'ltrrut', stal crrr

:zolt.lcf , tturar n lt l;rtccl<etr,'ic zoo''ir c,rrlrc] !'i'-
i'ri"\\' \'r;olt clc l:rttgc l<ar:rvattctr ?

]lcrr stooktc'sr rrr,rurtls \'tlfc1t cir lttttlitc cr
r',,rril. fin âltij{l lrog rrinar stroourrle':r rricrru'c '1,-r:r-

rlr'rr irirtr, s'icrr c'lc'r'ijancl o1r c1e lricler zat.
'Dc \\'iritel rra,lcrtl c, cl c st1'c1l gc, onl.xirttt.l t lt t- tt' :-lt'

\\-irrtcr; .elken ilrol.q-cl1 lagcl clo.rntrc'laat-s i!oo i
!lc\irofc11. Zoo r.luchttc 111c1r tr:lar Sctttâri . r.!c

Ioofdstar.l varr .\.lltanier, l r,ll.-c rlul r',rlh 11 ,.'',,i'l'lt'.
zoo<'lat het niirrstc.plaatsje bczet u-as cn t,c1tt.t olr
rlraat rlloesterr kampeeren.

i ict r Iir r gcl sr:1 r c loopgr,:raf tc Ctsôsii-rlr ut r,
itr }lcsopotanriô.

( )., cr-lrl lrrgcri rloorlc 1,:ratrlcn cir ,rsscrr ir,r ortt-
l;irrrlirrg crr ruet koot'tlcrr aarr dc pooten liet nLcl
rlr;r;r tlel<<licrcl1 c1c liatlarrers \vcgsleepen.

f laat ook vroll\i,/elr crr kirrtlclcrr cn zelfs rn lri-
1rell stier\ren'o,11der tlcn blootcn heme1. I.Iet rc
gerrcle nu, het water viel bij stLoolrcll llcCr; cll
lrLr'il |lâstc (ot over rlc. crrl,t ir iil lrct sli jk.

I)c oor-1og s4raartlc nog rriet rkzc' rtnnpzi\ligcI ;

{ )r:st c.trrijlische r'lic,qcr.s \vierpcll bômmerr.
I{ct lcgcr moest nâ:rr Sint-Jarr-11e-}Ie<1ua, r:rtu

rlc kust.
fn lompcn stroirtpcltlcu 11c afscluatter :iol(lllcll

cr hccn. De hoop op voc(lscl err l,'cschtrttittg ;1rrf
uie11$'c kracht.I)aal n-aclitterr irtttr scltepctt,u'cl1ic
rlc strij<'lcls 11aar i{()l-loe \:ocr(lc1r, \\-aâr ('lc 1r.)c-
rrr-r1 7i"h zouclelr l.rrultrcir hcrstellcn.

Jtr, 't rvas ceti lialr,arietocitt voor SetviÙ, trrr rtr
11c hool-r lrlccf, dlrt rrtcn toc1t \\'ctr-. tla dezc zu;irt
l;clrocriirrg het laird zou knttttetr lrcrtrijclerr.

Stcparroyitch lrad tlcrr a1'tircitt q--cdckt clt zcll'
vrrr l8 tot 21 Nor,crrtlrct- dett vijrrntl ttoe tctl'g
'<\Llll!.'Lll.

I)c Rul.qarcn \:cr'\'olgclelr hcttt <l.art toclt u'ter
tot Elbcsan; irr itet lrart van All>arrië.

I)err 2fln Not,ctttl:t r hic1,l llrccrloiotr lttt't ziiit
lluigalcn ziin intrcrlc te Irr-izt'cttcl.

Iiintl DeccmbcT tt'rrt-ctt rlc Cclttt"alclt \toll<ollt. tl

rlrcc'stcr val1 Ser\iiô, ctr itrlregitt l9l{l vatr Jiorr.
t( llcqro.

,'466 =.irre |ct c11s irr |01.:r irr rlcrr ll:rllierr (l)
Fi ct iaar- ciurligtlc trtct hct 1ot-trc''lcertrtl itr ' I '

ll;.1,'1r:llltrdsche zcc t'l,tr dc' Fltt,eclsclrc 1-ilrli< 1l;r t

,, Irirsilt,), \\'aârbii 1'1r t1e ?00 olrvrttc'tt11ctt, (trr.r

1r'(;',r1! cri lrassagiet's) c r :l5il i.<'t lcvclt \'(Tl()r( i,
r.,':-.ut-ottt.lcr \1ee1 v1or.1\\'ctt crt 1'litttlr,l-clt

(l) Ccrlcclteliil< lrc'l crl<t l;;t;tt' litt zt,,r tllli'
liiir uitecrrgezet \\redi : ttLcs clltttirilgrre:. tle 1!t l-

'l(::)r' .t('r)('l'ir;rl )[allcttr-r-t'.
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VERDUN.

fn het be,.qin v-an het jaar 1916 werden cle
blikken der ga.nsche rverelcl op Verclun gericht.

Vercluu is een cler ouclste steclen van Frank-
rijk. V/e zullen hier over de gebeurtenissen in
de woegere tijden zwijgen. Door zijn ligging
rverd het al vroeg een vesting.

In 1792 lagen c{e.Pruisen ook voor Verdun.
Een gedeelte van <le bevo king tlwong den Raacl
tot verdecliging tot clc overgave. De ko,mmanclant
Beaurepaire weigerdc. Volgerrs de eenen pleegde
hij zelfmoord, volgens de anderen wercl hii olr
het stadhuis vermoord. Dte Pruisen rukten cle

s,tad biunen. Eenige vrouwerl gingen naar het
Camp-de-Bras, o,rn den vijancl geschenken aan tc'
bieâ6n.

Toen de republikeinell opnieuw c1e stacl be-
zettet, werdefl etnige clier vrorrwerl op het scha-
vcrt terechtgesteld.

In 1870 verdedigde Verdun zich langer, o'f-

schoon het slechts een zwak garnizoen bezat.
Dit 'wercl dan met 2400 o'ntsaraptcn van Sedan
vcrsterkt. f)e lhtitschers slot€lr de vestc geheel

i rr.
Et rvas in tgt+-fgtg niets trictlws olcler de

zon, wattt ook irr 18?0 dwo'ngerl de Pruisen cle

burgers rrit cle otrtgcving krijgs'rvcrkett aatr te
lergel.

den SoNovember 18?0 gaf Verdul zich rnet alle
krijgseer bver. Ile hooge stad err cle cit-adel had-
tlerr zeer veel varr de beschietilg ge{edeu.

ln 191i1 welcl Verciurl gedekt door het leger'

van Sarrail en vorntde cle as van cle bewesing
van Joffre's troepcn in den slag dcr n[ar1-e'

Na ilczcrr s,lat- trachtte t1e kroortprins Verdurl
lc belegeren. Hij wercl lvcerhouclell ou de linie :

Vauqubis, Malancourt, Brabant, Bois-desCau-
res, 

-Ornés, 
Fro'mezev, Ilennemo'nt, - 

Combres,
I,amotville, Spada, Chauvoncourt, de positie,
,.r'ie biina onveianclerd tot Fetrruari 1916 behon-
tlerr rl'efd.

