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Na dc uc.isllaag bij Verdun.
('l'eekeniug 11ii ; ,, i'F)sqlrella cle la Torratxrr ,, i.

l)eze keeren tetug mèt het bericht, dat de gracir
ten vrij zijn.

fuitenant Diot geieidt er zijn korupagnie heel
etr brengt.ze tot aail de grachi.

Zelï trekt hij vooruit met onder-luitenant La
r'ève en een detachernent genie. 't Was stikdon
ker. h{en'mocht geen minste licht maken. De
verkenners zochten tastend een opening. Einde
lijk ontdekte men eeu g:at', dat misschier v(x)T
cen machinegeweer had gediend.

Lrritenant Diot kon er niet door; het is te eng,
llen magere so'ldaat treedt naar voren. Die gaat
cr doo'r" Dan ontcloet Diot zich van zijn uitrus'
',ing en zijn jas en ruringt zich eveneens door cle,

:pleet. Van buiten duu't men heru en binnetr
trekt de soldaat. I{et lukt en Diot verwijdt terzefls
,le o,pening. f)an v.'olgt Lavèr'e.

De clrie mannen onderzoekeri de vertrekketr
uret eer lantaarn en elektrische zaklampen.

De rook eu de gaswalmen grijpen naar de
r<eeJ, Irr de gangen liggen eetige lijkan,

De ademhaling is bijna onmogelijk' Het tort
is verlate.n. De Franschen zijn er s'eer r$ee$tel

Ds lluitschets wate$ op den mcttgen van I
J\ t vcnrber vertrokken.

De achtergelatEn buit bewees tiat het rueæT

ren vlucht ll'as, datr een vrijwillige ontruiming.
lle Frarschen wndeu iurmers een rnillic'eri p;i-

tronen, een cluizendtal fle-"çcherr mineraal w'a-

ter, clric duizend ciooaen konsn'eti, z,eer l'eel 8e'
14eteil, granatel, vlammenwerpers, v-ier machi
ncgeweren.

Ook waretr tle voorgeschreverr vertlielingc:l
sie'chts gecleeltelijk uitgevoerd, e'err bewijs tlus,
clat rnen haastig wegtrcrk, ge'bruik tttakend nog
van <lc dttistertis.

Juist op Allerzielen was het lort onbezet ge-
l.'ieven err hitrg een doodsche stiltc irr r1e zaletr.
g,alerijen en schuilplaats,en.

Den 3" \tovernber betrok het llB. het fort. De
Franschen doorzo,chten ook de zcnre van der:
r,ijver tot het rlo,rp Vaux en namen hier en tlaar
rr chtergebleven D'uitschers, meestal zou<ler verzet
r:f enkel na eenige geweerschr:ten van hun zijdt.

De Franschen haclden lang werk, eer ze het
iort Va.ux van al cle v,rrilnis gezuiverd hadder:'
't Was hier eert schouwspel als op Douaumo'nt.

De Duitscirers verguldcler! voo'r hun volk ook
,ieze pil en spraken van een vrijivillige ontrui-
rrring,

I)e verovering van bcide iorteu rnaakte echtet
riiepeu inclrul< irr ailc 'landen. \\iecr waren cle

rnilitaire plannerr i'an Duitschland afgèbrokkeld.

LV.

HIiI' DËCËMBER.OFFENSIEF BIJ VER"
DUN. EEN VRËDESDTTIF.

Llen ntaancl ging voorbij zonder trelangrijker:
strijcl. De Franschen haclden inrlners de handel
i'ol met allerlej rverken op het veroverd gebied.

Cleneraal ilIangin bereidcle cen nieun' offeusief
\:rror! een gevo'lg rler zege van Oktober. Verdutr
rirocsl uogJ nreer iintlast rvorciclt. Vailx gn Dou-
aumout haclcleri lucht uooclig. l{nar rlit offensiei
rnoesi. clegelijk voo'rberc'i<i rvorclelr.

llen legcle in enke'lc wekctr 30 kilqnteter lveg
*n l0 knr. spoorlijn in het vetwoest gebiecl aal,
,rm artillerie en alleI{ei voorrâêd'en -ook troepen
:nel te kunncrt ver\roeren, 't Was een reusachti
ge arbeid, verricht grooterrdeels onder hevigc
bombarclernenteu. I)ie wegen slingerôen zich als
banclcn cloor een wilclernis : aan beide zijden
lrle"ef het lanrl op een schuimspaari liiken met al
rk granaattrechtets vo water. \{en rlolf loopgra
l'cn ilet r,erbindingsgrachten'

foeu dit r'verk voltooicl was, voercle men dc
troepen aail voor het nieut'offensief, rle clivisies
tfrrte'au (120e iufanterie-divisie) , Guyot de Saliris,
ilir: we reeds kcnnen, Garnier-Duplessis, de 3?",
rn Passaga, rvelke we !'\'creeîs ir:. den rtoriget
:trijtl zageu.

De i23., 1180, :il' c-n ti' iiitaltterie-rlilisie stctr
iitn aan rle achterhctecle als reserve.

N',6C OE {iROGTE ûORI.fXi.
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lrvec liuies geschut betciddeu het oifcusitt
cn steundcn bct : cc"n van het fort Vacherauvrllc
naar Thiaumont, Fleury cn Souville : de alderc
brj l3ellevrlle, den heuvei Sajnt-i\licllel en het fort
Tavannes.

Op rret Duitschc frorit stoudcn 5 divisics irr
cerste linic en 4 in reserve.

l)c r5" l)eccmber rs vool' clcn aauvai bepaaid.
De r,ransc,icn rukketr tnet clczclftic onstitinrig
heid vooruit als in Oktotrer. \'acheranville, Côt,'
du Poivre, hoogte 342, <le lcopgraven voor l,otr
vermont ryer(len dauelijk verovercl. Ilaar cl.
bosschen Alba.in err Chauffour cn clic voor Don
.!umont, het ravijn Hell5' z-ijn moeihjker tc nc-
men.

Hevige bajonct- en hartclgratraatgeveclrtert
ha-rclen ciaar plaats. N{aar cte suksesscrr zijrr
groot ; 11.0{J0 gcvar}gerren, u'aarbij ljl'0 officrc'
ren, e1r II5 kanonnen, honclerclen mitrailleurs,'
rnunitiedepots en allerlc-i nrateriaal, clat alles was

e burt van tlen strijd.
auerr veroverde uct bosch vau Vauche, na eett

EruwerrJKen baJonetsinJd, man tegel man, trok
voorDrJ de bosscaen van Cairrnères etr bererkte
(reu zooru van uet Cnaume-boscn.

lJen lb! Uecernber trad oe vrjand al het terrein
verroren, voor werlis veroverlng nrj 5 maanuen
gebrurh te.

Zoo bereikte Frankrijk met dit offensief teu
volle zrjn uoel. Verdun lag verlig en de Durtsctre
pralmeu waren voor goed n durgen geslagcu.

1'reunger werd de stemming m lJurtsculand.
De prrtkel van Verclun was reeds laug macnte-
loos. .E,en neutraal, clie in Durtschland gerers<l

' hau, gar als volgt ziju indrukken we€r :

rr In den trern bevond ik mrj plotseling te mid-
<len van een trÉrnsport gewoncle soldat€n (2.9.
hcrrt-gewonden, waarouder ook zij rvorclen ge'
rekeuJ, dre geneel blincl zijn geworden l)

De zaak was op dat oogenblik weinig streng
geregelcl, zædat de soldaten tusschen de gewone
rerzrgers kwamen te zitten.. Eén er van, een dik-
ke Scnlvaab, zag er lang niet zoo erbarmelijk uit
als de an.ieren en bleek dan ook n slechts rt we'
gens een inwendige kwaal voor een tijdje naat
hurs te zijn gestuurd.

I)oor net aaubreden vâu ee.'o sigaar kreeg ik
hem aan het prateu. Hij oieude in tret leger vau
den kroonpnns. loen rk hem vroeg wat nrj var:
den kroonprrns ciacut, weru zijn gezicnt cionker,

<i l)er grâszhche.Nlensen nilt dem ewig laclen-
dEn Gesicnt r, zeide hij, kou hij niet uitstaan,

Ook wekte hef, naar zijn zeggEn, elom erger'
'nis, dat de kroonprtns ua bloeuige gevecnten
cnampagneluiven aanrichtte. Er waren otlicre
ren, die aan deze smakelooze handehngeu Éret
mee wilden doen. r\let de populariteit van der:
kroonprins scnijnt het, naar ik ook vau andereu
dan van dezen zeg*mau vernam, gedaan te zijn.
l{et leven in eie ioopgraven was ellendig..

Staaltjes van truks om van verderen dienst aJ

te korrrel, hoorcle ik bij de vleet, Zao kreeg ik
het zeer steliige verhaal te hooren vâu een soldaat
(ccn ttnn r"trr ,;ltrçilil<cling) riic ree<ls velc inaan
ilerr i'n hct irospitaal ligt om tc gelleuen vau ectl
t'*r11,egding. îElkens als de wo1<J egçtvat ge{re'

?cn 1s, ziet hij lians het lid opnieuw te breksu,
z.{rodat c1e genezing eincleloos \\:ordt gerekt. r'

Ziehier de gctuigenis van nieutancl urinclcr darr
de Amerikaansche ambassacienr, Jâmes \V. Ge
lard, tc Berlijn.

rr Reeds in Decenrbcr 101ô zegcle tuij een groot
bankier van Berlijn, clat de Duitschets den oor-
log rnoe \raren ; dat cle firma Krupp en c1e andere
.iiootc irrclustriec'le onclernerningen bc'zig u'areri
grrLotc fortuinen te verzamelen en clen oorlog
verlengden, door aan te clringen op tie annc-xatic
van België, en ciat oc'k cle Juukers voor cle \toort-
zr--tting van clen oorlog \!âre11, orudat zij gevarr'
genen gebruikten en hun rvinsten vett'iert'otr'
ciigrlen en zelfs rrijfrnaal grooter rvetclett.

\/olgcrrs hcm zr.,tr. cle rniddcnstarrcl, c1e ]rarrtle-
lner, clc oorlogsliosten tttrlctclr clragcrt. ,

En dc groûtc urassa leecl.veel gebrck.
Verciun bracht uieuwe hoop, uraar toerr clezc

verzwonJ, was de teleurstelhng grrevencl. Urert
ttonden rrjen vrourven voor de tttrnkels, waar ze
sr€crrts op kaarten naâr magere tantsoeneu kon-
clen krrjgen. lVlen liep het plattelancl aI op zoek
naar wât boter, aardappelen, vEt. Er \yas g€-
brek aan steenkool, aan klecderen.

Iiu cle rouw werd zoo groot in vele gezirrnur,
waarvan een, twee, drie en zelfs meer zonen ge-
sneuvelci waren. Ook oat doofde het ooriogsvuur.

Groot was dan ook de hoop, toen de eerste
vredesduif opgelaten werd,

Den l5' bood de Durtsche regeering en haât'
bondgenooten"aan de Entente aân over den
vrede te onderhandelen.

De Duitsche solclaten te tsrussel bijvo'orbeeld
toonden openlijk hierover hun vreugde. De
voorzittsr der Vereenigde Staten, Wilson, vroeg
aan de oorlogvoerenden hun doeleinden te laten
kennen, om esn basis voor de onderhandelingen
te hebber. Ook oncier de nalies kwam een hoop-
volle stemming.

Zou er kans zijn, clat er eind kwarn aan het
bloedbad?

I'Iaar nog was dat uur niet geslagen, Integen-
deel, weldra zou het nog somberder $,orden eB
de oorlogsvlam zich uitbreiden,

LVI.

}IET EINDE VAN 1916 OP HET
WESTELIJK FRONT.

Hoc het jaar 191ô bij Vercluu eindigde, hebbeu
ivij hiervoren beschreven

Aan de Somme ook duurde de strijd voort, a1

venryaclitte men onmiddellijk geen groote uitsla-
gen nleer, rnaar 't was van belang uu de behaalde
posities te verbetErEn" ,

Zoo werd er hevig gestreden om La }Iaison"
uette.

I{aisonnette lva.s een domein met een kasteel,
bij Peronne. 't Lag op den top van een heuvel
en heheerschte het slagtelrl ten T"uiden 1'sn t1e

Sqrume.
\ran rlie hoogte berhoten de Duitschers ir
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\\fet er tan het dorp i\r'ocourt bij Verduu overiiiijft.

id?J reeds Peronne; strategis:he puutexr hebbea
rrltijrl hun belang.

De D'uitschers rvildcu nu in .1.916 ock, kost
rvat kost, deze stelliug behouden.

