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Voorbereiclencle tnaatrcgclen tot het docn springen eener brug'

Krobatrn, tusschcn cl,e passen Tarvis en Tobiach,
dus rechthoekig op het eerste; het telde nauwe'
lijks 50.000 rnanl het 11" leger Conracl von filoet-
zendo'rf in Trentino met 110.000 man,

N'76.

l{en zoncl gestadig versterkingen. En dat kon
tc beter, omdat het Oostelijk fro,nt rustig werd.
De Russische aangclegenheden speelclen rriet wei'
nig in de kaalt der Central,en.

DE GROOTE OORLOG.



* 1202 -

Italianen werpen ro,tsblokken naar den vijand.

Luclenclorff, clii,e al reec.ls cen gervichtige ro'1

speelcle, rvat men niet vermo,ed lrad, to'en hij in
1914 bij I"uik streed, begaf zich naat Weenen,
om een plan vo'o'r 't o'ffensief te b,espreken. Hij
hacl cen inval in Italië op 't o,o,g. De Oostenrijk-
schc .qenelaal Conrad hacl er een 'opgema.akt en
vorrrz.ag een inval do,or Tr,entino.

I,udeldorff veru"icrp dtt, crr wild'e juist aan cl'e

Oostelijke ziidrc, cl,oor Frioul cle krijgsoperatie
cXoen. Hij z,elf ontwierp een plan daarvo,or.

Hij wilcle ccn stormlegcr samenstellen van
110.000 mân en clit o,p cen zwak punt van het
Italiaansch front werpen. En dit zwak punt was
clle rechte hoek tusschen dre tlee eerstgeno,emdê
legers van Boroevic en Krobatin, bij Nlczzo-loiL-
mino.

De Duitschc spionnage was te go,ecl ingelicht,
om niet te weten, clat de Italiaansche opperbevel-
hebber Caclorna zijn troepcn voo,ra!. in lrentino,
opgehoo,pt en het overige front slechts zr'vak be-
zet had..

fn 't Oosten tusschen Bainsizza en c1e zee was
het front eveneens goecl bezet, maar cleze tro,epen
zourllen afgesneclen wo'rdbn als Ludenclorff's aan-
val Noordêlijker van daar zou slâgen.

Cadbrna verrvachtte allerminst daar een offen-
sief. $en zag ',vel troepenb,ewegingen, fiLa r
meend,e, dat de Centralen cen offensief op Petro-
gracl in d,en zin hadd,elr.

IJij harl zcifs vrii 1'ccl zu'aar gcschrit tiaar
Franl<rijk gezonden.

Bovenclien w-as het scizoen ver gevotc.lcrci. De
stormen begonneu te woeclen cu tlus rrcru'aclttte
men in dht onherbcrgzaam gcbcrgte gccn offen-
sief.

Generaal Capello, tlic het 2u leger aanvocrclrc,
hacl in het bcrclreigde vak niet vcel troepen, filaar
we1 Zuicl,elijker op <lc viakte van iJainsizza.

En to,ch r,rrcrkte d,c tegenpartij ijverig voort.
1'rocpen werdên aangerroerd, met geschut en nra-
te'riaal. Het cl[rel zotl dius zijn <le voo'rnaamste
posities o,rr tc trekken, d,oor te brcken op zwakke
punten, clle bres te verr,vijdlen, cn zoa s,tee<li
v cr<ler tc dr ingcn.

II,et nieurv gevormclc stootleger rran Luclen-
clorff wercl het 14" gcnoemcl cn 'oncl,er bcv.cl van
generaal vo,n Bclo'r,v gestc1cl. Nog v.oo'r cincl
Oktober was alles .qer.ced..

Dre Italianen vemroedclen niet al hct ctrrr,l:r
rlat hen bccltcigde. Dc rzrerlespropaganda cluurcle
nog steecl,s rro'o'rt. IIen turistt'e o'vcr allerlci pun-
ten, rvorstclcle tegen staking en plaatseliike on-
lusten, dlenipte muitcrij, dlo,o'r: belo,ften o,f rnet gc-
rveldr, en plots brak claar het ,o,ffensief los, clat
een rrreeselijke vcr-rassing bracht.
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't Was cl;c naclrt vc,or ?.l Oiitobci'. Iicrr lrcr i3.t
sto'rnr -,voccldc. I)c u'iird 1nri1rit. Iu t-cgcrrtic 1rct,
clan snccuntclc he t, of ncvcicn ,:llcvcir o','cr' hct
gcbcrgte b'ij Caprlrctto'-T'olnrirro,.

't Was c1'c rracht v6ôr ccn vreel;clljk rlranra.
Ilaai: r1e schilrlwachtcn vcrnrrrcdclcn 't uict crr
cvenurin rlc gckarrto,nnccrc.lc trocpen, clic in dc
onhcrbcrgzanic stcliingcn 't' znaar tc vcrclurcn
hadclcn.

C)ur tn,cc uul lrcgonu.ri c,'n.l<l.rls tlc çiianrlc'
liikc kanonncn tc brrlclcrcu. Luitlei:cn krachti.qer
ro,lclen hun sLeurlrclr .o,ricr <lr.' lrcra-e11 crr daletr.