it"t""l Salzer, clie rroordrachten hield 2sn het

Iluitsche fr-ont, beschrijft ook zijn re'is naar

l,et leqer van deu Duitschen kroo'nprins''
Hii vettrok van Maittz, steeg er 's ntorgens

o*-B .tut in clen rt Berliner D' 7'r1{,l, die herrr

trrrt 't kroonprinsen hoofdkwartier zott bten-
gen.'-:u tl. bezorgcle goeclheid l-'an den Duitschen
troo'tropvolger voor zijn s'otrdaten hacl .mij het

fto"s" gauÈ.vetguncl de getrotrwar en dapperen

.;;;-ir; 
"i.ira" 

leger in lazatelten en aan het

front cloor mijn voorclrachtet in de ziele te ver-

rt-it."f,"lt .,t tro,t <le licf<lcvo:lle gtoeten v611 de

rr.lrr."i 
-oià 

te brenget. ' tlit clez-en aairbcf

.,ot','.f"tr ,.hcrr Professor rr spreekt nog a1 clet

ccrbietl, c1e vetgocling biiua voor clcn onsynrpa-

irll"L"'ti À* ""it derr er'èrr onsvmpathiekcn kei-

ri; H'ohenzo'1lers, dioe uog meenden clat hun

lrrlk otrt hen gerhalrcl was'' -À'. 
rt.t stàtio,n heerschte gedrau{ rtan feld-

srâuen. 1ttâar noq vreeselijker rvas r1e tlrukte in

à;;;;;;i';:;u"t .ià ga'gc'"zelfs vol sto'tlor' Ërr

ii;i;;; àf rt*tt pî"fÈisor cle ganrhe reis in de

gâxg zou moeten rechtstaan. Maar twee o,fficie.
ren, clie hem vroege'r gehoord hadden err hem
nu herkenden,.waren zoo vriendelijk hem een
plaatsje te bezorgen in een afcleeling, clie feite-
lijk alleen voo,r kEizerlijke koeriers bestemcl was.

De zon lachte door het venster en levens-
krachtige, forsche zekerheid lag orr cle solclaten-
gezichten.., Dat was toen r,oor een Duitscher
altijd zoo.

fn den s,liijswagen kreeg de professor een
plaatsje nââst een der officieren, die hem gehol-
pen hadclcn, e11 nu keiz.Erlijke koerier was. De
rnakker paste o'p de valiezen,'met den geladen
br-owning en den dolk grijpens gereed.

Dc beicle koe'riers hadden immets een zwâre
verantwoorclelijkheid. Toch smaakte het eten
uitstekend.

Och, ja, zij kenden niet de gevaren van het
front, met de vreeselijke ellencle, waarhecn cleze
trein rveer honclcrrleu sol<latcrr sleurdc.

Ifet menu was goerl : visclr, runder.qe'braati en
pudding, en eetbaar kriegsbrootl. En wat bij-
zoncler verheugend wâs voor tlcn professor, o1r

cen bordje aan clel wand stond er, dat meî na
fletz mocht rooken. Iln dat rr inr *Speizewagen )).

I)'elk eens aatt ! Ja, rr krieg is:t krieg r en achter
r.\Ietz ligt het a feinclesland r err daat komt het
rlp een beetje rook niet aan.

Dezc uitlating pleit niet voor het gevoel van
slflr \,oordrachtgcver. Achter lIetz lagen ook
r'r'.izcrrden gra\rell ! Achter Nletz... beteekenc]e
vooa" hem to'qt... a bei Chalons... \'or Paris ! l

Trvce dikkc', bewapentle heeren, die blijkbaar
rnct zich niet spotten lieten en herrr niet kenden,
vroegen cle 1ras.

rr Groszartig rr gaf de professor het stuk over.
Cc.err rvonder, het luicide :

Geleitscheiu.
a Op uitdmkkelijken wensch van zijn keizer-

lijke en koninklijke hooghei<l, clen kroonprins,
begeeft professor Marcell Salzer, zich naar Ste-
nay. Duur o'nbestemd. >

En c{e o{ficie'ren glimlachten natuurlijk en
salueerden.

I)an hoo'rde de toekomstige gast vaû deal
kr-r,orrrrinsi het eerste kanongebttlder.

I)e ee'r"ste vernielde clorlren doken op, als Au-
rlrin-le-Rornain. Hii had die ook in Oost-Pruisen
gezien. Hier in F'tankrjjk ko'nden de ruïnen heur
niet z.o<t bero'ererr als toen. De Franschen hacl-
,lel cle Duitschers immers willen ovewallen.
Toen kon een prodessor ïlog clergelijke leugens
leiliE neerschriiv'en. En hij nraakt een \ryootd'
soelinq : t Anne-tr dcclassieftcs, delcassiertes
Land I l

I{eer professor stapte te }fotrtmédy uit' valr-
\\.aâr cen auto hem lraâr Stenay zou voeren. IIet
r,oldoening zag de reiziger, clat het station Mont-
mécl1- reetls cen rtolkornen Duitsche'n inclruk
rveLic. llet gernoeclsrust wandelclen hier chefs
en beanbten lo rd.

Ëu clan guncle hij de Fransche gevangenen op
rle bastions een blik. Een half uur later was
S,alzer in 't hbofcikwartier. Daclelijk t'racht hij
cen bezoeli aan liet kroonprinselijk slot, waâr cle

plaatweruangende ho,f inaarschalk en kamerh eer,

hoofdman von Behr hcm ontving.
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f)an bezocht hij het stadje. D'enk eens, welk

een genot, alle straten droegen schoone, nieuwe
bolcljes met l)uitsche namen. D'aar was eeu
Kronprinz-, Wilhelmstras{se, eexr Krausestrasse,
naa.r ee1l iroc'fclman ran dien naam, rechtet te
l)usseldorf, rnaar <1ie uu als een cler vele vergul-
<ie lakeietr om zijn Hoogheid flacldercle. Er
heerschte l)uitsche orde.

I)e professor bracht tleu avond ç]6ç1 in een
groot aclellijk huis, nrr cle kas,ino cler o{ficie'retr,
ternidden varl eefl park.

Op tafel in cle rookzaal lagen c1e Duitsche bia-
tlen. Aan den wantl hingcn schilclerijen, waârva1l
een eell velclslag voorstelcle err het voor Salzer
zoo beteekenisvolle, onderschrift had : rt De ware
kracht is de overwinning r.

Iln cie Duitschers meenden toen cle ',vare
iiracht en clus reetls de overwinning te bezitten'

Duitsche s'oldaten gaven aan dc burgers op
straat het voorbeelcl van Duitsche zinclelijkireirl,
al<lus c-le 1rt'ofesso,r'. Onze Vlaamsche menschen
hcbbeu ."veirrig van clie zinclelijkheid aan-
schourvcl. i\laar alles u'at een Duitrch solclaat
tocn rleecl, wekte bij Duitsche'rs immers geest-
clrift. En de reiziger verrneltlt dan ook vrij opge-
torrltn, hoc solclaterl vâ1I een p'etrolet'tmton ecu
sproeiu,agetr gernaakt haclclcn. Iilt toen hij straat-
jongerrs zag marcheereî ell hoera hoorde roeperl'
zaghii hierirr riok al I)uitschen, tloorclrirrgenden
irrr,-locrl.Dc attla t,att ee'tt school rttas gerekwireer<l
voor de voo'r<1raclrt. I-Iij zou ook spreken te
fnor, Ecurcy, Buzancr-, Granclllrô, Termes, St.