La }laisonnette bestond dus uit eqn kasteel
ruet park, een twaalftal andere huizen, boom-
gaarden En weiden.

't Was een dier heerlijke oorden van 't Som-
meland, welke de bewonderiug der toeristen op'
wekten. Nu werd het een wildernis.

De Duitschers maakten er. een echte l.este van,
bouwden schansen, schuilplaatsEn, groevEn
loopgraven, brachten elk gebouw en bijgebouw
iu staat van verdedigrng en beschermden alles
met artillerie en machinegewerEn. Alle kelders
rvaren bestancl tegen de granaten.

En toch was heel dat geducht stelsel niet tegeu
het Fransch offensief bestand.

Den 9" Juli viel een kolouiaal regiment het
aal, In anderhalf uur wareu de Marokkanen
et meester. Zij drongen naar cle kelders en be:
stookten er de Duitschers met handgrànaten.

ue vrjand ga{ zich in massa over. '

De Franscheu rukten dan naar het Blaise'
bosch. Een afcleeling Duitschers stond daar'
maar stak de geweren omhoog ,als sein, dat ze
geen verzet meer zouden bieden,De kolonialen na-
derden om heo te ontwapenen. 't Was een ver-
raderlijke list. Plots weken de Duitschers om
plaats te maken voor hun mitrailleurs, weike nu
eeu .geweldig vuur ontketenden en een groote
slachtiug onder de Franschen aanrichtten. In
enkele oogenblikken lagen twee officierql en
vijftig man badend in hun bloed.

De koionialen moesten wijken, maar met woe-
de iu't hart. En ze haalden versterking, keerden
terug en uamen de uoodige stellingen om het be-
zit van 't kasteel te verzekEre[. Ze nestelden
zich in het Blaiseboech,

Dit was voor de:r tegenstandet een gwoelig
vcdies. De tegeqlvoordigheid dcr Franschen te
Ia Maisonnette was ecrr voortdur€ndê bedrei-
g{o,g voor den bsctter is Fsoane.

Drrr 15u Juli waagden de D'uitschers een hevi-
gcn tegenaanval, Ze gebruikten vlammenwer-
Jicrs en strkgas. Ijen lreisc[e strrJù outstourl,
maar de aanvaller kon alle,en het Àoordehlk ueei
van het boscb bezctten.

Den volgenuen uag echter waren de koionia-
len hen weer voor en wrerpen ze terug urt iret
Biaise-woud.

De Durtschers konden zich niet bij het verlies
gelaten toonen.

Den 17o vielen ze nogmaals aan. Zes keer
kwamen hun konrpagnies aangcstormcl, doch zes
maal ook wercien ze terug gewolpeu.

En nu ging het voortLiur€nrl aldus voort :

aanvallen, tegenaairvallen, een loopgraaf nenler
en ze weer verliezcn,

En dagelijks ook.vielen er ran weerszijden
nanneù en drenkte het blo'ed van D'uitschers e11

Franschen den grond van La Nlaisonnette.
De gebouu,en u'erdet cloorschoten,. brokkelden

af, maar de muren vetclr,r.enen clan achter zak-
keu zand. De bcomen der parken eir gaarden
sto,rtten nL"er, doch tusschen de afgebrokkelde
stammen maakte men prikkelchaadversperrin-
gcn.

In Oktober waren de Duitschers toch wat ge:
vorclerd. Ze irechttcn zich aân den zoom van het
bosch en verschansten zicir in de ruïne eener
hoeve.

\{aar verder k\ryarnen zeniet.'I'o,en't jaar 1916
eindigde, \À/aren de Franschen nogsteedsmee'ster
op de hoogte en we wijzen hier nadrukkelijk op,
omdat we zullen zien van welk gewicht dit was
in het Lente-offensief van 1917.

In den lVinter ontnamen de Franschen zelfs
nog aan de tegenpartij, de doo'r deze in Oktober
behaalde kleine voordeelen.

Deze hoogte werd heuvel 97 gei.ro,emd. N{en
had nu van claar een vree'selijk schouwspel on"
der de oogen. 't Was of een aar',ibeving alles ver"
nieftl en ourgewoeld had, tot waar cle Sonrrne
buiten haar oev"rs was getre<lerr err ie ouiget'ittg
in een moeras herschapen haci.

Door deze uloerasen wcrd dc al zeer geteister-
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\\'at cr r'au Sartr,-,gt;e iLr or:grblijf l

iie stacl Peronrre gescheiden vâl iret dorplc
Biache, dat weleer daar zla scl,rl,ler:.rcirtig in tret
gToen tegen het kanaai lag.

Ook hier had mcn iu Juii ger,veidig gesttedelr.
D'e Duitschers hadden Biaches tot een vesting
herscirapen en vooral de suikerfabriek, de mairie
cu het ptation warefl geduchte schansen, waaruit
tle machirrege\\reren hun moorci<ladig vurrr braak
teli.

Den 9" J,uli voclrt ruen iu (le straten en tuiûeu,
vaû 's ûrorgens tot 's avonds en zonder overdrij
ving mogen we zet-gen, dat lJiaches vol gekwet-
sten en doô'den lag, Irrartsctten (troepen vân ge

neraal Fa5'ollei err Ûuitschers cloor eikaar.
Het t, fortin d'Herbécourt rr weerstond

's avonds nog. Feitelijk was men het reeds voor
bij, maar aiclus werd het een bedreiging iu detr
i rrg det aauvallers.

tr{en moest iret kost n'at kost nemec,
Het (( fortirr rl'IIerbéco,urt l was niets arlders

clan een ger',,oon huis, cloch <le D'uitschers maak:
ten er achter barrikadert een ver'schrikkelijk ma
.:hinegeweertiest van. Zart lang men, het niet
rlvermeesterd had. beteekende ele verovering vatr
lliaches lneer ee11 gevââr rlan een zege.

L,en 10" Juli viel he't dc-ror de stoutmoecligt
riaad van een patroelje, eer-r kapitein en acht matr
slingerden zicir <loor <ien ko,geliegen en drongert
binnen, met den revoh'er in de vuist. De Duit
sihers waren zoo verrast, dat zii zich met 2 offi
cieren en 112 man gewillig over.gaven.

Riaches aan de Franschsn. Dat was eerr em
stige beclreigillg voor Peronne' De Duitsche stal
rvas n'çedend over het verlies en gelastte kost
rvat kost het dorp terug te neruen.

Den 15' Tuii bombardeer.<le de vijand he1

lrlaatsje met zulk eeî ongeke'nd geweld, dat niet
àlleerr iie laatste huiz.en onder den stortvloed varr

granatcn instortten, rnaar ook de keklers bezwe'

i*r, ett overâl hlande'rt woeclden' De bgzetters
verkeerrlen er irt een verstikkende lucht van rooli'
r,iammen en gassen.

's Avonds cieden de Duitschers hut aanval'
g.u*ta.ttrd door vlammeflweiperÉ' Brandend vocht

sptxlt in ile steilirrgrrr cier iiranschen. Ëreu sekur
nras cloor vlarnmcn omriugrl. Ze moest wel wij
ken, om aarr ik'lr vuurrloorl te ontsnappen. D(
aarrvaller riei, zcgc, riror:g Biaches binnen er:
rcrorterde cen grool rlee;l varr iret dorp.

Xaar 's tt1orge1i,-c nâmen cle Franschen iveer
Irct offerrsiel' cn \,erove'rden opnieuw alles, wal
zc gisteren orirler clen satanischen storm prilr
lraritlen illo('tul gcven.

Derr l7n.kcerden cle l)rritschers op hun beurt
tcrug, onder besclrerming van Jirin geschut o!,
dcn heuvel varr Morrt-Saint-Quentirr. Zii behaal
iicrr r'lc zege.

's -\ndererrdaags \'oortzetting. val tlen strijd
zonder uitslag ; .lcrt vo,lgenclen ciag rveer een wor
steling,' met oi'eru'inning voor de Franschen.
Ën Biaches hleef ook aan onze bondgenooterr
als steunpunt \oor het offensief van 191?, toel
tle Brittetr de"z-e linie. r'r,enâls I,a \{aisonnettt
r)\'ernamen.

I{erbécourt, een rle rile stetuipunt, r'iel gernak
lrelijker in hanclcrr der F'ranschen.

lien ancler tiagisch oord lvas I)orrrpierre, waar
vcoral aan ck: suikerfabriek zulke bloedige ge
vcclrterr gelcr.eril n'erden. In cle nabijheid ligr
llelloy en-Santerre, dat in Juni 1916 even gewel
.iig versterkt was als a.uclere genoemde plaatsen.

Den 4" Jrrli kreeg het Vreemdelingenlegioen
irevel de positie onnridclcllijk mct de bajonet tr
rle'fireil. 't Was oll) zes uur 's avoncls. De troepeu
stormclen tût o,lJ j:}{}il meter van het doel. De
I)uitschers acl.rtten ze, to,en blijktraar nabij ge
lroe! voor hun rnachinegewereïrr die gansche
rijen wc-gmaaidel. Vooral cle 90 en l1u kompa'
gnie welrlerr ilwaar geteisterd, en verlorgn al hurr
officier-en, Ëerr cler kompagnies v/erd dan doot
ren gewonen korporaal aangevoerd. I{et vreem-
iielingerrlegioen nârn tlien avond Bellov met 75()
{evângenell.

De lJuit-rclrcrs lietcn rie stcrilirrg niet zoo sllot'
dig los eu deden den gauschen nacht tegenaan'
vallerr, 'I'egen, den morgen clrongen ze terug irr
het elntp en ornsingelden in het kasteelpark drie
se'kties Maar tleze afdeeling Duitschsrs had



- li4() .-

ii ilt;*
;5'

,ich tô fer gclvaagd. 'loen z.e terug wilden, wertl
hun de pas afgesnederr cloo,r r1e o,rietlevenden vatt
ten kornpagnie, welke oncler trevel van een on'
' ler-luiteilant stonden,

De Duitsche,rs gel){uikte!t iclt ltuttuer geworlt.
..'alst-lie miclcleierr. Zij drevtrr cetr aarttal gevan
gcnert ais schilrl r'oor zich ctr rrteettden aldus rlc,rr
,lr, F*rarrscheu te dringen.

,i Legt t1 ncer ' ;' riep cle trnrlcrluiterlant tot zijti
irrndgelooten.

Deze lvierpel zicit ten groncle. De aanvoerder
iist tlan ltet vuttr op zijn tegenstanders richten.

De Drritscher$ gaïell zicit over,uitgenorrlell eat

kelen, die cle vlucht wilclen rreûten en een gen'ond
.rfficier varr hct r,reernclelingenlegioen trachtten
nree te nemcn. llaar de gs\,'4ilélenelr' al waren ze

'r1rge1vape11(1, 
q'ietpen zich op lrerl en be\trijcldefl

iir.rn ot'erste.
Bello-v bleef aarr de F'ranschsr. ûraar verknri

rneltle irr de rrrlgende tnaanden onder het hcrm-
l',rrdgntgnt..

\iet rnintler gerveldig gine het toe te Estrées,
,!at huis ût httis tloor de Franschel genomen
rlerd. Twee honclerd Duitschers met rnachinege-
rveten handhaaf,lsr zit:h rlng in liet Oostelijk
,leel Zij r'viklctt zich nict overqeven en 20 daget
lang btxlen ze rveerstaird. De.n beschoten de
I"'ranschen hel grocpje htiizerr ; zes ltrEu lang re'

gelde het et grâna,telt van 220, 2?0 En 3?0. De
r.r,oningen t'erdtl,'enett, de kelders berzrvekgn zelf s
tt eindeliik vontl rrren enrler tret puirr slechts 15
,'r'erletenrlen meer.

llondcrd vijftig crt taclrtig sr-rldattrr harlden in
tle fuïnen het leven vetloren.

f)e Fra.nsch*l lraûterl ook hct Bois ries Satl'res
bij F'a,v. Ifet rvas vol o,ndergrondsche schuil-
rriaatsar, cell echte kazerne, flink bemeubel<]
rrret wat rnen irr de <vrnlisgende dorpen weÉfge-
iromell hatl. Er \yaretr z.elfs paviljoetren voor offi-
cieren, rvaar'tle gewone so dateu niet mochten
komen, zc)ûâls rtit cle opschriften bleek-

llen voncl er be"dden, kanapé's, piano's. En dat
de DuitschErs zictr daar zeer veilig gevoeldets, las

\:1. f \\'.)f.\,ic I)'uitsclre tiatterii itr ltct ', liois ('it:tttiïi,ttt'" i\'/r'rrlttrtl
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!!ren llog up ,-1e rlerttr van tien kommandopost, rrr

'Ir,z{' woorden :

,r trJacht -foffrc attch eitt lxises Gesicirt.
Ilicr: tref{cn itrrs seiue Granatert nicht. :r

Rij Chatrlrres 1{lâs dci strijcl niet minder zsçaa! .

r:raar t1e lluitschers be'hieltlen dcz.e plaats en wij
zrrllcrr ,lie in irel offertsief I'au 1!f1 7 dus weer
Lroofen lloelrlen.. Het offensiel r'au iu16 bevnjdde Albert va;,r

'lc béscirietingert, wallt in 1!114 wâretr de Duit
schers slechts tot evefl ovea de stad verdteven.
\lern 29 September 1.91.1 werd Albert aanhoudenri
gebonnbariicercl er dat de vijaucl zelfs de Roode'
l(ruisvlag niet ontzag, bleek o.ur. <len 21" Maart
1915 toel, na eell verkennitrg tloor een vlieg-
tuig, het l-rurge'rlijk hospitaal treffers kreeg, zoo
tlat vijf grijsaards gedood en andere verpleeg'
,len, 1.,âaronrier . de ztlstef-over:ste, gewold v'et
,len.