Aan alie zi1rl,ctr lnrsttcn granuten, rrrzriLr in c1c

holen cn slrlcten dicr r-otscu l'aren vciiigc schuil-
plaatsen.

l"rvec uur dunrdc cl,at gehuil .

rr Gasl r klo'nk het dan.
Incllerrlaad,, o rr vier uur schoten cle Centralen

ciichtc stro,o,nlen stikgas af. De rvind vo,erde ze
aan. I)e clooc.l hing in de lucht en de Italianen
hadclen het zrvaar te verantrvo,orclen.

I)it durrrclc vicr grur,velijke uren ; altiitl maar
nienure \r'alm,en, riie ,overal b nnen clrongen.

Vcel troepen waren o,ntrno,eclrigd,. Dan orn B uur
hacl 't geschut weer 't woord; 'f zeffde vreeselijk
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geclontler, gehuil, cle regen van allerlei projek-
ticlen.

rr I)e vijanii, tlc vijand ! r klo,nk het.
V-an op de bergtoppen en vlaliten zag nle11 dc

lço,lo'nncn in de vlaktc aftl'a1,en. I)e Centralert tro,k-
licn om cie bezettc toppen ltcctt. I)'cze zondôt i;:''. .
lrcn,eging bracht 11og lrecr schrik 'o'nt1'er rtre ver-
tlerligers.

\\Iic gaf het seiu, hct teckcrt? \\iie riep oerst
iict: rr Rcci'cl'c ,1.11 lvic liatt r, het tr Satrve qui
lrttit I rr

llo,c gaat het in ecu pat;ick ? ]Iaar eettsklaps
siir:idcn b,ctitlcn vluchtcliugctt iu cic richtiirg van
C û1 

" '1911t '
I It t fr, rtt t u'ct'li.
't \\rcrcl ecn rtreeseliik too,ucel. Er hitrg nu

ccn JTlike mist. \\ias iiet lricn<l o'f vijanrt, clie
d:rar o,vcral opdûenrd,e?

De onbereikbarc hergtoppcn, als I{orrrbou
(:ztttl nr.), Ner'o (2245 rt.), I{o,1o,r'rat, cl'rrcr artil-
1cr"ic, cr rnet zo'ovecl i4spanning en mo,eite ge-
hcschen, r'ersterkt, vielen zo'nclet verzet. De Cen-
tr:rlen trokken er om heer, r'crzameid,en gro,cpen
onthutste gevangcnen, zonclen ze achterwaarts,
clro'ngen steed's vercler, schietend tnet macirine-
ge\\reren, veldkanomnen, handgranaten uit\r,et-
pcnri, c1e angst en vcr\\rarring steeds vcLnreerd,e-
ren11.

Ze vcr'ovetden PTezzo, CapoLctto, het blugge-
iro.ofcl van To mino,.

De berg Nero 1ag reeds vcr achtcr hcn, zoncl,er
riat de dlaar opgesteldre trocpen ci.qenlijk wistea,
r.,'at cr voorviel.

i)aar stonclen nog ,:1e briga<les Genua, Etna,
Caitanisctta, Alexandl-ië, Frioul en het 2" Alpen-
iagcrs nrct al het geschut, Ze waren voùkorn,en

Geireraal B,oro,evic, o,pper-kommandant
de Onstenrijksche koepen.

van
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Ben oud, gedeelte d,er stad Goritza geclurende eene beschieting cler Italianen.

afgesneden en de geest heerschte er niet om te
trachten nog een weg te banen.

Wat Zuidelijker 1ag de vlakte van Bainsizza,
en we hoord,m reed's h,oe daar het gr.os van Ca-
pello's 2" leger opgesteld was.

Mqar Luclbndorffs plan slaagd,e r,eedrs. Dit gros
werd op zijn linkervtreugel omsingeld.

Om I uur vielen 20.000 Oostenrijkers-Duit-
schers na een allergewcld,Tgste artillerie -voorbe-
reiding, dlie tro,epen aan. D,en ganschen d,ag
woqd'dle hevig dle strijdr. Zwaar \ raren de v,erlie-
zen, maar toen ctre avondl viel, rvas 'er daar nog
geen beslissing gevallen.

Capello kreeg ,echter geen versterking; inte
gendteel: dle bez'etting van den berg Nero;gaf zich
's avonds oyer"

De storm in ctre natuur b,edaarde, en deu 25"
bij gunstig \Meer, om 4 uur 's morgens, poogcl'e
generaal Capello zijn tro,epen terug te trekken I
hij kon zich echter niet losmaken, urant de Cen-
tralen cledcn een algem,een,en harcl'nekkigen aan-
\ral,

Bij Lom vielen ze de r,vijkendle tr'oepen op het
liif, na doo,r een ravijn van 500 meter diepte ge-
dr:ongen te zijn. IIet verzet was spoedig gebro-
ken, nad'at 2 brigaden Italianen vernietigd \ryaren
err 10.C01) Ercvangcnen met 200 kanoqlnen vielen
to,cn cle Oostcnrijkers-Duits,chers in hand'en.

Capello wachtte te vergeefs op versterking.
llen zoncl r,rre1 nieuwe tro,epen, maar deze

stootten op de vluclttelingen. En ze hoorden het
ongunstig nieuls, nog orrerdreven zo,oals 't dan
gaat. De vijand utas overal meester... hij zat hen,
op rle hieien... zijn geschut lvas overmachtig...
gansche regimenten lagen in c1e pan gehakt.