Jearr-Nlarville, uz.
llc tnilitaireu ltat'lr'1t:tr tlaatltre: ailes gttregeld,

lokalen aange\Ârezel1, zelfs de a{metiugen van het
porlium bepaaltl, de aanrvezigheicl van een stoel,
àen fiesch rnirreraalu'ater. Profes,sor votrd ciat

alles natuurliik r, u'unc1erfoil. l.
's Ar.otrds t'as het. gchoor aattrt'eziÊf : ltooge

rni litzrire r,r,'aarcl i gh eitl-'bekleede rs, gert c'rai en, o f -

ficieren, artsett, \/erpleegzusters en soldaten.
Ëerrige minuten na negen uur hoorcle mE1! ge-

roep \ran den post. .\lles springt op' staât straûr
als een bee-ld, en een, natuuriijk drridelijke
mannelijke, frissche stem, roept deu groet :

t< Goeciert at'oltd, kameradetl ! rr

Iin in eelr lratuurlijk rveer plachtvoileu rnili-
tairen sametrkiank dreurtt het als een salvo :

< Goeden avond, keizerlijke hoogheid I rr

ile kroonprins is met zijn gevolg in de zaal
getreclen eri begeeft zich vrietclelijk lachend
rtaar ziJn plaats oP de eerste tij.

Ën clan neemt c1e pro{essor zijn plaats in'.'
r,oor ciit front, zegt hij. Ncen, het w'as nog dat
van \,'crclun niet, maar 1ag cr een heel eind, ver
acirter.

De voorchachtgcver bcgon mct een liet1, waar-
irr bel'c':rll rvcril,,1at Duitscirland clen vrede
bc.qccrrlc ctr i1c vijarrclcrr hci nijtlig bêlos'den'
L;r hci gcclicht- cirrtligtlc luct hct rilrkclcrt van
hct zrvaàrci. Ën zoo-ging hct tloor'. Tot slot
krecg clc profcsscl een hancl en cerr zoet woordje
van c'len kroo rprins. Alïcs stortd wecr straln cll
de zoon van \\:ilhelm schreecl cloor dc zaal nct
den groet :

a Ooerletr tracht, kamemtlcn ! rr

En uit honderclen gezonde kelen sclralde het
als één woord :

a Goederr nacht, keizerlijke hoogheid. l
Kranse noernde den professo,r 

- zoe vertelt
<lcze zelf - rr derr ovenlrinnaar van Stenay. l

Dc professor vertelt clan verder van zijn reis.
't \Vas Zondag. De klokken der Fransche kerken
luidclen voor eerl Duitsche grrdsdienstoefening.
Of clan 'û7eer zag Salzer Fransche gevangenen
rurdet bew'aking van Duitsche soldaten aan den
arbeid.

Hij bezocht te Nlontmédy verscheideire zieken-
lrarakken, waâryan sommlge nog uit den oorlog-l870-1871 

afstamden en toen door Duitsche pio-
nieren gèbouwd werden. En de professor riep
rratuurlijk uit :

<r D'uitsche pionierarbeid houdt stan<l ! l
I{ij had ook gehoord,dat de ketzer onlangs met

zijn auto over een houten brug rijden moest,
<1ie aan zijn gwolg niet sterk gelroeg scheen.
l{.aar'cle keizer zer tostr :

rr Wat urijn iougcrrs maket, ho,uclt stan<l I l
Steecls diezclfcle vergocliug van eigen volk I

I,ater werd c1e pro,fessor bij clen kroonprins aan
tafcl sEnoo<l. En hij einciigt zijn boekje met ver-
hccrlijking rran clen nran, die vo;lgens hem, gc-
l,icrlerrcl de toekomst itrstaatde. l\{aar noch de
kroonptins, noch de professo( zullen ooit \ter-
rrroccl lrebbe,n, clat ctrie tocko,rrrst rraai het kler'ne
\\iic'ringen voerefl zon...

\\'e tleelerr deze kleinc' s,chets mee, o{n e€ns
:Larr tc toonell r.lrelk eetr ge'est van eigglgefechtig-
'lreicl en overmoed tlaar in tlat gremt-hooftlkl'var-
tier heerschte.

Tot einde 1915 voercle lrefl er ecltter niet veei
rrit. fn Februari 1915 werd cle stacl door vliegers
eclloml)ardecrd er c1e fo.rten van l)ouaumoît eïl
\rarrx rnet 42-ers beschoten.

Del 6" April namen de Ftanschetr de heuvel-
korn van Epcerges, na een verwoeden strijd.

I)e tegeuaanvallen van het V" legerkorps mis-
ltrkten. loen vo gde er srtilte tot 25 November.

IIit een boekje als dat van den heer professtrr
t6'eretr .u,e nief, hoe tle Duitsche terreur hier
langs cle tr{aas clrrrkter, in dit bezet tleel varl
Frankrijli.

Zoo zag men Russeu, die aan dc r:erded.igittgs-
n'r.rl<err moesten arheiden.

fn Januari 1976 zag men de eerste te Sedan
vcr:schijnen. 't Was een triestige stoet van men-
scheiijke r,r,'rakken, beclekt gret lompen, het ge-

laat rtol sporen \'an cle geleclen ellende. Er n'aretl
zelfs nog niet hers;tel<1e gewonclen bij met r,"er

banclerr om het hoofd of de armen.
frr'cle rué de Nassau ontmoetten 7-e een vrou\l'

rlie ec'ir br"oo,C droeg. Wat al begecrige blikken
\ïcrtlcn rtaar het vocclscil gericht' Ën de damc
zaq ciat crr rvilclc het broo'd gclrell. Ëctr gevatr-

gerrc stre;lite reerls cle ltancletl uit om hct tc grij'
11e11, 1llâar een on<lcr:officier sproog toe cti joeQ'

r1cr.r ongelukkigc tttet slagen en oncler schelcl-

n'oor<1cu tetttg in <ie rii .

I)atr zaq merr ook Italianerr cn Rocmcniirs,
allcrr nrotlente slat,etr,ntt itt tlicnst valr 't Duitscir
rrrilitarismc.

\\rec, q,ie Irtttt eettig" lrrrllr traclrtle te schen'
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Czaar. !'crcliirattcl van tsr.r1gar:ijë.

kr,u. licrr iratrtlclaar, riic i.r'at tabali rviltle s,rvul,
1ircc1; ,'r() ruur-k i;octe. Flcu alnre rrrottrt tlell;c.
tcrr I etc irrootls; gaI, krccg ri ;rlagcti gcvltttgcnis-
sLi-a1'. lr,)rr z-oo' ging ltct nraar votNt.

|)cr, plalibrie{ verbood riarr otttlcr strctgc
s1;liltr rr tlet c1c gcvaltgr:ltclt iir l'lctt:chkitrg tc
korttcr.

I,atcr: zullcrr rve lroorcrt, hoc ooik rrec1 Ilclgi-'
lrclic lr.Llgers ilaar Scll:ttt, tocn cell irel voor lteu,
ivc,r',icrr gevoertl.

Schl, liaatrjaging u'as cr\icllcclls lric't' ccrl stel-
se 1, tla: rtliûr tocgclrast tl ercl. l)at bleek o'rlrier
ilrcei tc Scclan nit lrct gcval lluss'oil.

i)c .lic. r' I,ouis Bussou, itrg.-etriettl, u'as llcstuur-
tle r- dcr 1 asiabr-ie1i. Hij rvercl aangehourletr. lllcn
rii:r';, tliit iLii vecl ilctuigcrriss'en bczat ottcr tlc
riiisrlatlcn der l)uitschers'.