Inarrg lagc'n thrs natrij Alberb de beide partijen
tcgc'noveî ellis{r.itr t'r1 van we€rskanten werkte
neu met nriinen, zooals hij I.a Roiselle en Ovil-
lers.

Derr l" Juli t9lti maakten de F'mnschen er vor-
, I eri n gen, rn aar niet zo,nder getluch terr telenstanri
t( morten hreken.

Een bataljon r,:ur .le Pruisische garde hield bij
(Jvillers 1? dagen startd eu telde bij de overgave:
sleclrts 2 o'fficieren en 724 man meel.

Ën lvat rvij hier beschrijven, zouden we bij
z.ooveel Sonimeplaatsen moeten herhalen. Wij-
zei we nog op de verovering door de Britten
van Courcc-lette en Martinpuich bij Bapaume.

f)en 15" September had c1e aanval plaats. Hier
\\ias het, clat clc tanks voor 't eerst meewerkten.
't Leek e.Éî verhaal van Verne. En toch waren
z<' claar piots, de geduchte stormwagets.

Wie heeft ze uitgwonden?
r Dikr,r'ijls sprak rnen over dgr' uitvinder rrf

tle uitvinclers van de tank en men vermeldde clan

'nk de nâm€l van eenige uitvinders, o.m. f,eo-
uarclo da Vinci, die plans maakten van bewapcn-
ile wagens, welke Snen desnoods als voortror.rpect
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. onzer modertle aanvalwag€ns zou mogen be"
scborrnren r,, schreef c1e rt Legerboclel,

rt Zeqg.en we ook clesaangaânde dat Jules Ver.
rre, clie, in zijn schoone avontuurromans, ver-
scheidcle, thans verwezeniijkte uitvindingen
voorspelcle, - z.oo bijvoorbeeld tle onrlerzeesche
vaart en cle luchtvaart -. eveneens eEn voorge-
voei gehacl heeft van het bes,taan cler tanks.

fn het rc À,faison à vapeur r verhaalt hij inder-
daacl eene ingebeelde reis van stoute spàrtman"
nen, door Eneelsch Inclië, in een stalen voer-
tuiq, ontzariijk en vre,emc1, vr'aalmee zij de
bergen bcklimmen, in de vallEien neerclalen, de
stroomen cloortrekkcn. Dit rollend huis.is ter-
zelfrlertijC een beu'egencl fort, u'iens bemanning
bloedige gevechten levert ,iegen benden Hincloei
en kuclden olifanten.

Overlaatst maakte cie hecr Leon Grasilier in
cle rr Nouvelle Revue l openbaar, dat NapoleonI rt tarrks r hacl kunnèn hebben, aangezien ir
vorstmaarrC van het jaar X, 't is te zeggerr in
l)ecenrber 1801, een zekerc Collin d'Anglàs, clie
berveeL ie irrqenieur-scheikun4ige te zijn, aan den
lrolitierrlcfcl<t tociatilg vroe.g om in het openbaar
eene proefneming te cloen ; haar uitslag moest
l;en'ij"en.lat men fie,t een u'erl<tuie; r'lat hij
r, oorlo..-'srlomn noem.le, eene starl met opet bres
ylrçf h6s-161fl man kon verrledigen tesen honrlercl
r{,rizen-l . en een sclrin tegen viet erren rnachtige
..:ir" 1çlijlrp schpnpn en ze ooqenhlikkeliik ont-
yo'! 'e1nn. zonrler een kanonsclrot te loSSen. u

T)n^r. -re nolitierrefekt I)rrhois von4 rlat l_ret
oo-enhlift nisf oçq3!1jl;t \tr'âS om .ie nroefncming
fo '1nen err schreef aan Fouché, minister tler po-
'lit in :

rr Ik 1.çf Se'lacht .lat de nroefneming van Col-'lin d',\r.rqlas, hoe orrsc'hrrldig zij ook rno.ge zijn,
zou kunnen doen zessen dat de Franschen wel
'lurlen u'at zii bii hunne vijanrlen afschuweliik
virr'en. Deze bc.scl.rouwing heeft mij.de toela.
tinq, clie me gevraagrl wercl, cloen rveigeren err
mij rlunkt dat cleze proefnetning err geliili welke
van rlien aard niet in het puirliek moeten gedaan
\riorden geclurende geheel den oorlog. n

' rrê+ iq nrref r11n 11'221snlriinliik .1at. mOeSt de
uitvin4ing âan den toenmaligen koning van
Pruisen voorgesteld geweest zijn, cleze zaa
kies,ch rriet zou Ê'errallen zijn als de Frarrs,chen...

. Err wat ziin afstammelinq, Wiltem II betreft,
het monstcrachtiq gebruik cler stikgassen ell an-
tlerel dat hij geclure.ncle den laatsten oorlog toe.
liet. laf-err 6ns niet.inrrqcr toe te soreketr ovet
zii,rn n1,.11qnl.1ip1,pr1.16 cor,6pt6,.11q r1.

De tarrl<s u'erlen r.oort<1urer<1 beter inserlcht
en rreleken o'o rolletr.le, van alle ziiÂen vtlrrr$)u-
w'errde ve,stincrerr. Zc 'r'a7àen ol,cr alle h.inrlernis-
s€-lr , 'rriiil<dl 

r ra arlversperl.iltgeri , loollgravett,
l,lol<lrrrrzen, enz.-tf.- T)..:+c^1..tq.rra.11;1p11 ze el c-ripfli6 n.1,

Bij drtzelfcle offensief wErd ook Flcrs getro.
men. }let dorp herinnert aan een der misdade rr
r,an 1914.

'loen de lluitschers bij irurr inval liier âankvya-
ttren, rlrvotrgen zij clen liakker. Delmotte voor hellt'*oocl te hal<lcen Toen het rrreel oD wâs, lnoest
Delmotte er op ergen kostèn te Bapauurr fia rr

halca. Dit vcmeeldc h€m cn hij welgcode nog t€
werken, zoo men hern tenminste di waar ;iet
betaalde, die hij zich zelf aanschaffen moest.

De Duitschers duldden zulk venet niet ar
zochten eerl gelegeirheid om zich te wrekeu. Zij
\.orr'lerden aan Delmotte zijn jachtgeweer er
munitie op. D,eze gaf alles gewillig. Men vondin een doos eenige granaatscherven doo,r dcn
z.oon van den bakker van het slagveld opgeraapt.

I)e bczetters beschul.ligdel Delmotte nu van
achterhouding van oorlogstuig en ze etoptea
hern in zijn kelder. Den volgenâen dag Uracùteo
ze hem in den tuin. Daar zag de ongçltikkige een
kuil. Het tvas zijn graf, reeds van ie voren ge-
nraalct. De bcuicn schoten hem clan ,teel.. (27
Oktober 1914).

Bij l\{ontauban verloor het 6o Beiersche regi-
rlent in het offensief van 1g16, 8000 man van de
:3500 ; het 190" voetvolk liet er de helft van zijn
effektief. Ilij Fricorrrt nanren c1e Britten 15C10
Iluits,-'h crs gevall gen.- l{u in de laatste maanderr van 1g16 verdedig"
dcrr beiclc partijen hrur ste{lingen. Zoo doorbooî.
clen ile Duitschers den heuvel Mont-Saint-euen-
tin, bij Peronne, vau ondergr-onclsche galéii5en,
tlic naar schuilplaatsen, blokhrri"en en waar.
nemingsposten leiclrlen. De hoogte werd van ge-
schnt voorzien. Het dorp rnet ,t kasteel w&d
een echte vestilg. Zoo cleed men ook elclers. Men
wist, dat het nieuwe voorjaar ook nieuwen strijci
zou brelgert,

Bn het jaar ve'rqing in beschieting, dood, el-
lenrle, reqen en koude.

Zoo ichriift komman.lant Briant in zijn deg"
boek : rr De I'Alsace à la Somme. r

rr 23 December 1916. Plots gaat het regenen.
De se;ktor. 'lien mer ons in goeÂen staat ov.ergaf,
ziet in enkele uren zijn loopgraverr instorten.
Tv'aalf rlaqetr lanq moeterr onze mânnen zich
insraunen, om 's nachts te herstellen, u'at bij
rlaqe irviel en ze staan elaar met cle voeter iu
't \r.ater, en kunrren s,lecbts rusten in gebrekkige
scbuilolaatser, oncler eert bijna aanhoudend
lxrrnbar,{ement.

2B r;6qsrîber, Kerstmis.. De aalmoezenier
konrt nric lcrctr irr rniin o,n'leraardsche kamet.
/ttlrlpnvritt.l . He+ vfepr bliift rec,enachtie. De b€.
frrcl.fe \fonT-Saint-Orrentin lip.t c"in.lS vetlicht.

Ta.rroor al seilrtoten {s er eett T\fo,nt-Saint-Quen-
firr. /wearvan wij hoôeEr reet{s vettelrierr, hoe de
[rirc^hg1'c âierr hetrvel vâl1 seschut 'u'oorzaear).!fi f').pnonrhef. Ilezenr âvo116 1*, mijn bataljorr
rlat vnn O. irr eerste liin af.

Ik ga vooruit om het konsiguc. Wij volgen een
lurrrreraaf , rlie zot> slijkerig is, ciat uren al loopend
(';i) /1etl ellehooE tnoet steruten orn niet te diep u'eg
tc zalrken.l\'Ji jn or4onnaus zinkt toclr iu de rrrodcier
eu lve heblten tien rnirruten nooclig om henr te
bevrijcleït. Ware hij alleet geu'eest, hij zorr ver,
I'rren zijn.

OÎr ttvee uur 's tnolgens rcrept een verlrir:-
dinesagent : it Kapitein F. (nrijn adjuclant"rna.
joor) is gewoncl. ri Eerr obus is op onze groeB ge
rrallen ; allen zijn ger/vond. Mijn beste, dappere
P Ik neenr miirr helm etl gs l-u1itel1. Wat àl ib
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vintlen ? Ilaar nauwelijks heb ik cenige pssaen
in de loopgraaf geclaan, of ik hoor zijn stem.

I{ij heeft zich tot da,ar kunnen voortslepen.
Ëen scherf aân 't been. De clokters stellen me
.qemst. P. behouclt trouwens zijn vroolijkheid.
't Is zijn zEvercle wonde. In clen nacht gaan dc
brankarcliers uit. De loopgraaf, die vol water
staat, is onbegaanbaar.

28 l)ecembcr. \\rat zon. Gevaarlijkc toestanrl
iu cle ecrste linic rroor cle arme lieclén, clie in hun
lrolen cle u'acht houclen orr<ler beclreiging der
to4tedos.

:10 D'ccernber. Het regent, het regeut, el het is
,lroevig c1c nrannen itr het rvater te zien, dat hen
doorw'eekt. Êt zijn er, wier r'oetel bevrorerr, on-
rlauks alie zorgeu..I'Iaar srat te cloen? I)e manrlen
liunnerr lrrrrr schoenen niet uitdoen, noch de
Ireenwinrlels, r';elke klodden motlder gelijken,
losnraken. Zoa ze het deden, zouden hun voeterr
zilclletr cu niet nteer irr het schoeisel kttnnen.

3l f)ccember.fk kom voo,rbii hetklcin kerkhof .

\\iii hcbben het aantal graven vennefl'derc1.
Om ell uur koncliaden de Duitschers ons het

nietr\r'e jaar rnet grânaten âal1... ))

Ën zoo las het front van Somme el Aisne daar
tot het vooijaar varr .1917 groote wijzigingen.
I't't'ttgeil zott.