En gro,oter rvercl de ramp. D,e v,ersterkingen
maakten rechts'ornkeer en vluchtten mee.De offi.
cieren haclclen geen macht of gezag meer. Smee'
kingen \'varen even vruchteloos als bedrelgingen.

D,e vijand joeg die vlucht aan dqo,r de artillerie
op rle benclen te richten.

Vliegers zlveefden boven cie kolonnen, wierpen
b,omnien.

Qveral lagen do,oclen en gewonclen, op sommigc
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Merkwaardig vervoer van ftafiaansche gen'onden in de bergen.

punten lverclen echte blocclbaclcn aangericht.
D,e paniek $,erd iets geiveldigs: die eene tro'ep

sleurclre de anclere mee. Overal r,vernelcle het van
soldaten, o,rdrelo,os., ontmoctligcl, mââï met het
do,el :, zo'o ver- mogclijk van iret strijd'terrein te
zijn. De wegen lagen nret Lansels, ge.,veren, ba-
jo,netten, patr,onen llczaaidi. Paarclen s1,oegen o,p
ho,l, wagens rcden op eikaar in, munitie ontplof'
te. D)agen daarna zag men z\l,ervende soldaten
tot in de nabijheid van Rome.

lVlet d,e troepen vloden br,rrgers me.e, gansche
kudd,en vrouwen en kinderen. De ellende \À'âs
r.erschrikkelijk. Zicken, qebrekkigen bleven ach-
teT, b,ezr,veken op d'e wegen, \,vaâf ge\\,ronden
kermden 'en verminkten een grur,velijken doorls
strijd leden.

Von llelo.rv sloeg nraar voort. Hij voerdre 't plan
stipt uit.

F{ii brak 't vetzet van Capello, en li,et zijn
troepcn in verschiilend,e ko,lo,nnen naar de rivi'er
Natisone oprukken, in de richting van Cividale.

Er rvas hier en daar nog wel weerstand,, zooals
erp clcn berg l atajur (10+O m.). Daar stonden de
Alpenjagers vân generâal Badoglio; zij wilden
niet rvijken. Ze poogden hun stelling te verd,edi-
gen,Een vreeselijke wo'rsteling greep dâar plaats.

IIaaT wat verurochten deze clapperen, daaf
waar a1les scireen te wijken, waar troepen, die
hen mo,esten steunen, de wapeps neerwierpen ?

loch gaven zij zich niet over ,en sneuv,elden
schier to,t den laatsten man.

Aan a1le zijden maakte men gevangenen el
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Een ftafiaansche bclegeringsvuurmond van

rroncl nteu enormen buit, kanonnen, uragens,
muilez,els, vc,o'rracl,en munitie. levensmidd,elen,
wapens,.

Den 26o meldcle m,en in cie Oostenrijksche I{a-
tner, rlat rnen i)0.0û0 g"evangenen geno{nen en
!l()0 kano,nnen buit gemaakt had. Dit bericht
n'ercl mct ecn ctroucllerend hoera begroet.

Oostenrijk rvas ,oorl,ogsrno,e, d,at rveten rve"
l'Iaar zulke berichten no,nterden, uiterlijk ten-
rninste, den rnoecl weef trrat op. Ze namen echter
cle algerneene .ell,ende niet rveg. Do"h ze warelt
to,ch geschikt, o l. aan c1,e menigte I,vijs te maken,
dat cle oorlog spoedig met eer ovetu'inning ein-
digen zorr.

'+"+
Er t,es dus e,en bres in het ltaliaansch front,

vooral cloor lr,'at men later no,emde de <r ramp van
Caporetto. l

li().,5 cll txrmbarclcert r1e fo'rten van lrentc.

Het 10" Oo's,tenrijksch-Duitsche leger rran l{ro-'batin zargen r,rre iusschen de passen van 'larvis
cn 'lo,b,1ach, in d,e l(arnische A1pen. D'it kwam
nu cvelleens in l-lerveging en beclreigde uit het
l{oorden de urijkendle Italianen.

Caclorna had bevel gegeven cl,e vlakte van Bain-
sizz,a te o,ntruiûen.

Maar dezc maatregel zou reecls o,nvo'lcloende
blijken. De snelle opurarsch d;er Centraleî naat
Civiclale bracht gansch zijn ftont in gevaar.

De vijandl rukte naàr Gorizia op: d,e bergtoppen
Iiuk, Voclice en l{.onte Santo u'aren den 27",erns-
iig beclreigd en op het punt in de rnacht-van den
overn innaar te va11en. De b,rigacles Joggia, Elba,
Becare en Ro'ma, d.ie ze moes en verdedigen, ga-
verr zich met 200 kanonnen over. Ook hier open-
baardie zich cliefaitisrne. Vele afdcelingen wierp'sn
t1e u'apens $reg,\rerklal-enc1, clat het nutteloos was
r:ercler 1e strij<1en en bl.oed te vergieten.
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Hantlgemeen tusschet Italiaans,che en Oostenrijksch-I{ongazrr:iche troepen aan iret Isorrzofr,o'nt.