Jlu ivci lra rrc'ltlc'lc cen 1,r1a1i1rricI op a1lc 1]rLlrell

rlcr stacl, .1at I,or.ris Rrussott ter doo<i vcroorrleclrl
\\'ls, ortr'cltoogil tc lrcbben t.ioor cctr re,is'c1uif,

eer lrt.icf ,râar zijn \rror-1w tc Parijs te zctrtlctl.
Ifrt liiir u :lc1 triina irt 't gchcim begrave-tr. Rni-
tc'lr t\À'cc 1c lctr varr rlctr rnurricil,'alell rââc1 rnocht
rricnrarrtl ht t s'toffciijk c,rreLschot rlaar clc laatste
t-tistpletats l- :gcleicielr cll zelfs vet boocl t1e ovelheiil
-c lrrr.lrrlc \ elsôheiderre ciagetr den toegang tot
'hct licrl<hof. Orrcrtrediug verkoncligrle a1-

\\'ccr ccll plr kbrief 
- 

r'or1 s,tretrg gcs'tlaft wol-
tlcrr.

l)i gc'rrangerrjs zat geilurig vo1. 's llorgens
r,Locs' r\,erilen t1é op.qes1otettcu nit hrrtr hokken
ge'haalrl en ot c1eq' gclcidc \ran so1datell llaar het
ucrk gçr'o,et c1. Zoo z{tg nieî gees,telijkctr, nota-
liss,crr, burger:. van â1lerlei rallg ell statrcl, voor-
nrt.r.e tlaute'*s eit vroll\\relt uit het volk clc strâtcn
veqcn, op het land werken, enz.

Br rvalen kitrcleren te Setlan solclaatje aan,

't spelen. Een l)nitsch officier krvaur voortrij en
\'1rrr.1l rlaar 't spel. Fir rvareu lirans,ehen en Ën
.qclsclren.' 

ir L]rr i,r'aar zijn rle l)uitschers? r \/1oe,q ,it
{rVcl:tc.

rr I)ic lrcbben I'rrij allcrt rcccis gcr1or.,r1 r, ;rirt-
u ooLrlrlc dc knaap rraïcf .

I)'ç'rr rrolgcrrrlcrr tlag rvcrtl cr cciL vcrolrlerrirrli
t:i1-gevaarlied, dc kirtrlclcn rrcrl;icdcrrrl soldaatj,:
tc spelcrr I

Jivrrrzor; rvas lrct vcrllorlclr r,licgcl-s rilr tc 1a1crr,
rrlilttsr lrad rlcli sqriorrrra,gc 1<rirrnen ltcrlriivcn.

( )urlcrs, lviel l<inclelen eerr 1r:rpie re rr rrrrits'
r1 roce;cn itr dcn vonll va11 cgrr Fratrsclrqr slrlrl:,,,
tir lrlrlt trr{ 11r.1. tet'r,nt,lctlil.

I)c i.rczcttcncle rnacirt nam allc {inarrcicclc rtr
r i c1rtirtgcrt, clc iri i rrcrireirlshuizcrr, falrriclicrr, rrr i,j -

rrcl , 1r:riitlc'iszakctr, citt.. tr. beslag,
L)c labriclien \\:e1 dcll lceggcpluurlcrrl. Orrr ilri

1;o1icr crr irro.ns tc bcnrachtigerr, r'crliclrlc lrr:rr te
Scrla;r ntacitienen vilu r.luizcrrricn frarrh:,'r\ ll.u'le.
Str-aatlarrtaams,, riggcis en kalrcls ilcl lrarrrri c-
gcrt, a11cs kotr rncrr gcbrtril<cn. llcrr slricg r1r:

rrtcultcls aa{lr, cn rroerde zc l}aar hct steitiorr, r,uir-
waâr zc 11aaf cé1r onbckerrtlc bcsteurrrirrg' r,cr-
ti tttcitett.

Officie'ren bczcttcn de schoonste httizcrr, rrL tlc
lrcrr,o.ners er nit vcrdreven te hcbbcn.

Dc tttouclen n erclcu onbanuhat tig .gelooiti.
Jlcn stuttrile dc iroonrcn uaar Dittitschlarrtl .

llaar gctroeg I Zoo liet dc Duitschcr- rlct oclt tt,
tl:rt lrij mccstct u'a.s.

IIij zou nu t1âchtelr ziiil ,qezag r,ctrlcr tlii t,-

lrrci<1cn.

't Is lvnltr, t1c Zonrcr: r.'an 1l)1.5 r'clliclr t i i.i
kalnr aan 't {ront, zoc-rals r.r'c rccrls zci<1ctr.

Op 25 NovcJttbcr e'r:ltter otttirctcrttle tle vijatrri
ccrr olfcus,icf tcrr Noo.r'rj-\\tcstcr dct stzrtl, o1r itct
lront lléthirrcoutt-Forgcs, rr;aar'1rii hij stikgrs gc'
bruilitc, tnant tle Frartscltc lirrics rrict liotr ttadt,-
rcn. Evcnnrin s1a:rgtietr t1'rrgcliil<c pogiltp,ctl o1,

12 Jarruari 1{li[i te Forgc-* en ]2 Irelrrtlari irr lrct
rvolrrl \r:rn Cattrcs.

-JIa:lr rlctr :?1n Iic'irrtr:rri lrcgotr ectt rt-r;rstclilig,
u'clkc zccr Jr1oc.lig c'n v:til lattgctr cluur zou zijri,
ccn oifcusief , rt-naLttp IJ'nitschlatrrl iLl ziitr ir,""
gcr,estigtl ltati cn \\:ilar\roor hct rlatt tlri< lrl ,l jitt
lir-rr:hiur sarrctttroli. 't \\''as llog" \i rocg iti l,c'i
iaaL. nra:ir cic I)n'itschct-s n iltlctr tic gcalliecltlcrl
r,oor zijt-1, r'tttrcttrcl.tti l,.r.,c clezt stcclls rlt-r.-1'tr

',i cLticir c1 rrgir ltril tttatcri:r1:[ i'a:1i1lgt-1'rlr]:'l(,ll
Ifct Dnits,-.h I'01li, rlet 'n r.titt o|tirtti::ttir r",:r::1s

lairq gcsclrol',t r,'.its c11 \,â1I a11cilci olttlrct'itl.r1 lrc-
gou tc liirlr:n, harl ccir zcgcpr:aal ttootlig, rtitl
oirgcirrcrrtclJ tc t't,ot:tictt, ctr dcze zou ooli itr'
r,1rj,rri rritoefclrcrl rl1) sortlntige ll:rikattv'ri1;crtll,
vooLal cic ()ricl<en.

l)c l)'.rit:ichct.s harltlett ? legcrl<ot1lsç11 ç1i ii.i)()()
lianorrncrr r-an irlict-iei haliber o1r lrrt Itottt vtioL
\tcrrlrtr s:rtrtt:ltqctloklicn, tcru-j.i1 zij olcr II 1ij-
rrcn rlcrlr,aaLts lrcschiiitcn.

\\:at rvas uu hun clo'el?
\rcrclun \\'as slcchts cloot- cctt -'1;oortt-cg rttct

F'r arrkriji< r'ctltcttritrt, orn St. llcnchr-rnltl' Cha-
loirs. Deze ntoest afges'1ledell \\'orclclt. Ilan z<ttl

1ue1r het hoofcloffe'ns ef onelernenren .tusschetl



Iior r irr.g lier,i i rltrrr.i lat r Itocrr rcr ic.

iirlrs c,rr_ I)oiulnrrtcltrt, rlus tctr Noolr'icl tlcL sta, l,
onl (.,1) \''errirtl zcll ailli tc rqklien.

Jlcn 21" licl;ruar-i tgJ.0 oru T u.l5 bcgon de slagirii Verclun tloor een het'ig L;olnbarclËrnent ovcr
lrcl- ganscire Oosterfront cll eelt _ctclselmatige
ires,chieting cler stac1. I)e laatstt. be uone rs u.errlJri
op 25 l'eltrrrari cloor c1e rrrilitaire ovcrheid wL,gge-
\,()er(1. I}eze bnrgcrs harlcleir l_lij r,,oÏige bonrbar-
rlcrrrcnterr clikrvijls ecn tcicr,lricht gcz_ocht in clc
ste'rke liâzcl.l]attcl tlc.r cita.lc]. Deze kazematterr
\\';irLi) zc,er hecltt err vcilig voor-tle zuarc projek-
tielcrr. r\lerr lracl cr ingc,richt tot liameÀ voor
sr,itlrrlt ri, tt,t lioiilrcr-a1i(,i, tot iucstz.aal zelIs.