Jr"{

^\an het Belc'isch frout ha,lden de Britten bij
Ieneren en de Belsen aan Ieoerlee en flzer nlaat-
seiiike aarrvallen te rloorstaan, maar groote ge-
vechten kr.amsn er in 191 6 niet 'r'oor. Ons leger
hicl4 ds rtac-ht aatr rle' ffzer.

\\;eik rrithoudin esrrermoeel r1aa rtoc rroocli e is.
teekcrrt orls even r'le aalnroezerrier Elebaers, waaf

. ,tt .hij schrijft in zijrr zoo gevoelig werk ( Lief en
I.ecl ,'.

,, Een srijze nist'u{akte. met rukwinqlelr die,
uit de vetie. tt karrorrsehr:lÂet af en toe meehren-
gen, Trrs-.clren cle ko'rcnveltlen in, rle krot'telen'
,lc cracl.terr naar r1e voorste looDqrarren. Ilier en
,l:rar heIf 1'gr1iglds hoerren. horrrrrrrnllise fflt-ell,
relnrinlite to.rerrsnitserr flr ireeroebeukte kerlren.

I:er'lorerr, in r'lie centonioheid vâfl vernto€sting
.11 11604, stl'-ert not{ enlrele kneien en stârell
sônrs,. ru'en 1ano, i11 storrrmg venx,'on.lering nââl
hccl die vernielittcr ett al ..lielÂ'oeste driestheirl,

Iirr toch leeft daar heel een volk een helclerr'
le-u-en i

Gc ziû. ze sââr1, tcgûll 't vallen van clerr ar,.ond,
,'nntsrrscheliik zu'aar belat1efl, rlitzielrde nââr
ciierr karrt l'an det horizout wàar ze hun jeugd
llâan begrarrerr, dagcrt larrg, tussciren lnurell liârl
lno.lrl.'l' crr siijk" Ge ziet ze tteerlisseu in hutr
schuilnlaatselr, ou hurr stroobedÀetr, 't ger,'eer
aan eelr urogl r,.ast. ne!€fls Len. Ge 6arrEah61119f
ze, rccht staarr.le, rrrerr aanéén. oo rvacirt aa-n de
gertaarliikste nlaatsen e1t schûuwend lraar ù11-

ziclrtbarc vijanderr.
Dan korner ze \\:eer terug o.rn uit te rusien iri

s.tallen, in schuren, in puinen. Ze werken riet
spa,le en bijl... gaan en.keeren... Dit is nu zero,

rcccls maan<1cn l

|ongens vâ1l {rTl& Walloniê en kerels vâfl ûTIt

Vlaarrderen, weet ge wal dat gij levende leseeu
geeft in levenskracht? 't Valt u so{ns zwaar âlg
gc, rla ciagen en nâchten lastig zrvoegen, nog da-
gen en nachtcn de wacht opmoet aan den fJzer,
kogels en bomnlen trotseerend, de ooren vol oor-
logsrurnoer en de ziel rrol heimrvee. Verlangend
trlren uwe blikken uaar den anderen oevei, waar
Lrrv lijcletcle ciorpen en l1w prachtige steclen te
n,achterr liggerr ook, te ivachten naar 't vetlos-
$ingsurlr, rrâar uw zegerijke terugkomst. lin toc]:
blijverr urv harten sterk, uw spierer: tilijven rran
staal.

Honclt r,ol ! Want t1e aanhouder wint. IJw lij-
tit:nslvegetr voeren naaf triomflanden.

IIoudt vol ! Want uit cle \\'etbn-mâssa clie ge
opstapeit, in onwankelbare taaiheicl, groeit uu
i:ieiegroott ei cl herne'lhoog.

I,aat niet één stond u den nroed ontvallen, laet
niet éérr oogenblik uw levenslrrst vernrindererr.
Rijker clatr voorheen zal pralen eens uw stukge-
schotel land, en blijdEr dan ooit zal weerklinken
de frissche lach uwer kinclelen, groot geworrlen
irr 't bewouclerelt vân uw groote dacler I

\\rii nrogerr het troo,it verseten : hoe afscÉuwc-
lijk ook cle oorlog weze, hoe rechtmatig ook dè
vervloeking der moeders valle op c1e schulclige
aanhitsers tot deze brutale moorderij, wij zijn en
rvii blijven het leeEr rler recht-verdedieers.

Geen vlek kleeft op cle baan glie wij volgen, geen
sruet ontsiert c1e klare blankheid van het doel dat
rvij beoog€tr. Ën daarom maq geen bitterheicl
komen over oils lijrlen. Gelukkie zij tlie vervol-
ging lijrlen voor de rechtvaardieheid ! En daar-
om 1nâq geen o,needultl ons uithoudingsvetmo-
gen kornen verrluisteren

In houwe tronw wordt 't heele vadErland hEr-
borerr I

Eens zullen. wij sanrerr dees wuchtbare gror-
den bezoeken, zoo dikwijls reeds besnroEid met
het bloed onzer vaderen. Geen mistlueht zal han:
gen dan orrer treuretrle rtel.Îe'n... rnaâr zonne-
glans za1 blinken over \rerrezett schoonheicl. rr

Maar hoe veel zou er noq vaïr oflze solrlateu
geversd i,r'orrTen.,. Eind 1916. Nog bijna twee
jaren zou de vreeselijke oorloq durerr, en
er offers geëischt lrûrclen en men geseheiden blij-
1'en van .te <lierbaren.

Tairiiker wer:,len daar in 't l.Tzerland de ruT.
nen, en wo€ster wàs steerls 't uitzicht van 't land.
Onze sol'jatfil versterktell voortdurend het ter-
rein. Achteraan bous-de lnell nreer en meer ba-
rakken.

Geclur-iq krvarner er ltiL'u\l.c soi.latell uit de
kanroen in F'rankrijk. Hct geschut nam in aan.
tai en kracht toe. Grootcr rterclcl de werkplaat-
sen van.allerlei aard in li'raukriik, zooals bij Lc
I{âvre. Het ieo-er rvcrd rrr:s altij.{ krachtiEer in-
ge.I-rcht. De onietciingsscl'oleu leverren nieuwe
officieren. De hevoorratlinss.naqazijnen warerr
goe4 voorzien. De Beloische soldaat stond hier
fiink uitgelust ru, hij rlie in 191.1 en in de eerste
helft van I91 5 z'æ haveloûs rvas gekieed; als ee.n
beeiri van ellen.lc.

En onsednl4ie verbeidae nrefl het offêtrsie'i,
dat t1e beïrii4inc brenger moest. Maar niemand
rermoedde det het uoC zoû lang duren zou,
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I{ÀÀRT VAN KiALITSCHOT-'

()relrzerr r,air het lltitscli pacirtgebiecl.
i',re rrztrr varr liel f)rritsclr pachtgebietl
(,1reuzen van r1e llritscht, et f)uitsr:ire :nr.'1+o.i*iaran
Slroo'rwegen.
Hor.rfrJq'egen.

LVIT.

DE STRIJD IN tlET VtiRRE 0()STË!,;.

tlen Japansch ultinratum. - Kiautsshou. ''- I),c
striidl om Tsin6garr, ' Overgave van Tsingtau.

Wii hebberr tût olr irs,ler, onr rviilc van hct
a:uieensluitend relaas uv{'r' dc irl.,vo grnde rnili
taire trr po'litiekc gebeuitetrisserr, den strijci in
iret verrc Otntur <;nbesprokeu gclate'r:. In eirkc'lt
rvoor-cleri u'illcn wij clien uli Sarlenvatteï.

Op 20 Âugus,tus 1014 riverirandigde' de Jap:rl
sche gt:zant tc Ilerlijn aiur de l)uitsche regcetinil
een u.ltiruatulrr, naârin, orn ri:il1c rrau rlen rluurza
rnen w-etle in Oost- Âzië, geëis t-'ht'lver:d, d atf) uitsch -

land orirrridde'iliji< uit r1c Japrauschu eu CLriner'
sche waterEn a.llr: octl,;gsscl,r eperr z.riir tu'rtlÉ{tlek.
kên of outwapenen en tritedijk op 25 Septemlier
het geheele pachtgebietl Ki autschou $ll voorl\'s ar -

deliilc q zlrrril.rr ransplekar or qchedeln{rsctel

iing aan de JaE:anschtr nmbte'uarert riiencie over
te gel'en.

Alvorens s'ij tle gevtilgcn van dit ultimattirrr
uàgâar, lijkt het ons niet orrerborlig een en a.ncler
r.rvcr Kiautscho'u mede tc declerr.

Dit gebier!, groot 515 V.krn., telt d4.uû0 inwo-
neïs en ligt in t1e Chineesche provincie Schaul
tcieng aafl de Golf van Kiautschorr. De bo,ilenr
levert iroofrizaketijk lioretr. Buiteri derzen tak vau
lanclbouw, houdt dc bevolkiug zicl'r bezig nret
eoutbereicling, strocvlecliterij c"n zijdeteelt.

Tengevolge varr dcn rnoord op twee Dnitsclrr
.,.ert1e1ingen, w'errlerr in i8!tT lluitsche oorlogs-
schepen naar tle Clolf van I(iautscho,u gezonden
,in het gebied bezet. Bij ver:clraq van del 6" Maart
1898 lq"erd een kleiuc, stteek rl:ror China voor {"1$

.taar aan D'uitschland verpacht.
Tegerr cleze verpachtinq van Chilcest:h gel-rictl

I*vam uu het Japansch rritimaturu op.
Verbonden rrret Engeland, rneentle Japau niet

,rsn ziia p'llchten tf rnfxe{.r: lekortkomem. dncr
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\\rat cr r':rrr ht-'t,Irrp \'laux, tlêi (lr \rÊT\\{}t}tillg,,ltttlrir'ef

rilziliiig lt: blijvr,:rr, lr: Tilct.r rlarir lluitschiand
I{iautsr:hr.,u operlijli tOt ilcn oire i:zitiebasis iiatl
in.qrricht cll va.!r daarnit r1e verbincling tussciic\r
.frtpan r-rr Enge1ant'1. r,oortiltrrerrd beclreigde.

Eerlijn achttg irel rrict noodig het ultimatuu te
lreautrr otlrle n; ire't irtr ';iuLr'lr' e-r zictr bij zijn gczatlt
rrit 'loliirt tenrg tr r-()ei)crl i'rr rlril Jtriranschen ge-
ruttt zijn li.rsl)r ûr.t ttj gr'\,e1r. Orrrrric.lrlcllijli lcgcle
rle I)Lritsclc rr.qrcijii.r. i;.siri;-; o1; ltlie Llezittiugerr
t'atr clerr Jat;:rnsch*n :Laat iil D'uiisch!arrcl. Een
{root aarrta.l Japrunrtrs. tl'ertlerr aangrlrr-lrrrJer en
ac'iirlerneerrl.

()t;sttnrijkHotrgarid volgiit: het voorbeelcl
vlrr zijt lrr;trr.lgctioot ,. rr h,lrttl ilaarenboven de
!rul1r van tlerr kruis.er' ,r Ki-izct-irr I,lliseheth !r vool
,lerr ;ral<c1r(lr'rr striid aarL.

i)p 2î ^\ti-!r11:ill:; llll l i;;tr.-'r; ,l:ll,l'rr,lc, llloiil<adc
r':-r n Ki autsi:hr-r t1, 1r'au iv arr r.lr: 11 nyrl 1pl riats T'si rr g
lâ11 drr iror.r.f<1:-Larl uitnr,.lskt, lrict I tiâg-schin, 2
l:ririsi r-c un .1 i l{rrr.lcdnjagr.rs.

l)p :) Selrtt'trtltt r ,"'oill1,l{' tlc i,rtzcltrlg r;irtr i
lilartr',cl oirr iiiurrlrt:lr,.ru. l )r.:r .i:l'' v,-.rovcri'len <lc,

.[a1;.rirnc=rs ]r,r1 st:rti,.rtr tlcr stad {iiarrtschorr-
I)aar iir:t z-tefLoiit. r'ari "l's rrgtan vr.i:.l $tcri{rr

ri,as cintr hct jalr<ii rc,nl, brirrr,.rclrierr air Iapa.nners
rieu itan','al vltn r1r: lrrirdziir.lc.

i)p 18 Selite.mï-re'r \ras de lalrrliug rarr het Ja
jrrnscht: beiegcriirl:,si;{}!l)s !'ûlirracitt, op 24 SEI
lr.lllrcr krecg ht 1. r''"'rstr,rkiirlj i i.in e,,.n kleine
Ilritsclie strijrlrrracht iiit \,rriii Cliir.ra rrrtier gc
t :,.' ritl'l Batnat i I i.ston

t)ir l9 Scç,tc'rr:he f vi;ilti h*t rer:te ïor.rrï-ros,icrrgc
rcchl 1.r1aats lrii Lirrtiri.S :rirr.; rlr. grctrs vlrn hc'1

I ,i, cl rt:{elrierl
Ol 2? SelrTt;r'ri.irt rii+s tir'vtstt!ig geilr:ei algr:

:,lrJtsr:, Trvei: Iinicrr r,*u 1,r:rsterl.irrgen, 1l'aarvali
d* buitenste rlrjr)r 5, rlt, irinrr+tr*ic ilocry .l forteir
lvcrcl ges,tcnirrï, rlr.,c'-oict1 \,eïor,.:rd worcler. I)î
Duitsctrers r:rr"lcstelr rlittrir r,r;cl de aaiivaller* lr,ij
ken. alhoeç,.eI r!,:.zr ,;ririgt , ir: rriî".l'*vkitit: i'lrr

i)uitsclrc laudrnijni,n, kintottttett ert ttt*chtrtegt'
\\'ct'cn, groote lct lisen t.rnrlergingen.