Andere tlctachemc:nten daarentegen boclen
hardnekkig yerzet. Maar wat kon het helpen i
Z@ de Centralen Cividale bereikten, ,fan moest
Gcrizia vallen.

De hertog van Aosta kotrmandeerde het 3" 1e-

ger aan d,e beneden-Isonzo. Hij kreeg b,evet Go-
nzia te ontruimen en zich terug te trekken.

Diat w,as ook zed'elijk eel1 zware slag. Die na-
men hadden vroeger zooveel geestdrift v,erwekt.

En zou ,er nog wel tijd z' jn om te wijken ? Alles
ging zoo slel. De vijand rukte te vlug op, teld,e
zijn gevangenen bij duizenden.

Het hing âf van de afd,eelingen op de laatsie
steunpunten, de bergtoppen Monte Santo en Ga-
briele. Deze bod'en een hevig verzet: 't was het
7" met het 9" ko'rps. Ze slo,egen dre aanvallen van
het l,eger Boroevic af, al treden ze zware verlie-
7-en.

Maat ze gaven den hertog van Aosta tijil, om
niet all'een ziju derde leger over die Iso'nzo te bren-
gen, maar ook de munitievoorraden en kanonnen
op den Carso te vernielen.

Onheilspellend toch klonken de zware slagen.
En men m,oest zich afvragen of de paniek ook
niet de goeclgezinde troepen ten sl,otte aangrijpen
?.ou':

Db avo,ncl van den 27" was zeer dramatisch.
Ov'eral zag tle hemel roo'd van vlammen. Op ctre

bergtoppen, de hellingen, en d,e holen s,tonden
barakken, gebouwen, allerlei stapels voo,rraad
in lichte laai,e. De kano,nnen huilden. De wegen
lagén vol lijkeu en gewonclen. f=uloe,oos stierven

r,erminkten in rltr,ijrren, grachtcn, tusschen rot-
sen.

D'e vijancl clr,ong'rlicrr avonci Civiclale binnen.
De Oostenrijksche jagers hieiden op hetzelfde
oogenblik hun into,cht binnen Go,rizia.

Wanorctrelijke troepcn Italianen vluchtten ginds
over Cividale, breidden de paniek uit. Gedemora-
liseerde benil,en vochtcn tegen goed, gezinde, wel.
ke hunne lafheicl verweten. En dtaar tusschen
zag lllrel:- steecls maar groepen angstige van alles
beroofde vluchtclingen, plots dakloos, en honge.
rig, vermo,eid, cn niet rvetend rn'aarh,een of waar.
1n.

Zsa was d{e ro'ode avoncl cn nacht van 27 Okto-
ber. En verdier in het bedkeigd,e g,ebied was de
paniekook aan 't groeien.

t De vijancl komt l, was daar het angstig
nieuws.

De waarheid, reeds ernstig genoeg', \4ierd nog
cioor allerlei v,erhalen overdreven.Men nam maat-
regelen otn te vluchten of week reecis. Overal
ongerustheidr, verstoanming, angst.

Gansch Italië was onder dbn inclruk der ramp.
Wat baatte het d'e b'erichten te verbloemen ?

Tot ver in 't Zuiclen zag metr de geweken mili-
tairen, en hoordc nren hun verhalen. De Duit-
sche spionnage-agenten zo,rgden cr trouwens wel
voor, d,at clie ramp niet verzw.egen werd.

Onlusten ontsto,nden. Dte ontevred'enheid open-
b,aarde zich allerr,vegen. Itaiië s,cheen verloren.

Dre m,eest optimisôen v,o,eldren de vrees ,t hart
omknellen. De nederlaag was zo,o b,lo,ed,ig, zo,ndier
rtoorgaand,e zelfs.
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Overtrekken van clen fsonzo clo'or ltaiiancn oirrler het vnur cler Oostenrijkcrs.

Von Below u,as cius rneestcr te Cividale cn
zette zijn zegevierenci o'ffensieÏ vo,ort. ilij rukte
naâr Udine ep ; links van hem clrecf Borocvic z.tjrt
vijanctr terug to't over Cormons en rectrrts r,vas het
Kro'batin, die hctzelfde \\-eIli verrichtte, marchee-
rend naar Gemona.

De drie legeraanvo,crclers ondervondcn u'einig
weerstand. tlet verzet r,vas gebroken door cic
vtrucht bij Caporetto,..Àfd'eeiingen ltalianen, die
nog teg,enwo,rstelden, bezweken of r'verden ge-
vang'en genoûlen, maar veel detachementen ga-
ven zich gervillig over.

De paniek nam nog toe en zoo o'ok de versla-
genheid te Rome. D'e pers slaakte e€ri wanhoops-
kreet. De regeering vroeg hu1p.

Wij herinnerien ons, hoe de Britten in Viaan-
deren hun offensief voortzetten, o'm de Duit'
schers te verhinderen tro,epen vandaar weg te
nemen en o'ver de Alpen te voeren ; ti7àar derge-
lijke onrechtstre,eksche steun kon weinig baten.

D'e militaire,overheden in ltalië waren wocdend
ov€r de d,e.sertie. In de p,ers wees men op de
vreeselijke gevolgen van defaitistische propagan-
da. Dte neutralen van hun zijde verklaarden, dât
al die râmpen het gevolg lvàren van het zich
werpen in een ooriog waârmee Italië geen uit-
staans had,.