\\rer g-etrc11 cicl,st een algenlcen over;icht vârl
.i,'rr slag.

I)icrr 2 l" \,r'as 1rt.t lrorrr lrlrlilerrrcrrt zoo r,,e rschlili-
1:cli.jli, tlirt lrel ric \oorcirliii<c t crticriigirrgsu,cr.
l:, rr uls vt'rkruinreldc,

()rrr l(i u. 45 volgdc c-cn irlautcric,atrrval vau
irct l:o'sch van I{autrno:tt tot C)rrre.s,.

Ilc 51" crr ?2" clivisic wccr.stonr'lctr tlcn ecrstcrr
uclloli. Het lloscfi van llaltnront gilrg \ierlorelt,
ilrurr rllrt vall Caurcs l,lt.cl l,cltortdr-rr. \'.t. 1

schr:ikkeliik wâs al clarlelijk cle kamp, van rua1l
tegen man. ljh toen dc eersite dag teri ein<lc
was, lagell reerls veel. rloorlcu en gelr,o,rrden o1r
lrct vele.l.

IJen 22" ilog heviger bonrbar<lenrcnt c1r
llioofdcladig gevecht irr lrct bosch r:arr Caures
uriial' kolonel l)riant tot rlcrr r1ooc1 weerstanri
lried t.

Tlerr 23" verovetde tlc vijarrd Brabant, waar
lrr:t li5!" infanterie ge."r,cl<iig u'orste,lc1c, c1t strjj-
rlencl aftrok naat het btarrclerril Samogrrerrx.

Irr den nacht werd r1e strijd hier vnoltgezet"
Aan alle zijden zag de lucht rood van vlamruen,

cie lianonneu huilden en al nraar door hadclcu
aanva,llen en tegenaanvallen piaats,.

Irr het puin van Samogne,ux vocirt men nrct
rle bajouet, met geweerslageil, mut scholrpen,
ciolken. Ook,op de nabtjgelegctr hot.igte 344 grng
iret ervcrrl gc,welclig toe. Einclelijk mo'esteu crc
t,ranschen wijken en juichend en tierend bezet-
tcrr cle l}uitschers lJeaumont, Samogncux cn clcrr
heir vct.

}n lirvani cie beurt aan hct !'osses en Chauntrs
uriucl en liet dorp Olnes.

l)c aanva,11c-'ncle troepetl waren verstcrlit cu
\\ Lr.irtr a]s nooit-te voren a,ailgehitst.

l)icn clag ging het opperbevel van generaiLl rle
Llastclnau op generaal Pétain over, clie evc.ltecils
r t r':tr rliirrg krccg.

J)'ctt 25" nanr cie vijand het lvoucl van \,-auclrc
cn lret fort I)Ouaurnont.

l)o,uaumorrt rtuas een modefll fort, clat tlc
gansclic omgcving beheerschte. Het r,vas al irr
r\or,curbc'L 191,4 en in X{aart 1915 beschoten gc-
u'orclerl, maar zoncler veel schade.

De l)uitscherc namEn het bij verrassilrg. I,)cn
groep van het 24" Brandenburgers in l'rauscirc:
urriformerl gehuld, wist het te nadererr etr cle bc
zetting te dooden, gevallgell te nefi1en, of te vcr-
jagcn. \Àreinig scheelcle het oI de tegerrstanclers
ornsingelden ook het c1orp, clat 500 meter tcl
\\resten ligt. De 31' briga,cle verhinclerde zuiks
cloor haar hardnekkigen weerstaltd.

Den 26" deed de 153" infanteri.edivisie vijf ire-
- r'ige tegenaanvallen op het front en bracht het

ïront zeifs vo,or de vesting, waar cle Branden-
burgers aan drie zijden ingesloten \verden, nraar
zich toch nog konden hauciha,ven.

En nu cluurde van 2ti tot 29 Februari de kanrp
orlr Do,uarlmont. Schansen gingen pier, vijfmaal
per clag van de eene hand in de andere. IIet
razernij betwistte men elkaa,r elken voet groncls,
l{err rrocht tusschen lijken, over gewûnclen; wier
gcirlilt vcrdoo,fcle in het gehuil, het gebrul son-q,
in hc,t gcktietter cier mitrailleurs.

Van clcl 19" tot den 22" beschoten cle zlvâLe
Iiraus,che stukken het fort.

I)en 20" ontp,lofte een graûâat temiclden vau
de vercledigers; 't wâs e€ll ware siachting, urecr
,lrrrr lrorr,lr'rd man lagen daar dood oI stèrveud,
zrlââr verminkt, stukken van. licharne'n lverclcn
\'(r weggeslingerd.

,\Iaar cloor de verbindingsloopgfaaf stroourde
rroorttlnrend nieuw menschenmateriaal toe. Ook
iir de lucht \ /oe'dde cle kamp ; Frânsche aviâteurs
vcrnielclen zes Duitsche drachen.

l)en 22" dro'ng de divis,ie Mangin het fort bin-
ricrr, het 729" bezette c1e Noorcle,lijke en Noorci-
\\-cstelijke hoeken, lnet 71' trachtte hetzelfde in
't Noorcl-Oo,sten te doen, doch tevergeefs.

De Duitschets zonclen nieuwe benden. De
strij11 u'ercl nog vers,cirrikkelijker, stapels dooden
dicnclen tot borstwering. Men sloeg, stootte,
1ia1ite, greep elkaar aan te midden vân bloeri-
plassen. Ën cle keizerlijke benden moesten tot
ccn gehecl lege'rJ<o,rps versterkt $'oflden; o,m het
lcrrt te nemen. D'an koncentreerclen ze huil âail-
vâ1len op het dorp.

Den 2o }Iaart schenen honilerden stukken irun
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Vdur op Douaurnont te spuwen. De daken stort-tcrr. in, cle muren sloegen omver. _X{et rook en
;1,,1, yl'almfen stik_gassèn roncl. De *"g.o uror.i_(torp scheneu viarnmerr op te laaierr. IIet ba_taljon, dry -hej <lorp bezet h*tj;;;"k*.1îe intull \.vare hel. Vecl !.ranschen stierven onder iret
Jrtrirr <ler stce(ls nraar bczrvilkencle f,UËi.-",,,ii
.l)ouaurnont wrrtl orr,li.,rr,lag., on,-roo-t.]rlg*.,,,
r crpletterd.

r rct bataljorr u er.tl aigrzorrdcr, l. IIet hr.vig:iDc,rvtlllr s',loot clen weg voor vcrstcrkirrgert aL
Noo'it. lrad meu zulk eel bonibarciement',-Lor,r,
getnril gehoorcl.

_ 
Onr 13. u. l S rnecrrclen rle Duitschcrs irc tplaatsje te kuunen 1leille"n.
I)e overlevencle,l van het bataljr.rri stondcrr tt_rtNeerstartd gercetl.
tr Versterxing I l riepeu sommigen verlièht,

$:art, daaï zagetr ze cic cigcrr helrien. ,r ,t Zijn
l)rritscirers I r klo,rrk het.

( t\et1n, lreurscheu. D

, u1"rl keck scne.rlrer tc.le, ol1t(lc.l<te cie verradcrlij-
ke hst. []e eanlarlcfs clroegen .l,.ransche helmen.