Op ill OktôI,.t l,.golr iri.t lr.rrnbarrlctn€1rt dur
trvtei'le lirrie rrrti htt scircel's" el T:elegeringsge
scirrrt . llonrii);ri il t i rrtitunlia r-eu briikert versch i 1 -

'lcrrilc'brauclen uit, l.ir. \'.i.tteu t'ie oiietanks vuur,
Iu Cct uacht van il op I No'l'ernbc,T verover

,lcrr rlc Jal.iHriscl' Iir-igeischt trotl;err r1e stolTnstel
iiill' r.orir tle h'rri,i','.ril.-riigirigslijl. Dienzel{del
rr:i':itt \\-Lrf(l rr!i i,',rt qclorlell cl kregen de
.fapairircr's \rrrst'-ir Vr;ct irr rlei I)uitsche linie. Eerr
laatste, beslisserr.it' :rautal \\'erci i-ïâar{lfifr n}og(r
liili gr'nraakt,

I.tt rieir in(Jrgfl) \iarl 'lur ï' irrscLL.rr rie c<rste
iorterr rie lyitte r'la;: crr 's avonCs was tusscherr
lrriiie ltartijeii r/1 ,. 1(,r(r)sf utillti'ilr{: \:elkregun be'
t.reffentlC (le t,,.Nirtt,;tlli:ï(-1i vllll fi\.ctgâ\re, n,elke
,rp 10 Novembe'r lrlailts grÉjrrp.

Iicrr vielluizairi krijgsgt'vz\ir,{un(r} waâro1r
,1t'r' rle gr,1r\''ernrlr)' eir 2ilû t>f{icierer '" lsme'1.
tcrt rijkr: i.,.uit lair 1rr.1,-rilsrnltteriaa.l, :teenkotll err
Iertens.rni.,1,lelrtt ', ic li rr il! o\'r'rrr'ittnilârs in hanilen ,

I)aarcr:bot.en 1&'r i, l,- r l i c t)ostc'nri jksclr e kt uist i

,, Tir.izerrin }ilisnl ,rtir ,., rlc, Duitsche k-rnonncer
ï;r-roterr ,, 'liger : , ,, Fit',tirs ,r. ,i Cormorâ ût l, t 2.,.
t{i1rlf,r tîi {i ïltis ,, ,lc tiesttrrlcr: ,,'l'g-liu }, etl (1r,

rtijtictrlt:El-.qtr' 'i J',uchiri ,r tol ;inkqr rJeirr:lci-rt.
L)c .irl;riltrcrs lrc'r rt:ilr'rie'n hct Ve:riies u"r1 <.i,:il

kmisi'l' r ll'al<aciiil;,i ,r-, \'r..cili(r ,,1'r .,;r-1i itrijl liep rr'ti
it"aalltii ilôi ttlatt:,,-'ltltlrlitn1. ilr,'1 lLlcti t.erlorcll.

I {.:i il ir aîl.ig I r*i\ic'i r,-it j alriirrs.:h- F ng,-.-Jsciir I x -

l,,gerlt:rr-s g'.e.;oclii r : ;, lrl,":,1tr | .1,., Jr ur lir., L{,:.Jf tlsi t1 )

,lur..l. I)e Jieizt:r tin jiry:itrr iirtkendc onk iLnrr
lIirr{:r1 r'1o,,''r titlt k<rrnrr:trrtrIiiitt i.:rt r'l<, o'ific'ierrrrr ii:r:
:ttttti:tiiig ic gevtn ]1i1ii 1ç11;rg11,t tr-. l-rtiio,uLic'rr.

Ilit het officii,r,l Ja,1rarrsi:h '-'( rslag v;irr rit
iirijcsvcrl'iciitingt;ti !rlegft,'131 tle licstorrnels ck-
.relft1e gctitrgscltrilririg lar: :inn:clrrrrleverrs lit
.r:Ltclt, tr:;:11<t: de Jnlrattrittsr li,'r-rds jil ,,irir otrri*g
t.tgcn llusland. aitrr ,1i:n <1ag gil(tr(i lraciderr. ût:
iârltil11'!rcr! h,:-,klcrrir:tir,,l': I"1iri1* hç hny.5!q",,*i..,



ilc keizer var:- Japarr,

,qel1 rlnder t-eir rlt.'orlelii.liln kogclrergeri uit rir
r:rachirregcrverel) c1t verbliril rltxrr rle lichtgeven-
iic granateir, weike cie vijariri r'ieeri springen.

llet "lsingtau gil.lg tevens het geheele paclrt'
geb i cd Iiiautscho r-r voor Duitsch laucl roerloren .

Anclere krijgsgcbeurterrissen krvarnen ua cleze
r,t,roytrirrg, in het r.erre Oosten rriet tlecr voot.

LVIII.

OP DEN SAI-KAN.

I)r: PoJitiekc tocstanrl 1,s1 Surop*.

l,aterr rve tltar'is ne-g u\-c1r cÇn biitri rvcrpen o;.r

rJel ïJalkan r,n zictr, hoe 't'iaar191€r dnar eindig-
,it:.

ÏJerr 28" .,\ug'ustrrs rvis ,rrk Rocrrcrrië trtsscliert
rtltr'ltt,-!t.

Nt cic toctredirtg r,;rn jlrtlgarijë in liet \ierboi!(.1
rli:r Cerrtralen porrgdel tlcze Rr:einenië te dwin-
geii zicir bij heri te voegex o{ te ciemobilise,eren,
cloor Oostenrijksche troepen in Transylvanië en
Ilulgaarsche in cle Dobroudja ap te hoopen.

J-laar Roemetiië ontsual-rtc atrn ]ret gevaar door
,,1, Itrrilnurl te stcrincn.

Rnenrenië ltekle nzrar Rus,lar;rl en tlus naar ti*
liirtt:nte rvcr. Er ntertl crn i.rsiuit itr rlirrr ziu ge-
1lû1Iiertt. Jlen stelcle clc ïoorirtaarrietr vast. Derr.i?n
Â ttgusttts rirerr] eel lerrl rag ge,teekenrl tussi:irctr
sle Iirrtelrte , lionirrg I,'crrlin;.ilr11 en nr'il1istcr Ilrâ-
ti n rirr .

l,-)r:it 2lJ" rllt l..i rtLtr 's at.clttds r,rt t:rltatrr'lig,ic uir:n
clc ourir,rgsr;crklilring aatr (lo.*tenrijii.

"\ls t-e;rlen gai' nitrir o1.r, rlal drr (lastcririjkrci.r-
Servisr:hc rx.,r'1og tr,gcn lirritrcnii'r bellrngen ili
iïruisr:iite ert R.,tenteetsr:he,:r:irtler r:laueir i;:'l'ia;r,
svlveriii: iL:x'lr. iiostr:niijii iloltgar-iiii rrcrdrlrki
çrte;rrle*.

,Dc haucihsving der F'ransche basis te Saloniki
r.l'âs voor Roemenië wel een clrijfveer geweest.

Duitschlald . Turki jë en Bul gari j ë verklaarderr
rien oçrlog aan Roemenië.

l)e Roenreensche troepen trokker-r de Hongaar-
-*che grens over. Ilet geatlieeril leger rnoest zich
nu veilig gevoeleû in clEn rug en stelde eenige
cischen aan Griekelland. Merr eischte de kon-
trole over dc telegraaflijr:en en cle uitdrijving
van de spionriagc.agenten r'lcr Centralen.

Iien vloot rtan 80 schepen wierp op 1 Septetl-
brr l:et anker iu de go,lf van Pirea en de koning
sr rrinistcr Zaï::nis arnrtaar,lclet c1e voorwaarden.

IJe Crieteu vatr Saloniki en L,Iacedonië open-
ha;trilen hun st,urpatliie voor cJe Entente, waâltoe
rlc r.trortwaardigitrq.. over l.iet afstaan van 1?
{}ricks'che forten narr Brrlgariië krachtig mecle-
\\'( rlite.

Rocrrrettië had {.t50.i.r(}( lllriill eit talrijk geschut.
l{et 1" leger varr floldavic onrlcr generaalCos-

te'crlLr viel l{*ngariji: l-rinuen door cle pas van
Palanka; 1:et 2u, rlat r;on \\lalachijë, erncie,r geuc.
raal Chanrla, maakte zic-.h rneeste'r' van Ilrasov err
Cibicn; het 30, generanl Avaresco rukte nsar
Orsor-a cn het Banaat,

\,Veldra \r'as Hongariië op een lengte van 600
kil. en eel cliepte van 50 krrr, bezet.

I) r-,izen ilerr gcvan geneli vielen tlen Roemeniëts
irr hanrlen.

Het Tlonaufrollt iloc*t cioo,r <ie Rirssen bezet
\\'oï(:ler1 : cen R.ussisch-Sen'isch lescr trok onder
de groritste geestrlrift cloor Roernetië en richtte
ziclr nnnr t{e Dodroudja,

llrrrirs11ir.i1i f,{acl<ensen rvil<lc c.chter diet aatr-
çai r',ror..korr1€.1r eir zelf RoerncrriLt lrezetten. Zijl
trôel-1ell bezetten Dohritclr, namen na tierr aan'
vallen c1e brug van Turtrrkaia.

lJr-' Tioemeniërs hadrlen al hun pogingetr op
olnrnrrs.r.'lvatrië sanreûsetrokken, immers een na-
tiotrr:a1 clnel" Generaal Arraresco kreeq nu he{
l.i ,'r,,1 s;r'gr Iet Zuirlcliili Ilognieeusch front.

.l{aar J{açl<ensen rrrkte r,etile'r, ert rvierp op 1J
Senteriri:er de Russisch-Roemee,ns,che legers ten
Oosten varr Silistric o.rr Ouzsuu et Kara-Orman.

IJet 16" hacl rr eeu veklsiag plaats tussehen
I{aso,vo etr 'ftrzirr. l{acketsen rnoes ru n'iiken
rlaar kon wat r;ercler \lreer stantl iroutlen.

D'rritschland ve'tsat claarbii het gevaar in Trau-
s.vlvsrië niet, en besloot cle Roemeniërs rloor een
ornsinqelingrbewegin g lan gs Zui<1-Transylr'anië
îc i"rtictr.

Falkenha5'n \-rjtza1uul,-1e trtl ll<:lartgrijke uraclit
}-'ij llerrn:rrrirstârit,. tern'ij1 rlc {-losteÀrijksehe gr:-
tte{aal i n Nooltl - T'l'â11s1.r j y211i i.; rrio e$t r]pereeTelt .

Ûel 26u Sci-,tcrtrltet otrtbrantlde een s1âg! didl
tlrie dagen tluurtlc. Û,:: li.ocnrcniërs rntN:s:telt tr-rr
Zuiâen rran }{crrranlstatlt n'jikel.

lJerr ?n \rfls het Roeneeusch leger gedir.ongetr
Szck*il' te ontrnimctt Ll1 dââilr11 Brasso"

Irr goecle r:rdc: trr-;l<k,:rr zu tclrrg err l-.rczettetr zt
st*t,.i.*' clc gre1r3 vâ11 ùr:r-,,va tttl lratr rlr. Precleal
irâ:r. "Zij r"eyslerk{rcn eTe hrog*e,h.

Zc ivisleir, ô,ai ze sterrn zouderi knjgen van cie

Érrti.trt*. Cr:neraai Joffre zag het gcr,rrar u/el er
i,ffJ€g elË tnrsehenlrnrnet ".iÉrTl S.arrnil, r1*cb rltze
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werd ilr Griekenland gehouden <loor cle gebeul-
terrisserr aldaar.