Terwijl men dus jammerde cn twistte, verant-
woo,rd'elijkheden opzocht, zo,oals het heette, ju-
b,eld,en Oostenrijk en Duitschland. De klokken
luidden te Weenen en B'erlijn.

De dag-biaden schreven over de ineenst'orting

rran ltaliel. Ruslancl en ltalië it'arcn afgeclaan, nu
z,ln lilcil zich mct aile nracht oit hct \\:esten rver-
peri el ooii d,aar de zcge bchalen ; alclus rvond
iu'cn het rroli< o,p, or:n cie ooi-logsrnoeheid tveg te
11c111en.

ùe gellcurtcnissen aan dc Alpen namen a1le
belangstciling in; c1e Entcnte bciraalcie in clien
tijrl sukscssen aan 't Franscir front en in Syrië,
doch die ontsnaptcn nu aan de aandacht.

In spanning voigde men c1e gebeurteniss,en in
Italië.

Von Belorv rukte steeds verder op en behaalde
cen reusachtigen buit. Gansche arfillerie-kam-
pen,,ontzaglijke voorraden levensmiddelen en
mun,itie, alles wat Caclorna bij clte Isonzo opge-
hoopt had, viel in d'e macht der Centr-alen.

Braliende telegramnen gaven er melding
van en brachten no,g meer verslagenheid;
D'e ramp,la'srcl doo'r die bijzond,erhed,en nog veel
duidelijker voor iret gansche vo1k.

En daar kl'vam het bericht dat von Below zijn
intocht had gehouden te lJdine. Drat rvas een ge-
voetrige slag voor clen trots der Italianen,

Vreeselijk zwaar \,v,ogen de dagen, ja, de uren.
Angslig staarde men naar d,e toekomst, of dbze
geen keering brengen zou.

Ileiaas, het nieulvs \ /erd nog slechter.
In Karintliië daalde Krobatin naar de Vene-

tiaansche vlakte af, langs de boven Tagliamento.
Het stormctre, het sneeulvde, het \Â/as e,en vrecs€-
iijke rnarsch, maar niets scheen den opmarsch te
kunnen stuiten. Onweerstaanbaar trokken die
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Versterkte ltaliaansche post of een ho,ogte van 2000 meter.

Centralen o'p; ze vonden ,overal ruimen vrlofrâad
voor de tro'epen. Dte overwinningsro,es beheersch-
te hen. '

Z,oo viel generaal Kraus Gemona aan. Italiaan-
sche Alpenjagers en ruiterij boden nog verzet,
om den terugtocht van den hertog van Aosta, die
vErdler wijken moest, te d,ekken en tijd te geven
op d'e Tagliamento terug te val1en.

Vooral cl,e ruiterij o'ffercl'e zich op. Charge na
charge voerde ze uit.Het go,ot vreeselijk, het slag-
veld was een m,odderpoel. Granaten barstten
open. Toch hield de kavalerie vo,l. Bij elke char-
ge warerr de verliezen zwaar. De overlevenden
rendbn op de voo'rhoeden in, sabelden ze neer,
trtaaf lieten zich intusschen zelf decimeeren.

. D,e hertog van Aosta hacl het moeilijk, maar
hier gold het een nieuwe ramp af te wend,en.

Dlen 31" Okto,ber stond de linkervleugel van
het 2" leger m,et het front naar 't Noordeà op d.e

Boven-Tagliaûirènto, ; de rest van het leger alsook
het 3u begonnen den overtocht cl'er rivier; sterke
achterh,o,eden sloegen dre tahijke en onstuimige
aanvallen a{ van clen vijand op de bruggehoofdren
van Pinzano, D{gnano,, Codro,rpo en I.atisana,

Generaal Cadorna had zelfs bij Udine een
vo'oruitspringend punt in zrjn front laten bestaan
om den terugtocht van den hertog van Ao,sta te
beschermen, maar vo{l B'elow drukte het sp,oedig
in en Beieren, Pruisen en Wurternburg€rs namerl
stormenderhan<1 de b'ruggehoo,fden van Ddgrrano
en Cotlroipo.

Dit rvas weer een zware slag voor d,e Italianen,
De voeling tusschen de legers werd b,edreigd err
Brandenburgsche en S lesische divisies scheidden
dan ook het derde van het tweecle leger en wier-
pen den hertog rran Aosta op Latisana terug.

Dit ging met zware verliezen gepaard, uao vun
do,oden en gewonden als van gevângenen. Diepeç
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rverkte de ontmo,ed{ging en nren hacl het gerro,el,
cl,at niets meer de zege der Centralen verhinderen
kon.

Het dercle leger wonstelde nog waniropig onr
zich uit d,e ornsingeling te b,evrijci,en en de tr,vee

',,erloren bruggerr terug te nemen. Maar het was
te vergeefsch, Boro,evic viel den hertog van Aosia
uit 't Oo,sten langs d,e Lagunen aan. IIen vo,cht
in Ce rijstvelden. Hier bo,o,tl men hardn,ekkig ver
zet, daar wierp men de wapens neer eû. het slot
was, dat d'ie krijgsbeweging bij I,atisana een
vreeselijke nedEdaag was, waarbij het der:d,e leger
60.000 gevaûgenen en 300 kanonnen in handen
der Centralen liet.