Woede ber,rng cte veretecugers. l\lle uari"hng
r'vas thans verdwenen. Driftrg sprong mgn naal.rle rnachinegewereu. Kogets iuiscrin, tlo,teri,
urootdd.en <le rangen Duitschers weg, als hqlmen
up het veld en de niet getroffenën luistef,den
nret urc-er naar de brullecroe, dreigenrle, vloekeu-
rte officieren en stormden ieru*.-----' ""-

I)are maar weer de artiilerie ter hulp gero€-
pen.en nogmaals sloeg een stortr'loecl van pr,jektielen op Douatunont neer.

Het bataljon kon schier niet ureer. Vlammen
wo'edden oru hen heen en in clichte rookwolken
vlûgc"ll steenen, stukken ijzer, balken, kalk, ar-
rluin naar alle zijden, vermeugd mei gralaat-
schervcn, shrapnellkogels en overa"L vreleu
slacnto,ttc-rs, die het aantal cloodEn en gewondeil
vermcerclercten.

_ lle beschieting luwile eu claar warcn zc wecr,
clc aanvallers, nu in zulke clichte clrrlrrunen, clat
ze de vertledigers als ,overstroomden. Eer.r
korrrpagnie verzette zich tot den laatsten mau.

Eeu kleine schare o,verlevendEn week en bielci
op 50 meter weer stand en verhinderde de tegen-
standers uit het dorp verder te rukken.

Nog gaven de Franschen I)ouaumont niet op.
I)€f,r S" llaart n4men twee bataljons valr iret

172" en een van het 174", het dorp met de ba-
jonet tetug. In den nacht daarolr poo,gden de
Duitschers het opnieuw aan de Franschen te
r"rntrukken. Hun rijen vielen in het moorddadig
vuur. Ilaar de kroo'nprins spaarde nu hen niet,
die wij op den voordrachtavoûd vair den heer
professor door 's keizers z@rr z@ neerbuigend
< kametaden r hoorden noemen. Steeds werden
nieuwe fsrlden opgejaagd. De verliezen waren
geweldig zwaat. Voor een loopgraaf liet de te-
genpartij 800 lijken.

Ilen 4" nam de vijand in een nog sterkeren
te'geraanval het dorp terug. De Fra.uschen we-
ken tot op 20O meter afstand.

Zoo verliq de eerste ,periode van den slag.
't W'as echter cle kortste van allen, die dezen
slag zruden kenmerken,

Bij cle ô tlivisies die rra clen slag aaa de Mar-

rre det sektor van Verciun bczet hielcten, voeg-den clc D,titschers er voor di.r, ";;;;r;'ailv"l].r-li 9 rin ,t naret goeci 
"its.*u;;;;';;dienaeregrmenten I En achter herr s=tond 

"'.d ,**ru*.De eerste.poqn.q 
'ry snet treràiii, 1Ëï"iËit.,,,

u'zrs tlus rnisJukt. Hij.gora ,oo"r,t.-,- biùï p".-tijen als even aclem *ii.p1,"rr. 
-

,.^t_:.9_r,:t^" 
liinen..vertel-dàr ive hier dus de ge-;rcurtenlsscn r-an ciie eerste periode : Ifautmo,nt,

C'arrres lrosch, Samogrrcux,' il.o,riri"{"ôrrr.r,I)otraurttotrt. ' " -'--"'

" .De vijancl hacl clus wcl vorcleringen genraakt cllrii bazrrirrrlc luicl zijn .s,,t."...ri-iiii.*"iï,,ri.,tjn:t.l bekcrrucrr, rlat tlezc trt.riclitcrr ,,r,.*i 
""r,t,,trtente-zrJrle olrLust rçektcrr,

.Het offensief k.lvarn zoo olrvellvachts. Late,lrvij nu..eenige afzonclerlijke too,neei*""'.rii a*t
cerste tiiclperk vertellen.

I.Ict \.l'.is dus F'ebruari clt het vroor en
succurvclc biirvijlerr. Er rvoci eeu scherlx Oosten-n'incl. In clit r,veer oirtketencle a* Ëi-or-- ,,"r,rnenschenrazc:rnij, n,ree<ler clan er ooit eeu inrlr natuur rvcredcle. Iu sneenlv en koude lagerrgcu'ondel te kreunen, te zieltogen. Hoevelen
liczrveken daar zonder cle minste Ë"ip àil*nU""
o'ntvzurgen, iroevelen woren dood. .

- IIet bombardement verdwaasde de strijclers.
I)c- _loopgraver storttefl in, cle g-roïrô ,.n"La",
sr-rlclaterr lverden bedolven en dïaar ao", it.u:
rnen nieuwe projektielen' met hetzelfrte gera.es.
I.ichamerr werdc,n uiteengerukt, groote itu".el
i rlor:cl klerrrden cle sneeulol"og,'viâ*-"ri ii"or-tlen. (-)zursche <1o4>en stonclen'in brand.

Pierrc-Alexis }lrrenier, clie gervonden pe{
illlto.vervoeltle, verlt'lt van al riit trag-ische. 1lj

. rt AcLt gewonderr : tlrie clie lisg*;"lr vijf, rfiezittcrr...Hct rijtuig gevulcl, voig-en *" .il .ij
van vijf anclere autos En laugzaam dalen we
lraar ck: r:ivijn van Haudro,mont en de Maas.

De rvincl viel. I)e ko,ude neep wat rninder,
ruriâr was vochtiger err versteef <;ns cie leden.

Iluiten cle schansen op den heuvelkam van
Poivre, kon ik,- bij ,t a{tlalen naar de }Iaas, gee.n
sporc)r van _verdediging zien, geen prikkelclràad,
gcen cnkele loopgraaf, rriet het kleinste werk.

Nabij l3ras een soldatenkerkhof, maar al te
vcel met kruisen bezet, he1aa", *.É, s;à iog"-
richt, verzorgd, met piëteit net gehoùden ; Ëet
gctuigt._ van het lange, rustige Lev-en dat hier,
acht kilorneter van de vuurlijn, d^e troepen in
nlst en ambulancen geno,ten he,bben.

l,{aar nu is het wel r1e verwoesting en hel der
eerste linies.

_ {lra.s ziet er met z-ijn rookende ruïne11 lugu-
ber uit.

I)e u'ie1en knarsten over wegen, clie tetterlijk
rloor granaatscherven doorpLoegd warsn en waar
we elke sekonde, zonder 't te kunnen vermijden,
in grooite gaten botsten en op allerlei voorwertr)en
schokteu, o,veral verspreid, helmen varr clooden,
ge'durerrde clen nacht gevallen en weggehaald,
koppelriemen, bajonetten, patroontasschen, ran-
sels en voo'ral, afgrijselijke kadavers van paar-
den, gekrompen van de vo,rst, met laflge manen

(1) tr I"angoisse cle Verdun. u
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Vets,tijfd, cû op piaatscn <ioof cle vlamnren ver-
zeng<l, geroostercl, beclekt nlet r.oet.

Irr het ccrrtruur rran hct dorp is geen soldaat,
gcerl spoor van level meer te zie[.
, Links brandt een gro,ep huizen stil en lugu_
ner. 4eu.hoop varl zrvartgeblakercle, balken, of
reeds. verkoolcle gebroken pannen, vensterlijiten
stapeler zich rnet telegr:aaïpalen en bossen àoor-
ee1 ÉIc1l/arrelde draden langs den weg op.

Tcx.n wij Verduu nacleùen. l.,..d"h"i kl"ro.
liog. Er is kahute in <ie beschietiug eu zoo konik c1c liggin.q en het uitzicht tariVerdun na-
îaan.