Joffre verzocht ook huip aan Rusland, maâr
rllexeieff stuurde slechts vier divisies.

Iluitschlancl \ryas ze€r begeerig Roemenië te
' veroveren om c1e rijkdornmen van het land.

Falkenhayn was nu vooreerst niet zoo voor-
spoèclig. Yan 25 Oktober tot 5 November behaal-
rlen de Roemeriërs zelfs suksessen in c1e vallei
van <le Guil. Falkenhayn vormde dan zijn 9"
legei,. I)en 15u, 16o en l?n No'""ember levercle hij den
slag bii Targu Jiu; hij vcrbrak 't Roemceirsclrr
front en nam 20.000 ge'vangenen.

Mackensen in 't Zuiden hacl intusschen ooli
rriet stil gezeten.

Den 20' Oktober r.r'ierp hij de Russisch-Servi-
sclr-Roemeensche troepen over een front van 7lt
km. terug.

Dert 22o Oktober was hij rneester varr cle haven
Constar:tza, cierr 25' vari cle I)onaubnrg te Cer-
flavoCa en bereikte rlervolgens het front Ostrovo-
Ba-baclagh.

l,fackensen k<n' nu zijn linkervleugel irr ver-
birrdine brengen met <1en rechter van Falken-
hayns 9" leger, dat zijn veroveringen uitgebreicl
irad in \Âialachiië over een front van meer tlaT
200 km. tusschen de Trans-vlvaansche Alpel en
de Donarr.

Falkenhayn legde in een week meer clan 150
km. af, nam Craibva, nam 7000 Roemeniërs bij

.Orsova gevangen, trok over cle Oltu en vereeaig-
de zich bij t1e Turzburg.Giurger.opas met Mac-
ke,nsen.

Nu waren <le vere'enigde legers :met eerr troe-
pellmassa van 350.00û uran en een overvloeclig
materiaal en nrunitie van de orrqrwinning verze-
kerd.

ITet Ro.erneeusche lê'ser korr echter aan omsin-
pelins o'ntko.men, rnaar het liet rreel gevânqenen
achter, wierp talrijke kanonnen in de afgronden,
.tioch het rverrl niet vernietigd. De petroleum-
brounen q'ertlen onbruikbaar gernaakt eï groote
stane ls graan .r'erbrancl.

Nu was het c1oel Bo'ekarest, cie hoo,fc'lstad.
Boekarest bezat 18 forten en evenvce,l sehan-

sen. maâr de Roerneniërs trr'aren niet in staât t{e
veste te ver.letliseu err de fortcn lterclelt ont-
ruinrr'1. De reeeering vertrok naar Jassy.

I)e Roemeniërs leverrlqr mct 5 clivis,ie's 11o,g gc-
rteclttetl, otn r]eri opmarsch te \rertragell en ze de-
,leu hrt rnoerlic.

IJen 3" Novcrirber urlrsingcltlerr zu zclfs drit
Beiersche ciivisies elr een Turksche, maar cle kars
ging verlore4, cloor del onbegrijpelijlren te,rug-
tocltt van het leger onder Socecu, rlic later ver-
oor.leelcl en gcriegracleercl tvercl.

De Roerneniërs moesteu claardoor zorr haastig
vluclrteri, d.at ze ze,lfs r'lcn tijri rriet lrarldc,u rlc
Irf uqgcn tc vcrrrielerr.

Oo 6 l)ecember lterci Bockarest. bezet. err den
7" Ploesci en zijn sl.roclrrriegcu. Dc Centraien ha,l-
derr uu totaa! li7.0o0 gcvaitgerrcrr genotltcn.

De Rnemerriërs rnetesten tèrugtrekken naa:. tlc
Sereth, Op de kortstcxrclige vrerrgclc rrins diq:re
teleurstetliirg gevolgd.

I)aar werdsn ze door Rrrssi$che troçpqp yec;
sterkt. Het leger werd gereorganiseerd onder lei-
<lir:g van tlen Franschen genefaal Berthelot.Veer-
tien Roemeensche generaals rvetclen afgcdankt.

,çn *

-\,'roegcr zag:en !ve, dat ook tle Serviërs et IIon-
tcnegrijnen uit hun land gejaagcl waren.

Ile f talianen u'il<len ooÏ< steuh verleenen op den
Baikan en votmclet hct kamp van Valona aan de
Arlriatischc i<ust, want het rhecsterschap over t1e

Adriatische .zee rr"as een hoofclbelang.
Het Sen'isch leger, clat geheel heritrgericiit

wercl, was naar Saloniki overgebrachf .-' EIîet
schatte 111c11 nu c1e gezanenlijke Fransch-Engei-
s,'ir-Sct'r'ische inacht op B0O.0O0 man.

Gtjekerrlarrds lioucling \,vas nog steecls <lubbel-
zinnig. In }{ei hacl ziclr iret incirlent van het fort
Ruircl voorgeilaan.

Der 26o l{ei 1916 trok een Duitsch esi<arlro'n-
or;erste over de Grie'ksche .q'rens rloor cie Strourna-
r,r'llci er,r eischte van rlen Grieksehen komman-
<lant. r:zirr het fort Rupel, clit vercletiigingsr,T'erk
ol).

D,eze antwoorddc, clat hii gecrr orders ha<1. De
Rrrlr'arerr overstroomclen cl.c vallei. I)e Griek loste
28 kanonschoten.

fr.1 rlc11 n:rniit1.laq kreeq' hii van de Griekschc
resecrirrs hevel het forl over te laten, Dit ge-
schie4,le rlen r;o,l gendeî morgell.

De vijancl bezette nu het station van l)emit
Hissar.

Toen rlit nieuws te Saioniki bekend werd,
heerschte er qroote verontq'aarcliging en had er
ren irro-qeallieerdc iretooqing plaats.

I{et n'as klaarbliilreliik, dat BulÊ"ariië slechts
handelde in vers'tan<lhouding met t{e Grieksche
reseerinq, clie eerst Servië verraden hat{, clo<r het
niet te stcuflen, insevdlqe het verdrag.

IIaî{ rccclerr s'errlel .qetloffen.
?e Saloniki kondigrle nrcn cle1r staat van beleg

ai, alsooli tie ekotrornische blokkade rtan Grieken-
lanrl. llen ondcrhanrleide met de regeering.
Ile kor:ing $,'âs o, zoo onschui<.ïig II{etministene

Skor.rioudis \4;erd door <lat van Zaïnis vervangerl
(n nlerr rlcrrrobiliscerr'le het Grieksche leger.
' De Bulgarc:r eu l)riitscJiers lieten iret trorlwers
irij de be'zetting der forten.

Het leeer rran Saloniki bier:f clus rvcrkloos,
rnaar wercl str-ecls s,terker. Ifet tcl<le Fransche'n.
Erlsclschen, Serviôrs, Rnsscrr, Italianel, et o,:rk
Grieksche vrijn,illigcrs

Itr Augrrstus 1010 de,-len der Buigaren een o,f-
f r rrsic.f , tlat htrrr slct:hts hcpcrl<tc r".rorrieeleu ni'-
lcr-crilc:

Dcrr {Jn Sclrtcurber iia,l rr ecrr aauslag, plaats
vair Clrieks,che z:ii,le riu ric I'ransche iegatie te
Atircne. Tri.ce tlagcn laier trarl hct l,iabinet Zaï-
rnis af.

\tcnizclos ',,i'clktr, r,r..iul c.ie natiouale eettheici ctr
tn.s5 r1c Enter:-le gulistig' gezin,] . I{ij stichtte eerr
\,ooi'ioolligÊ regecring te Saloniki.

'\11e cilani.len \r'aren rnet irc,,rrr. tIc( hof tc
,\tireue konkeltle rro,:rt.

Açlmiraal I)artige 11u fîourrret zonr] clân es,r
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Flxlrtes"r Brrlirr-Paris. Ontsporirrg van detr treitr'te 
Verdurr.

iMoore il ,r l]ou<]ilnik lI

lirachtrge lrota, etr eischte rle kontroùe over de
spoorwegen i'n ile ontwapi'nirrg rler Grieksche
vloot.

f)el li''Scltt;rnlrcr l)ugou Sarrail cen oilensief
f'lorina err Knfrnaclialan rvetclen op l8-?0 Sep'
lçlni)er veroverrl-

Dt'n 3n Oktt,lrer \\:ierpe lI de ,Serviërs cle Bulga-
Irn vârl r.le h<,iogten I)arhof Grob ; clett g" waren
zd nteeste r iralr c].c rrallei cler Bella'Zoda, tle En'
gelv:hen nalnc'lr een rij clorpen aandeStrotrmaen
de ltalialen vcstig<lerr zich in de Vojussa'vallei.
Geznmenlijk rtrh{grr tic ijeallieerdeu dan verder
op. I)e Sclvitlrs vorclc'rrlcn het snelst.

Dc Bulgagr schc cn Drritsche verdetligin gsrver-
kc'n werr'lctr stee<1s hcchter. tr{err illoest 7e aân-
lallen rrrr-:t ltnnorrrrctt vâtl groût knliber, welke
evenals a.lle arLdlr rtlâteriââl en voorraacl over één
cnkelen ive.q axlgeiûerd moestcrr r,'orclen! En
welk ecrr weg ! O1r veel tr)iaatsen geleek l.rij een
ccht nroeras. De wagcn$ zûflketl tol aan rle as

in 't slijk err dliarbij beschikte rnen Èlechls Gver
rtil sp.xirH,eg urei uukel sporrt.

l,Ionastir \r.'a:i lltt doel .

De vijarrcl leverrle vootal yitrr I tc,t l Nr'r'cttthrt'
h arc{rrcl<k i :t'e tcgerra:r t tv?rllen.

Toch tiltlerr c.le $ rviërs onstrtimig voortrit. Dt'
voïvod;r llichitclr narn, met rlett s,teuir t'an Frar
sche aftlerrlinq(1l, tr:in t0 tot 1ii Nor"em.bcr, htt
tnassief v'arr Cttkr:, r,r'artrcloot" \{onastir ilr rjeti':cli'
trr{lank betlrt:iq,1 u'cr d,

Polok, lvctr t'rt Jarirtok Lrgzrvt'kerr, I]e Serviëls
:uaâktclr ir i]2(.11) Erv{1,ngene1i en ntïrier1 2ii kanorr'
,!en.

D'trr 14" rvtci* ci* tegenpartil teu. Zuiden i'ali
lvlcl,nsstir nRflt rJe styeqk var: Brrkd ë*cteraal T.e

biois, eer cier l'ransche aattttoerders, nam eell
ga$sche rij dorpen in de vsllei.

Dcn 19" nâillen cle iletviërs Makovo : ele vijand
zag ziin aftochtslijn raar Prilep in gevaar.

Ilaastig ontruirncle hii ziiu stellingen tea i4,J1

den van l'I,:rrastir en,lerr 19" o'm I rr.30, trok de
Frnrrsclre ruitcrij tle ,lari hirrnen.

Den 20' Novertrbr:r stuitte iitell oll eetl lrieuwt
veï(ledigingsiirric' ran Srieigovo tot Makctr. , Hie:
Irielrl clc vordering op.

De Grickschc legeeriug sciieett zich r.lc{rr r.lr:r.t

r'vetwinniugerr lict te laten beirrvloeclen,
I)en [0" Oktober - - \ve hoorden iret rc'etls '

zcn,l r1e, I.r)irtetrte tel nû'la, lvaarbij zij cle ko'ntrc.
ic .rl'er r1e s1lr.x,t"rl,*ge1l rr1 i1e o,Ûtwapening rie r'

r'loot eischtr'..
Koning Konstantijl trlchtte tijd te winnerr. I)r

D,uilschers eu )3u1gare'rl overro,ûlpelden immett
Roerneniài. Hoc zo,u het claar afloopen?

De Entente zou zich nirt laten verschalkerl
h November bepaalde lnen een tleutfâle zonr

tusschen de troepen clet Venizeliaansche regee'
ring (t: Saloniki) en dic' \'ân delr k,rning. Zor,,

traclrttc men ec'n ûverroltlilelitrg of eik an,lett'
\ err:r-ssing te lernrijrlert.

De gezante'tl <it"t' vijarttiL liikc' tnogendhrrietr
weftltlr gebannen.

I).: Ententt' lrctiul,-'l1c aar: cle l;ezettrng tlc,,.t
,Ie llulgaren l'au het fort Rtrpel. De Grie{<rclrc
regr€ring haci tlaarin imnrers toegestenrl. De gc'
allieertien eisclrtcrr nn .rls ruil overler''ering varr
hr t Grieksch oorlu.gstlateriaai. Zulks zou tlcr lteste
\râlltborg zijrr r''ror ,1,i vciligii,:i<l der lerec'nied.
t ro(-"pert.

liin<l Novernbcr ,rperrbrrarde ziclr ce-n scherix'
vijandige houcline. I)ezc Lritte zich irr rrpc'trliik
vetzet.