Zestig duizend gevangenen weer en drie ho,n-
ilerd kanonnet! Zæ was het bericht, dat de ronttre
d,eed, toen men van Ëntente-zijde in angstige
sparrning op een wending hoopte.

Bn. nadere telegrammèn nrêlclcl"n a11erlei bij
zonderheden over het gemakkelijk breken van
den tegenstand.

De Centratren jubelden weer en d,e pers schet-
terde.

In acht dagen tijds hail men nu 18O.000 gevan-
gengn gemaakt en 1.b00 kanonnen genomeA, ma-
gazijnen vol meel en rijst, ganJche munitie-
depots.

.IXen was in die enkele week, ond.anks onguns-
tig weer, slorry, regen, wind, in spijt val hà,oge,
strerk verdedigcib ber-gtoppen, diepe ravijnen,
doorgedrongen tot de Tagliamento. 

-

Men vergeleek dit met h,et Fransch-Britsch of-
f,gnSiej in Vlaandere-n, 

-waar men reeds drie maan-
:ont en slechts

als,het Groot Duin bij Lorrnbardzij:Ëttt.fHïË

van l{outhulst, Becelarc cn Gelnwvelt onneem-
i:aaL waren.

I{irrtlenburg seinde aan deir keizer:
rr lrlcrlerig verzoek ik IJw }lajesteit te rvillen

gelasten, dat men op 1 Novemtrer c1e vlaggen
uithairge en vreugdeschoten losse in Pruisen cu
Elzas-I,otharingen. >

Welkeen geiegenheid immers voor c1e urili-
taristen, de mannen van rr clurchhalten r (volhorr
cl'en) .o'rn het vo,lk op te monteren en d,e vredes
stefnmen te smofen.

En cle Duitsche keizer iiet zich natuurlijk niet
onbetuigd.

Hij kon zijnharl weer ophalen aan het geliefcle
tclegrammen zenden en hij strlurdie er een aan
generaal r'o,n Belolv, den ol'erwinnâar van Udine
en l,atisana, r.'an dên vo genclen inhouclr :

r< Onz,e meineedige oud-bondgenoot heeft nu
onclerv.onden waarto'e Duitsche macht en woede
in staat zijn. Met nrij dankt het vaderland zijn
onv'ergelijkbare zanen. Vooruit met Go'd,. l

Dat was weer op en top d,e oud'e stijl, het u ik
en mijn volk r, het (( d'oo'r God gezonden heer-
scher r, het < Go,tt mit u.ns. l

!-oor Oostenrijk rvas daarin wel een vernede-
ring. Duitsche kracht en Duitsche woede hadden
het gedaan, en ja, in cle Donau-rnonarchie was
mcn zich wel ber,vust, hoe a1 cleze overwinningen
haar nog meer o'nder Pruisischen druk brachten.
Daar werkte trour'vens d'e rassen-verdeeldheid
vo'ort.

Nog keerde ctre tegensiag niet. Die ltalianen
kond,en onmogelijk aan de Tagliamento standt
houden. Die rivier 1ag claar met schier droge bed-
ding, en zou dus geen ernstige hindrernis zijn voor
c1e o,prukkende Centraien.
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llovcncl,icn beschiktc nlen ovcr: te geringc
rnaclrt, on {len vijanrl te wcôrstâân. tr)e tloepen,
nu ondeL veltl-nraarscitalk aartsher:tog liugeitius
gcstelcl, zochten een uassa-aanval Ze hoopten
cicrr vijarrd een nieu\\'c, btroeclige ncclerlaag toe te
lrrengeu, dle Tagliarnento aan c1e eene zijde te
forcccren en cloor aanrrallcn uit het lioolden, ook
rlic nog iir tle rrlai<te rrerspreide i;roepen te veriont-
rnsten.

To'ch volgclen een paâr d:rgen van kalmte.
llaar clen 3" l{ovember forccc'rdie r1e divisie van

ilen vorst van Schn'arzenberg de rivier en twee
riagen naciien trok rron Below clie in dcn miclclel-
lo,o,p over en nal11 cr cle gansche brigacle van Bo,lo-
gna gevangen.

()eneraal Krobatin viel intus.schen het 4" Ita-
liaansche leger van generaal Robilant aan. IIet
Westelijk front (trcr Drolorlieten wankelde
eveneens. Het 4" l.eger moest haastig terug
rvijlien in de richting dter Piave.

Iieizer Karel van Oostenrijk wâs âan 't front
en troli met v'ee1 plechtighcicl ovcr c1e Tagliamen-
to, r,velk feit et op berekenclr rvas, indruk op de
cigen bevolking te nraken

:iiirrrltrJli|;.rl

;iiÉ;# i:,1$

lingclschcn ircl.rtocvcn in clcn nacht cle Piarte over te stekcn onr <ic Oostclrriikcls tc orrcrvallen.

D'e Italiancn moesten hier ,oo[< a1 terug en ver
lo'rcrii ri-ccL g(rvnngcnen, karronnen en allËrlei ma-
tcrizral, en 1i1€r1'l_ rrroeg zich af, hoe ver men rrog
zou riioeten wijken.
. 't Was hoog tijd dat de andiere geailieerden
hulp brachten.