, Slecht vc.rborgen voor ,ic r cr peiicntle blil<-
ken cler luchtvaarders, lrlaar onzichtbaar voor
hen, die_ den r,ve.g volgerr, is Verdun in een gat
gc'bouwcl, clat door masieve heuve,len ge.,sloierr
r,vorc1t.

Ro'nd Verclrrn is c1e ,Nlaas vri je r, riarr rlaar
boven Lrrsschen de hcuvelen.

Er zijn uitgestrekte, vlakke weiilen, waar cle
vloc<l zich nu wijd verbreed heeft. Vreesc-
lijke niacht vau het water. Nrio,it heb ik clie ruet
lneer arrgst gemeten clan thans.

Naast de gdjze massa's der .Nlaas, clie oo-
stuimig voortrollen,strekt zich ecrr rvijcl meer uit
in 't Noorden sn voor het Westen tot onzekere
glenzen, waar de vaste, met sneeulv bedekte
gronrl, zich verrnengde met plassen, welke r€€ds
door de vorst gestold zijn. Ook het kenaal nabij
clen weg ligt voor twee-derde beworen.

',t'e rnicltlen dit ottketende ri'ater verhieJ ziclr
Veri,lurr, een sonrbere nrassa steeu, half verdo-
ken door een krans van groote ltaliaat,sche po-
irulieretr eu iret glacis veut zwarte wailen.

t,,uJe stacl van det oorlog eu iret geloof, ge-
przurgd in de opheiniug van zijn Vaubanmuren,
rorrd eerr kathedraal en een citadel, rrret gausclr
het leven geoflerd aan het eentonig werk oer
garnizoelen En verscheidene maler:, elke ceur\,,
aan cle verscirrikking van be.legeringen,

i\laar voor de eerste maal, sedert Verdun be-
staat erl aarigevallen worclt, heeft men uu, nâ
tle ct,r's,tc granatelr, welke er neer krvameu, alle
Irr\\-t,ilcrs cloerr vcr-trekken en <ie soLdaten van de
u'aiiL'u teruggeûo'ulen. Want de uitwerking van
rle ilSO-ers is te verschrikkeiijk om er onnoodig
nrenschelijke scirepselen aan bloot te ste,llen.

En zortlerling is het dat deze versterkte
plaats, het voorwerp tha:rs van een reusachti-
gcu aattval, eu welke tot heden toe bijua onge-
deertl is gebleven, een ledige, stomme gevel eu
verla.ten straten vertoont.

Op de bruggen heerscht toch nog beweging.
't Is dat ze, Go'd1o'f, niet geraakt zijn, ofschoon
de vijand ze met zijn projektielen zoe'kt.

Hier zijn wisselwachters en ploegmannen en
een lokomotief duwt waggons van den eeneu
oevef nââI den anderen.

Daar stappen voetvolk, soldaten met zwate
stappen over de }{aas, met de onbezorgdheid
van 1iec1en, clie aan alles gewoo,n zijn.

\\rerklie<1en vullen clen reusachtigen trechter
var een 380-er.

Was die granaat vijf meter fleor naaf, rechts
gevallen, dan zou de weg voo( minstens vijf of

zes ullr olrbruikbaar zijri. Érr ruoestcn verschei-
clerre tlier mo rsters van 850 kg. op cle bruggcu
leerkomeu, clan .r,vare de schade r,.oôr laugerl iijti
onherctelbaar. Te en voo,r Verdun bestaâl1 nô.g
gcen voet- of scheepsbrugg-en.

Hier tusschetr hooge oeveïs en sfijve, somberc
kaden ingesloten, glijclt cle Maas glirlsterend eu
groen voo,rbij, veilig achter ziju hooge wallen,
eer:. barrikade die vroeger volcloende was o,1r1

rleze als op elka^nder ges,tape'lde huizen, oncler
c1e beschenning cier kathedraal welke alles be-

hee'rscht, voor aanvallen te beho,eden.
De katirerlraal is massief en van bogen voo,r-

zien 'als eelr vestiug, nret 'een zeer hoog
()othisch koor err t$'ee torens, e'r in cle 18u eeuw
bijgevoegd.

I)e gronclve,sten vau dit indrukwekkend, maar
r,r'at koud gebouvr', hechtern zich aan eeu rots-
zlchtigen leuvel, \\:aarvatr cic fouclatics ook tcir
Noortleu en ten C)osten, de citaciei crr haar gc-
rvelrlige ondergrondsche uragazijneu dragerr,
cleze citac1el., welke troegEr" de stad beschuttc
en er c1e onneembare wijkplaats van vormde.

Op den voorgroml geeft een elegante brug-
tr)oort, door twee bevallige gekantelde to,reûs
bekroond, toegfilg to,t het hart vau. Verdun err
vettreent eeu his,tnrisch karakter aari cleze ver-
stcrkte.plaats, beeld van een vroegere vestrng,
welke morgen misschien slechts een rookerlde
puinhoop meer zal ujn.

Wij rijden door de Faubourg-Pavé, dic zieir
aan cien voet van clen Slaiut-Xlichel trenvel uit-
st rekt.

Hier is cle verrvoesting ree<ls vreestlijk. Iren
rrieuin e ke'rli is opengescheurd en cle 'tt-rreu,

slc.chts ilog dour ceu stecncrr lap aau ziju basrs
getrecht, schijnt alleen door cen wo,ucler varr
evenwicirt stqnd ter houden. Eeri kazerne is van
\zoor 11aax achter doorschoten, Overal opgebla-
z:cn, inges,loterr huizen. Iicrr ucergctirukt als
rtoor eelr reuzeuhancl.

Dc 380-ers zijn gemaakt orn de sterkste.beton-
lioepels te vergruizcl en cle kloekste pattscr.^piir-
tetr tc tLxrrburct.

Iin zuiks verwekt een onwccrstaanbaren irr-
elruk op de moedigste gestellzu. .

Na een eindeioos wachterr kunnen lve onze
gewonclen in c1e kazentc Chevert breugen, mær
dan cen mijl ten Oosten varr Verdun, op tie11
kilometer nauwelijks van Fromesy, het uiterstc
ptlnt onzel linie, tegenover Metz.

IJe verdragentle kanourieu kuuuen deze kæer-
ue bereiken en te meer, daar zij gerepereerd kau
worden, -wat ongetwijfeld dan ook wel zaL ge-
beuren.

Tusschen de forterr ùIo'ulainlille en Belrupt,
vormt ze een uitgekozen doelwit.

rl,Iaar Verdun is onbewoonbaar en hier zijn
cle lokalen ruim en gemakkelijk te bereiken.
I,ange rijen gebouwen in stesn en met een ver-
ciieping en met vele wegen er heeu.

l{aal ik zou toch een minder ruim geboulr',
doch .op den linkeroever der Maas verkozen
hebben.

Eu welk ecn traaghcicl in de cliensten ! Als
altijd kreeg men den indruk, dat het aantal ge-



(lc'rre larrl Sarrail, lcider: v:ur tlcn tcrugtrrclrt rlcr
Serrriërs.

wottrlcrt ric scirattirrg ovcrtLol, untilrrks zoo\,crl
. 

1 
rri Ir l11lic oriclcrvirrtlirrg.

l)u Uc.istenr,vitrtl is u ccr ol)gcstolicn cl l.rlalst
rrijtirgr'r tlau oo.it,

li,oncl Verclult clt olr tlcri liulicrorvcr guirt hct
itautal autos alle vcrbcc'l(i1ltg te i:or,cu. liun rrj
rlj(it r\rcg en celt arrdere rrjut âair. lju ge.,etr sii-
tuclharig I \\ at ectr vcrrvarnng I

I),uizeucle'n Zouavet cn tirailieurs liorueu aarri.
Vluclrtdiugen spoetlen ziclt tit-cu, a.toals ze

krtnrreu ; langs pactcn, ovct; ltct r,ek[, gchjk lroc.
Vroulveu en kiuclereu dompclerr iu ctc graciltcn
vrrl .sneeu\ry.