Korpsen resetvistcrr'u'ertlen ingericht ondei
gtneraal lJousmarris. Ze t'erderr bcn,apend. \'ur
r:,xrr'le Duitsche o,fficit rerr garrerr raad en i'oor
lichtin.e. ]{cn versterlitr: rle hr,ogten bij At}rent-.

Kons"tarrtiirr err zijn arrrrlian{ arttu,oordcleu dus
()p orlverwachte rvijzc: r-4r dir eisch tof itrleve
ring varr het oorlogsmatEriaai.

De Enientc begrec;r, rlrlt zt rrrr r;lk herrrlelentl
, rrrtrr(lc1l !Tlor-:tt.

Op tierr rnor!-{uu rrar t.lcn i" f)'cctruber krr'amtrr
l2{i0 gealliccr-rle rDatrozeir riili{r r\thene'. Toen
rlezc .qeringe nraclit r-len toi,r \iir1r rcn irettvel bt-
reiktc, n'c.rcl z-c op 't rrltttr rler {-lriekrrr o'nthaald.
iirjh s'ciroot 1llctl I1ââr het Znlircirirr, waar l<1ltri
raal l)artige tlu Fonrtret aarrkrv:im.

In del narnicldag atrtn,txrrdrlt: r1e vlorl1 tnt t

egrige schoten. f)e toesïrirrrl r.c'rscherpte nog.
IJ'c (lriekel. ontnnnier irarr rlc gcallieerclen uli,

kontrole, Vcnizeliste'n rretrlen {erlor.r,rl , tlr .q('Êl
iieer.lc aqertclr niislrarr<itlrl.

Dit nllrrs vcrrvekte ilr rl',' ,.:.eallircrilr: lantlt,u .uce 1

,;uschtrrlclinrl Rij,lr*zr, gcl.retrrterrisset loer4dt'
zich cle ratrllr \ir.ul Rrretircniij. ]Icn t,ert'l'eet iran dt
leiriers rler gcallieer<1rtt, iiai lt. geLrn .-xrrlr.rgsplarr
haclclen. Er was qec;t rc'tthei,l rtntr irevel , nocit
r arr aktie.

'fre'pof in r,lc l]orrrna. [],.iselli irr ltalië, Lio-v--rl
{.ieorgr iu Engelatrtl, allel verklrrarden, rJrtt rll
rnrlog rcr'tl ffaçliûll ilcTr w'1f.1É.r
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ii, r i;rt virll 'l'r:\'iirrltrs, ttit rit lrt,tciritting.

Lk:ycl Ger;rge stei(ie L-Ell Llrergitsk kalrinet sa

ilten fn een oorlogskomitcit.
In Frankrijk dchtte. het kai,,inct tirran<.l z.ich

rijrlens een geheiûie zitting in rie Iiarncr opniciitr'
iir. Een oorlogsl<omiteit vr.crrJ l,renoerncl: Brianci ,

generaat l..-r.auiey cn ltibc,t rnet Joffre als tech
nisch raadsman ; getieraal 5ive11e, de bevelheb
irer van het leger van. \rerciun; rverd tot opperbe-
i c-.lhebber benoemd. \,'ice-aclrniraal Gauchet ver
ling admiraal Dartige du Fournet op rle rrloot.

Den 26" Decmber verhief men Joffre tot de
rvaarcligheid vaû maarschalk van Frankrijk, maar
rnen ontnanl irem elke aktieve ro1. F'och werd ont-
'lieven van het bevei over cie Noorclerlegers elr
ging de Zrvitserscire grerrs inspekteeren. Cas.
telneau moest eeuige rraanrlel later i:ij rlerr Czaur
rr'l'ctrograd gaan.

't \\.as 1rr rlie cragerr, tiat l)uitscl.rian<j vrecie aanr
i rOtiti.

Oen iJO' December antwr:r:ri|Jen de tien gealh
ser.le natiezs ruet eeû gezamenhjke nota, Ze be
'L()ogcie11 ctaartn, ci.at ljultscflland lrun een u JJuit
schen vrecie l opdriugen wlicle.

Den 12" Jaauari ,i9r 7 zeurcl. uierr ecr kcrliektievc
n')ta aan h rlson i:rct eanciuidiug cler oorlogscioei-
uincten : herstel, ter[ggave, wââfborge,u, herste]
varr l3r*lgiJ, Sc*r'id cn j\loriiencgro, aritruiruiug
,-1oo1 ds1 vijancl van !'rankrijk, ll.uslantl en ltoe ,

rlelië, herinrichting vau Europa, \r,edergave vâû
pro,vincies, die vroeger aan de geallieercten ont-
ûeuien lverdcn, ixrvrtJut!tg, cter j taita.iteu, )lavett,
Roerrreniers err'1'jectio.giou,'akken, veriranurng
v'an 'l'urkrjë buiten Europa, Konstantinopei arn
Ruslanci eu stretttirag van een vrij lro,len lltt clt:
i{usslsc.ne, Poolscrre en Oostenrijkseire <leeien.

De Duitseire regeering melclctre dat j:a.ar o+r
logsdoeleinden bereikt waren.

Vau vrecle kwam er nieLs.
Het jaar 191? zou et'en bloesiig ai.1rr als rir:

v0nge.
De cijfers waren reecls vreeseli3k ; ôU rnillioelr

ura* stonden onder de wapens I Hoeveel dooderr
en gewonden en verruinkten I Hoevee,l puin I

De oorlogvoerenden hadelen recds 450 milliarri
çoçr deeen hetrsche-n oorlcg llitgegerei:.

l i.- i:lirtcnlc, rrir,c;rdr, ilnt ,ri1 g'een vreric kotr

sluiteu zondei vsst* w&,arbclrgtr voi',r Lrer*tel'

Ër was tegensiag, lnâaT men hield zich avet

tuigrl, tlat d; tijd <le overrn'inrting liteugeo z'ou

io-oig"rt;*^tie iia,'1- men veel. op Ouitsr^hlanti iri

te halcn.
.\{aar âchter ir,i:t frcnt xv{rd ge14''e!.(iig gearlæid

lfeer tiair 5tiOil r:crlo"gsiabiieken Stonden in En
gelancl o,ucler toezicht cler regeering. ln de Leutt
i'our'ien de Dominions een konferentie hott<leri,

oar krachtclirdiger maatregelen te tresprekett.
In ltalië qarèn er ?2Ûl) iabrieken, die voor liet

irr-lnt arbeicldr"m; 45{}.(.X)0 werklieden q'aren dsat
geplaatst.* 

lle algemeeile dienstpliclrt zou bct tsritscirt
leger voortdurcnd versterken-

Ook het tse'lgisch leger r-treei uL1 ()p eiger'l
kracrrten eu had ztju alzor:clcriljke fabnekeu.

Er lvas een wolk: ltusiand. \\e ztllleu de ge
treufteuissen daar, eiie nog in l9lii voorvrelen.
in atgerneen ïgrrl-ratril nreecte'rlert, n]ct lvat eT t4l
voigde.

Ja, in Ruslanei drcigele cc"rr lvslk. De groo't,-
illassa zag o1e ruet. i\.tarrr de we'lmgeliciltett kolr'
. . -, ...,; rlr{3t Vefm0e{len, dAt die Orksgn €{ zorr
stloe.J1g losbreke]l zou.

Ook 19ti zou ûus een geweidig jaar worcieu.
i.rr. \'reuLsrlull verdweeu weer,

, LIX

I1'ALIE'I'OT HET ËINDË I9I6.

Ln ,\ler .i"iilô iraci r:p irel italiaans:he {rûut dc
slag val lreutiuo plaats.

ue Uostenn]kers naoûeu krachtdadig eeu ot'
ieûslet voorDerelcl, <l.oor sterke stellitgeu te ma'
ken, uieuwe wegerr aan te teggeu en veel troepen
urt oelr -Balkan voor het tront te koncentreeten,
!'an 20 bracaten zrj hunne (uvrsles op 3S, oneler
bevei van aartsnertog Eugene.

\ian Val Gructicaria tot aatr tle zæ uloest eeu
gen'etdig Lromirarctenrzut deu stnjd voorberer
den, zonder dal men aau de tegenpartij daarur
liet atlercten, \ryaaf de aanval gescoredeu zou,

I)eu 15" iVlei brak het offensie{ los op een br
perkt {ront vau Rovereto azul de Ad.ige tor
.\stico.

l)e ltaliaueu ruoesteu d.e eerste linie veriateri,
en zicir op hu.n hoofdstelling terugtrekken.

De vijanci oefende geweidrgen oruk uit eu bç
reikte de Pasrua, een zijrrvier aau de Astico. Dç
ila.liauen ontruimden de bovenvallei van de Pe
siua, De Oosteurijkers dgvougen hen dan hun
gebied te veriaten en zich'te vestigeu op de weer
standslijn ten Noo,rden der Asiago.

Verwoed werd er uu gestreden..I)e 3i" Italiaau
rellc olVlsl€ onderscheldcte zich buitengewoou in
het krachtig verzet" De worsteling gesehiedde
in de bergen van Pria Fora, Caurpomolon. De
Oostenrijkers bezetten eind Mei Arsiero eu
Àsiago.

I)e gevechten duurden rri Juui even bloedrg
v'rort o,nr Civaron, en aarr de Maso, in d,e pas van,
iirrcie e.rr bij het gebergte vsr Giove Te$ slstte
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î'lltr tlnrk vlilf 1lrt,t,r'1-tc, geiiltl:1't o1l lrtt eincle
\,ran 1916.

..larcn cle Oosteurijkers lllceritcr val c1e nleeste
iirppelr e'n bcdrcigclen ze c1e \refletiaansche
r'lakte,

Nog xritieker rçerd c1e toestalrd toen ze Pria'
Fr-rra namen, ûaar op 5 Juni leden ze een 214/are

nederiaag tusschen de toppen Giove en Brazone,
waat ze verschrikkelijke verliezen leden onder
het r.uur clcr ltaliaansche artillerie.

Cadorna, opperbevelhebber I'an het trtaliaan-
sclre leger, zaghet groo,t gerra;rr, dat bestaau zott,
lvanneer cle vijand tusschen cie Adige en de
lsorrzo zou <lringer:.

fn ecn rveek vornrcie irij eerr vijfde ieger, dat
te'gcn de Oostenrijkers in Treutino zou moeten
{)peïeere-il. Hij vaardigde er'n vlamtlcnrl lcgc"r-
ortler uit.

De strijcl woedrle geducht vo$rt, ûlaal de
{iostcnrlji<crs maaliter gecn vorcleringen meer"
Dc Italiancn'weerdeû ziclr gcciucirt.lrourven:, cic

l'.aisrrliirjiicis 1llc,€sten troepeu naar Gaiiicië zen-
ilcrr, rvaar cie Russen vorderiligen maakten.. Den 24" Juni ûloesterr de Oostenrijkers huu
ge\vonnen posities outruimen.

De Italianen rukten \!eer vocruit. Ue ltaliaan-
sche Aipenjagers deden r,voncleren r,an dapper"
heir1. De Oostenrijkers verloren al hun vçordee-
len. Ile druk oazer bondgelooten rverd steed$
kr'acirtiger, fn Augustue dederL ze eeu hevigen
aânva1.

Den 4n Augustus begon cen uperatie tcgcn het
llruggehoofd vàn Gorizia, ert c1e Zuidelijke hoog'
ten vaû Carso. Het 3" ieger, onder bevel rran cleu
hertog van Aosta, kreeg claartoe opciracht. Nlerr
ovetrïo11 z.ll'are mireilijkheden. Zoo moes't rnen
geschut hijsehar op pllnten van 2ù10 tot 3il0f)
iroogte,

l)en 6" Augustus irernlen. de Itaiianen in de
zûne van ]{onfalcone 8û0il ger/ângenen, wâaron-
rier 20û officieret.

Den 8" trokken de eerste troqllen over de koe-
ze en de ruite.rij zette clen vijand rla.

û'en 9n frokkgrr de lteiianen C.orizia trirnnes.

Italiaansche Alpeujager.

lJe L)ostcnri.lkscire genr:raal Zeiler uas van daar'
gevlucht. Van de 25.000 inwoners warer 1ô'00{J
lrcrn gevolgd.

l)e geestdri.ft over deze zegeptaal *'as groot
in lret 1anc1, temeer daar zii op cle teleursiellende
di.rgen van f{ei en Juni volgde.