Bij 't Fransch iro,ofdkwartier rvas o,ok een lta.
liaansche rnissie. IIaar overste was kol,onel Rus-poli.

< Deze ftaiiaansche officieren konclen b j het
nieul,vs dler ramp .van Capo(etto hun angsl niet
r,gberg*r l, ,s{:hrijft Jean Dre pierrefeuî zijn
u G.10. G. r (Grand euartier Général).

rr Do,or c1,e ontredldêring van het legÉ, kwam erbij de missie geen nieuws rneeï.
.Elken dag tegen twoe uur kwam een iongesckrctaris van kolonel Ruspo,li in de inlichtng:s

qfdee,lils-, om d,e radio's tè halen, aiu 
-àrr-a"oo

cien Eifeltoren gezo,nden werd,en.
De. oergelukkige jongen kon zijn tranen niet

u'eerh,ouden loen hij dé tehgrarrln.o ou"itiup.
, I'Iet zijn Italiaanschen ùngval, nog 

-siàrter
rloor^dc. orrrroering, uirte hij tËrtsioctrt?tili zijnrlrot.fheid.
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De strijci op het Iiarst-Piateau.

Hct cl'oor d,e Drritscircrs overronlpcld gervcst
was het zijne. Bn op tragischen toon riep hij uit :

< Cividhle, Udine, .een zo'o schoonc strcck, rijk
en bevolkt ! Een paraclijs, luitenant. l

Engeland en Franktijk zouden clus hulp bie-
den.

Den 28" Oktober, om 4 uur in den namiddag,
vergadercle het oorlogskomiteit te Parijs. Om 6
uur was het plan tot hulp-rzerlccning rccds rrast-
gesteld.

Het'was geen oogenblik om langc besprekingen
te voeren; handeien moest men.

Bn men besloo,t onmidctrellijk 120.000 man mct
geschut en volledig materiaal over clle Alpen te
brengen.

IVIen deed een beroep op d'e spoo,rwegmâât-
schappij P. I,. II. (Parijs-Lion-Ilicldeliandscire
zee). D,eze moest manschappen en materiaal v,er-
voeTen.

rr fn achttien uren kan het plan uitgevoerd
zijn t, antwoordde het beheer. < Binnen een half
uur zijn de bevelen gegeven. ))

D'e Fransche troepen n"erden oncler bevel van
generaal Fayolle gesteld en de Engelsche onder
generaal Plumer. De Britsch'e afdeelingen r'verden
aan het fro'nt in Vlaancl,eren onttrokken, r'r'aar het
offensief toch misiukt was.

Kolonel Serrigny \verd' stâfoverste van gene-
raal Fayolle. D:eze had cliplomatische bekrvaam-
heictr en zulks was n.o,o'dig in deze clelikate inmen-
ging in ltaliaans,che operaties, rvat zo,o licht aan"
leiding geeft tot wrijvini.

Bij het vernemen van het noocl ottig nieuws
uit Itâlië, had kolonel Serrigny reeds een plan tot
hulpverleening opgemaakt.

In de Fransche pers streed men al even fel, op

papicr <lus, als rlc Ccntralcn in rie Italiaarrsche
bcr-gen.

Kolonel Scrrign;,' \-oorzag çchtcr, Cat cle bet'e-
gingsoorlog ook gincler r-eldra op een of ander
front stuitcn rnoest.

Fr4nkrijk zou vo,orai tot taak hebben een deel
rtan 't Italiaansch fro,nt ,over te nemen, om aan
de Italianen to,e te laten zich te reo'rganiseeren.

De Iiranschen en llrittcn r,verden in Italië geest-
driftig ontvangen en cled,en c1e hoop herleven. De
menigte juichte iren toe, cle pers schreef harte-
lijke artikelen.

D,e gemeenschappelijke ramp,d.e b'edreiging van
c1en inval, de krenking van den nationalen trots,
dit al1es bracht de geschillen tot zwijgen en her-
stelde de eendracht.

Italië schepte weer moed. IIen hield vader-
landsche betooginpen te Milaan, te Ro,me, te Na-
pels en in vccl anctrcre steclen. Te Rome richtten
i350 a{gevaardigden een vlammend manifest tot
het leger :

rt Reclt hct vacl'erlancl, veriaagt den vijand van
cl,en geschonrlcn grond: l, heette het daarin.

Ko'ning Victor-Emanuel richtte zich in een
proklamatic tot de natic.

D,e r-r-roecl rces weer op, de.ontevreden stemmen
z\vegen.

D,e miiitair:c overheid nam strenge maatrege'len,
ontslocg sommige generaals en tal van o,{ficieren.

Duizcnclcn solclaten zrvienren rond en generaal
Cadcrna gcboo.d hun bij clekreet binnen vijf da-
gen nâar hun trocpen tcrug te keeren, o,nder be,
rlreiging met clc do,odstraf. Bijna allen gehoor-
zaamclren.

\a dc parricli lieercle rle bezinning terug.
I),en 4" November u,arcn Fo,ch, Lioyctr George

en Painlevé te Rome.
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V-ictor Enianuel III, Koning van Italië.