' Op rlen rccirtcroever schijut het turrruit nog
vlccselijlier. Voetvolk, kaisso,ns, paatden, lva-
g;crrs maken er iret verkeer onmogclijk.

-l),at cloct aan ce1l parriek tlcuken. Ik r-r'ntrnoet
ecn teginrent altillerru. IJe tuarrnell en paarclctl
liccrcl Jrrc't illul voofwageu terugr.zouder stuk-
l<ar. Zc hebberr alles voor l)o,uauuront uro'ctetl
irchter later. Ze zijrr bedekt met sneculv eil
slijk ; meer dau een is gelvoncl en hecft iroolct
oI hanclen in bloeclig linlcn gewikkeicl ; , het
gasanasker Jrarrgl uog oncier cle liin e'll Yo-[

sp€eksel. Ze waren nièt schoou om zie,n en $ciii
ccll woest uitzicht I

Et tnen ziet ook mitrailieurs met letiig om-
lrulsel of alleen rnet cien patroonband. Eu voet-
volk iu kleine groepen verspreid, zelfs afzoll-
rlcrlijke so,idaten, die uit het vuur terug keer-
rlen, en buiten alle kontrole, zo'ncler bes'terutring
ronrlcloolclen, eige,nlijk niet wetend waâdteen.

ru Àllen voelt l, fiuistert mij iernan<l toe, tt dat
er rveinig noodig is, een rvat harde stoot, ott
alles itreen te cloen storten.'rr' Het is hoog tijd, clat er versterking kome'
Wairt, tlaar bôven neemt het bombardement irt
kraclit toc.. En onze artillerie antwoorclt ter
llii.rl\,ver nood - een schot hier, een <laar - of
arit.,voo,rdt in 't geheel niet. Ër-' gaat eeû ge-

nrcht tll.rt -n,ij tusschctr Brabartt-sur-Ifeuse, I{au-
rlont, Otnes en r1e legcnrvoor:ciige posi{'ies veel

artillerie, gave en vernielde stukken, rneest

8{ }t} --

75-ers, maar ook zlvaal gesclirrt helllren lnoetcn
rrclrtcL laten.

Ierlcr is het cr ook over ecns, our tc l'lckerrnctr,
,-:i.. rfLt aautal' gevaugr.llen groot is. ()ehcclc
ccrrlicrlerr, l.ratalions .ol lcgimetrten zoutlerr ver-
tin'c'ilcn zijtr, vr.;oral territoriale troeperl cn tlc
Lllcc l;iù:Lltt.rrrs jagcrs van korlntanclant I)riarrt.

i-lct gc<trag ciicr bataljons \1'âs ,.hclttirallig.
litttr or,crste txrrriugencl zwoeren zij licver tc
urillcir steTvc1l, <lzur een schrede te lijlien. ,\.[aar'
rLn cnonuc r,loccl vau I)r'titschers onrriug<lc hcu.
Iie rrigcn o'rltsnaptcrt nret rle bajonet. jiijna allcrr
\\'i-fitcLr nrct huri ovcrsto gevallgell g-c1l011re1l or
ai.gtnraakt. Catr-"ch het 30" korps zou vernietigtl
zi 1tr.

Jk weet wei, clat er iu clergelijke ourstarr,iii-
lrctlcrr aitijd ovcttlrevcrr nro,rclt, maal iii jrc'r'rrr-

nct nre ook wat onze ondetvirrcling irr Llhlrrr
pâi4-ile r'vas. Op ecn rlag haclderr $,e (lriinr 2{).0{ jt}

Duitschers gevalr.qclr g'clrc)lriclt cti 1.1.{ } k tiltr,,,rrr rt'r r

btrit gemaaÈt. l
Den 24o moes,t trien \\'crr ulu getli;trtlcrt. I)e

schrijver reecl c'crst vau clc kriz,errte ll:tr..ccrrrt
naar Cheve'rt. Ecn niijl sit'clrts scltcitit lrcrr.
i\{erar hoe lang zrrl hct iinrcrr oru cliel afstau,l :ri
te ieggcrr ?

,r Dc rracltt js zctr eiottkcr crr tle dtristttttis r,.lt'
pcill:aar, buiten clen lichtschijn van o1r7.c

linrtaalus. \/er:b1inrl, vcrchntaastl rioôr tlcrr sir<rt-rrti
iarr w,it licht, clat zich r,an ailc kariteu kruist,
tllcittcn attillcut's, Zouavctr zoo gtlc.l nrogel'itii
i'oot' pitaLtlcn, \ras-c1rs cn liaissotts uit tc n'ij1<err,
riic op tlcrr rveg r,an Vet'ciutr ttaar Sottviilc rri

lllaert \'()ort rijderr.
, l.irr tcr zij<lt- in het tlt-.,ttkcr, zoolcL o1i tlctr
ucg als in t'ie bevroreu gr:rclttcti cn in itct olrttt
vclrl r\'ernclcr1 1ltulnel1, tlieren en rtltg-clts tlrx,r-
L e l l.

()rrrr,ogcliik tc' votclcLcri. I')r is ccn vcrstol,'
irirrg. -\lcrr vrracltt- tic'tt, trliutrg ntitttttctt, ttog
lungcr. lJc 1r(-)tor ronlit r'r'atthopig.

Iirr aclrtcr orts lechts, tlaar lrot'ctt, ovcr (is
irciling, f iilikcrerr van tlc lortcrr Sairtt--\lichcl en
.ticilcvrlle , <1c lichtcu âarr en uit.

ilcrretlctt, il tlctt onziclttbat-etr ireclltcr, italtr
ilc.llazrs stroolut, klirtkt cerl vrecscliilic, litttg.
:larriroutl.en<lc orrtploflirrg... eclt i|8()-cr w(cf ol)'
Vertlutr. I)atr nttrlere slagcn op tie statl, itt tlcr

rrLll.i.
liirrtlelijli zictt ute ectl opc1lillg clr we 1.ii(ielr

\:o()rt, onl cctrigc ht-,nticrtlcti ntctersi'"ertler'\\'ccr
piotscling tc str4tlten e1t llells 2t:ll1 11c11s tegertotrer
een liainiorr te staaii, <lie orrs verbliudt, zooais
uij licrn vcr-irlinticrr.'I)atr uroctetr lti'e terug itt tle
rij ctr ztro gaât ilr:t vefscheidcne rnaltrn o1l tlctt
\veg \ra1l Ver:clurr iraar Etain.

Op <len grootetr $'c-g t'ijtlen u'e z<ttr<lcr te vctl
hinricrnisserl. en passe€rcll vvc eelt"eilxlc'loozc ri.l
Zorlâ\,cn, tlie naar tlen str:ijt1 gnatr. fn 't trieurl'
geklecd cn goetl tcgctr <ie koucle lrcscherntcl
rlor;r ltun mantels', bestijgen '1'c nTet srlcllclr still)
<1c lreilirrg vâ1l (1c Cahar ct-r:otige. I)c urccstc
1l:r'nle1l tlraq-ett rcetls tlctt aar<il<lcurigetl heltrt,
l1l,rztr vclelr lleiricl<lerl 1lo1ï ltttn tra<litiotrer'it
rr checlii )) crl zullclr clierl tot het liritieke ooger-
blik op hebben,