D'e Oostenrilkers rverclen achtervolgd en lre-
licir .ço,1i uit lioschirii. Ûe Italianen bezetten de
sterkc linic* 'uan den vijalil tus*chel c1e \tipac-
co en den berg Cosieh, e:r ook bij Rubbia, San
l{artino en cp de hoogvlakte van Doberctro.

Den 11" Augustns trokken de Italianen voor-
bij de Vallona en beeetten nog sterke linies,
waaï ze 800 gevangpnen maekten. De vijand had
nn trouu'ens reecls 57.00Û.riratr verloren, waar-
orcler 15.400 gevangeaen.

Nu was liet echter ook nret c1e vorderingen
<;rizer bondge'nooteu gedaal ; zij stuitten op
hechte verdedigingswerke!.

De .,'ijancl deed tegenaanvallzu, uraâr Tilerd
teruggeslagen bij de Tonale, in de valleien va$
rle Leciro en de Posina, op de hoogvlakte van
Asiagc,, in tie zone van Piava et op de Carso.

Ile Italianen vorderdea op de hellingetr va$
den berg Caurol. De Alpenjagers beeetten op 28
Àugustus cleir top, 2495 rneter hoog.

Ilcn 2?" Augustus verklaarde Italië ook den
oorlog aan Duitschland, Als redener gaf het op:
ievedng van wapens door Duitschland aan Ooe-
tenrijk; deelname van Duitsche tro€pen qân de
operaties tegen Italië; het ootwetpen door Duit-
scirers qan hct çeldtcchtplan ia Treatirur; schbr-
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I)e kroonprins beznijkcud ontler het zware krnis.
(Teekening van Gaston l3onfils) .

s'ing det betaling lan gieusiocilelr aalt ltaiiaan'
:lche werkiieilen, ciie in Duitschlanrl r,ijaurlelijkc
onderdanen rverden gerrcrerncl.

Del 14" Septeurl:el rverileu rie krijgsbeclrijven
opni.eurv fiet groster.kracht hervat. De hertog
çan Aosta rvaagde een nieuwen aanvai op clcr

Carso. De Oostenrijkers hadden zeven ecirte ves-
tingen aangelegd op e€n aistand van 15 kirl" .llet
ging er nu'voo,ral op los bij iie iroogten 2ùB err
i44. Driernaa[ in drie clageu wercleu deae bergcn
genomen en verlorcn. Ile Itaiianen maaktel op
14 en 15 September 320û gevangenen en bleven
n1e€ster van de hoogten"

Van 14 to,t 30 September cleden de Oostearij
kers acirt aanvalleu ofit ze terug te nemeî.

I)en ltJ' Oktober namen de Itaiianen in clen mist
een deel der vijandelijke linip tusschen Sober en
Vertoiba bij Gorizia. I,Ieer clan 6000 Oostenrij-
kers gaven zich over,

Een der sterkste slagi:ocrmeu op den weg nâB"t
Iriest viel dus. De vijand had ze toch geËelclig
en_hardnekkig verdedigd. En geen wouâer.

Triest was voor de Cèntraledcie eenige uitweg
Iraar de Middellanclsche zee. Von Bulow haci dË
etad (( de lo'tg van Duitschland, geooema.'

Den 12n Oktober naruen de Italiànen uoe l80ti
gevangenen. Sedert 6 Augustus n'as het innt*l
aldus gestege! tot 31.0t]{).

Il Novembgr. orrtbrandtle uieuu,e strij<1.

'.,irl'

l,)r:tr lll rra.ru het 11* korps de lwee betgetr ierr
/-nicir.n rlcr Vippaeo, dc Veliki, Hriback pr elt-'

I'*:cirrkr, trok ovel rle ,Segcti, uam daar 5Ut)0 gc
\.âllgenen! 2 batterijen eu 105 rnachinegeweren.

'* Nacirts ile<leri cle Oostenrijkers razencle te'
gerriaanr.allcn! fi1âar te vergeefs. 's Morgens zet-
teir ds Italianen hun vorderiilgerl voo'rt en bc-
reilrten ze Faiti'Hrib. Flier gairel zicir 3500 Oo:
tr.ririjkers over.

I-Ie,t 5" ieger der tcgcnparti.i ha(l 2{}.(}1X.} tuiui
r;rrr dc 1a"Xl.{)t.}t) l'erloren.

llcn flu l{ovenrber velovertierr (1r trorpetr vÉ{.n
rit:rr hert+g van Aosta aog an,:1cre s:teilingôn. llerr
vor,.irrrie cltts rrp de Carso. l,{aar rru nroest ntel dc
L r ;ie:'hiririjr,'cil stil leggr!r .

Italië hacl c.lus de tegetsleigcu .qeu,ro1ien.. l)inclc
11i16 uars het leger .gereorganisccr,l cu koit irct
lcrtroriu'err op cien arbeitl acltte'r. het -frorrt.

Italt:ô bezette nir 6.1 genceutcn vau Trcntirro
ttlet 1)0,.{-}0{} iuu'ouels, cl1 aall cie fsolzo e1 ûp dr:
e arso, tix gcrrrrurrten nlet I i0.00U zielcrr.

I{et leger hacl 85.000 gevangenen geniaakt
serlcrt Augustus, 6i) l<anounerr en 20O nrachine-
:..1i \lefcll vcroçerd.

OVERZICHT.

1914 --- 19Ii -, l!ilû

ï:
I:\ '1'WESTEN.

2$ Juni : ]IcN-irc1 te Serajewo, o1r aart-slrerttlg
F'.rals-Ferclinancl en zijn vrouu'.

I Augustus : Oorlogsverklarjn.q van I)uit$ch18ed
aarr Rusland.

li ,\ugustus: aan ltrarrkrijk.
1 Augustns : aan llelgië
{ ,'\irgustus : Erigerland çe lklaart rlcu oarlog aarr

I)tiitschlald,
;i-J; Àu€iustu"*: SIag eu beleg van J,uik.
ri-11) Augu$tus : \rerovering eu verlies van l{ui-

Irauscu.
14-20 Augustus: Slag bij ucrbach, Diirarrt, bil

Aarscirot" Bezetting van llrnssel
?0 Augustus: Beleg van l{amen.
1{i-20 Augustus : Slag van }Iorhange en Saar-

biirg.
2i-23 Àirgustus: Slag vau Charleroi.
22 Àugustus: Slag in de Ardennen.
22 Augustus: Terugtocht der geallieerdet.
?6,Augustus: S1*g van Cateau. Orrergave van

Longwy.
?6 Augustu**-8 Septecnber: Beleg van Mau.

beuge.
29 Augustus; Strijd aan <j.e Somme.
È9-30 Augustus: Slag bij Guise.
-t September: Verdrag van Londeu
-l-1? September I Slag bij Nancy.
6-12 September I Siag der &Iarne,
;tu-26 Scpternber: Slag in Woevre,
?8 September:lû Oktober: Beleg an vql rre*r

Antwerlxn.
13-2û September: S[ag aan de ,Aisne.
1"28 Oktobsr: Slâg b,ij Ârras.
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li) 1,1 Okioiict:'l'r:tugtr,)citt rair 't lle.lgrx:lt lcg,.:t
ili Oktober---.[U N*r;r't:trtrcr': Siag vail i]eu Uz{:r
-lii t-)litoircr'- - 113 ,\l1.cu1Lrcr : ::iag lril Ie1-lcrcir.

Ii\ "t'(){)S'i'F:;\ IiN Ul' i}l:'l}' llii,Krl.r\

lr.r-2{} Àugustus: l)c -il*r",' irr (Jt:st'Fruisct:.
"JB Augustus'*..12 SepternTrer': Dr Russcn nl

ilallicië,
':.r Scptc.rnlri,r Iii \rove'rnliel Polerr otrrtlielrl

bezet.
j 5 NolEulx"r- ' li i)(:ccllrhrr I)t: slag r.ler v;c-t

rivieren.
r"iir Sepr.r:tirlrri' , Scr viii. SlaB aarr ilc Urtua
;-3u ;\ovember : Ï'erugtt"rclit der Serviërs.
?-15 Decernber: Overwinning r.an Rouclnik
;i \41:s1y1is1.: Turkijë in den ooriog.

y11

i\i ''t' wEsl'F":r

It; I''ebruart - ill IJâart ' {,cvceirtt,rr rn Lllran,
i"lague-

l7 Februari--einci Àpril . (lsverhtetr vau llpar'
ges eri Vauquois.

!2 April-17 Mei 'l're'rrdt slrg I'ii lepu,ierr e'r,,

Steensttate.
lr \lei-t{i Jrrrri ; -tlag ri,n .irras
:Ji Septenrber: Siag itr C)hanipagrrt
'Ji Septernber ; Slag in Artois
Jr \lei: ftâlië in tieri oorlog

î{t;filÀi',il} t.X tfp Ufix l}r\l-hA,\i

liel;ruari : litrijd om \Varschau.
liaart-*Aliril : Strijd in cle Karpateri
lJ llei--15 -Sqrtemtrer: lnvai irr Ruslarr.l
?2 Juni : Ontrliming van l,emberg.
ii Augustus: Ontruiming van \\rarscbau
Iô '\pritr: Ontxheping der Bntente-troe,p*u .rur;

de f)arclanellen itot I Januari lg16i
il Oktober: Bulgarië in dcn oorlog,
( )ktol.rer---l.Io'vember : Terugtoeht eler Serr.ièrs

Vestiging en handhaving vâl1 het kamr ir: Ss
lerniki

ilPEE
34 Jauurrri: Slag bij Doggersbank.
28 Maart ; Torpedeerins dçr r,Fatraba ,

7 ]iei : To,rpedeering ven de t l,ugitania ,,

lv_I9

i\ 'l' \\rES'i'Er\
Jl liti-irlirir-r : l}:51iir yatr deii slag i,i r \ eir_lur,
'ltj Fcliirr:rri : \'irl virrr hct iort Ilouauurout.
IieÏ-rruari,\irart'A1.rri1-l{ci : Hevige geveclrictr.
î Jrrui : \';rl i:tir lr=1 fr,rt Iriur
I Juli : Siag aar-r tle Sornrne
I 2 S,:p,1.enrl rr-'r :'\'c,t+vetirlg i.âlr iioucltavcÈnr-..
25-26 Septclrlrc.r f)i:ç'lrf inf illg 'te lrlml-l1s5 .1; '

T!riepval .

ls (.;ktcb€r : \rjç:r,i\,.tirtt: r:rn Sariii5' Saillixl.
2j ( )ktolrci: t)iicirsitf c1c.r Ii'r'iir;sr-lren trii \./erdurr

i)ouaitnroiit terug gÈlrcmen.
2 \ovtiubcr I)t: Iiransciterr ri(mell ltet. r, r l

Vaux.
l5 l]eceirlllei (iy1'ç14ri111rirrg l.1j L.c'uvemo6t

I'JlALL;\N lr \
lilr :lag i ri 'l':'cl iinr:
Juni : llcg,;;r oifensici r-lci lraiiarret
l) :\t:;:rt.tiirs : \-Lro\:erinS .'iir: Gofiz!,,
I i :\ugusttts ' itelii: ','cr'lilaar i ,len ,:rur"1og aal

Duitschland.

I \ "l' ,;,,r.s'rrr r
| .jr:nr . t rfreil=ir,i ,it.r lli:s,st,ir ( rVr l \\;t'!l:tll,{ l..l

l.oirtsk,
L Juni : Cze Irt,ilttz i{rltollrÈ:l
it+^28 Jrrli : \'eLr.r1.6-1i'1ig ilc'r ljnk,,t'irrl . iZir: \u,,r

i.ic.zç rr: i,u.igcirdu gul>elnlt:liissctr irr Ituslar:,'l
het iiercle tleelt.

lsrlLKAi{
:à5 i\"ugrrstus , ltcr'rnetiiç i11 r'itrl rrurirjt.
:ll Ckttiircr : Jit.: (lçrrtralell ncrllell L-oristai:itr,a.
t', l)ecerllter : I'al lar: IJoekarest. "J'eruu-tlrr:irt ilvr

Ruerneiliërs nrar' dc Scrcth.
i1-i l{oveniber' : lfclrastir rlori; dr litllcntç[r(iÇi.,rï!

denomLlt.

r N ÂR-;;Nrri
I ii i: *lrl uar i lirz.ero€ûl gÉrlonlêt,
2S {pri} Netleriaag te Kut"el-Arrlar-

OP ZEE
. ' I \! {.t : Slâg, r .rr Jutland .

in *înix"+.
\;,i.ii* .'ir.Jrii trrir. i Veroverll;g \ iil i'iiltts'.:-

( tost A frika