Dcn 6" en 7" irield rlrcn cen konferentic te Ra-
palio bij Genua.

llen moest maatregclcu treffen voor cle icter-
leiding, vo'or: eenheicl in d'e aktie.

Nog o'm cen anclere reclcn ging Foch zelf ter
plaats'e. Er rvas in Italië recils cen Fransche mis-
sie. rrDeze zag met een u;anttottrvigern b ik d'e plan-
rren van Farto,lle's staf r schrijft cle Picrlefer"r,

rr l{en vreescle ctre z.eer prikkelbarc Italianen tc
krenken, zoo men het voorrremcu uitte oardetrich-
ters aan hun tro,epen te schenken,en nten verzocht
c1e operatie's aan het front te lciden. De rnissie
rri1c1ie, dat cie gealiiccr:dcn zich oncler generaal
Diaz zottden ste,llen. D{az vas opperbevelhebber
genrcrden, nu Cadorna, Foch en de Britsche ge-
neraal Wilson een geallieerclen staf vormdenn vol-
gens het geno'men besluit te Rapallo.

Ër lvas d,us urdjving tusschen de beiclc groepen
Franschcn, de oudc missje cn clcn staf Fayo11e.
De laatste zoncl blierzen vo,1 klachtcn naar Frank-
riik. Fo,ch ging er zicir clus mee moeien cn drong
zijn rvil o1i.

.,ts.,

Intusschen mkten c1e Centralen vercler. De fta-
liancn \varen niet in staat stancl te houtlen op de
I:ivenza. Zou het op cle Pial'e uro,gelijk zijn f
vroeg m'en zich nog af. Dtan cie 1\c1 ge? Deze linie
bood voortleelen, maar rlan gaf rnen \ricenziir,
Paclua en zclfs Venetië'op.

Venctië ii: clc iriirrcl van <1en vijancl laten, het
zou ooli ecn z\\'are zcdclijhe nccletlaag zijn.

llcn rclreircie rnet dc rnogeliikheid, want men
vocrcic vccl kunst-cchattcn uit cl,e oude, b,ero,emde
stt tie tt cg.

De Italiancn hcrstelden zrch. Regelulatig
r;crcielclc mcn clc wcgen, tle bluggen, lrâm mell
anclere maatregclcn, om clen vijandlelijken op-
marsch tc stuite n,

De Centralcn nro,cstelt cle schade herstellen en
vcrspcclclen a1c1ns tijd, cn juist cle tijrl mocst nu
c1c gro,ote bonclgenoot zijn.'

Deir 8" trokken cle Oostclrijkers-Duitschers
toch ovcr c]c I,ivcnza en von Belo'rv rukte Vitto,rio
birrrrcn.

fn cle strc,ck vanlolmezzo en Gemona verloren
cle Italianen n,og 17.000 rnan en 80 kanonnen.

Dc totale verliezen berlro,cgen 250.000 gevânge-
ncn en 2.3(10 kanonnen. 't \Àias een vr,e,es,e{ijk
cij fcr.

I)'en 9n Novenrber bereikten cire Oostenrijksche
\io,orho,ealcn cle Piave van Sugana to,t aan d,e
Aclriatische zee. In iret Noo,rden trachtte de vij
ancl dcn linkcrr'trcugel van cle Alpen naar dje vlak-
te van Bassano te dkijven.

Het 1.1" lcger van von lJ,etrorv bereikte den go

\'ra1c1o,bbrlac1cile, naln het bruggeho,ofcl van Vi-
r.loL, o1r de Boven-Piarre.

Het 11" lcgcr r,an Conrad von l{o,etz,endo,rff
trllarn nu op hct tooncei cn rryel in Trentino, Het
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Gezicirt op hct cloor Oostcurijkschc r.iic.gtui.q.cil i;ccircigrie \-cnctië.

beproeftle c1,e flanhbcrvcgilrg, zo,o geliefcl in dc
D,rritsche strategie.

Dcn 9" Novctnl;cr 1rzr1nc1r 11c Oostcrii:iji<c'rs

'\-.i ago,, tn T cz.zo, ancl crc af clccli n gcir ucro vcrrlc r r

ticu l{i" IJe11uno.
Dc legcr,s ch.ongcrr <1,o,or de c1a1en ; clen 1ii" vicl

Fcltre . Dc viiancl trachtt,c achtcr cie Piavc te drin-
Acn. I),e wccrstancl clcr lt:rlizrr-rcn u,ci:cl irarcluehlii-
ger, 'en zij haclden nicutcn uroecl, tloor rle aanu,c-
zi ghcicl cler boncl,gcno,oten.

Dcn 13" vcrecnigdcn zich het 10" leger van
Krobatin ,en het 11" van Conraci, cloor de bezet-
ti n g ctrer Feltrc -F'o,nzaso -Primolano -l,Ionte Fior -

Asiago.
In cle Settc Co riurrrui en op r1c rr1akten rran llc-

1etta, op 1821 mcter ir,oogtc, vercllcdigcl'e hct l"
ftaliaanschc lcgcr zich utanhopig,maaL mocst nog
cens wijken.

I{,et 4" lcgcr Robilant nro,cst r1e bergen Ron
cone, Prassolan ctr Cornella vcrlâtcn. ]{aar varr
nu af aan,stuitten ze clcrr verciercn opmalsch.Ooli
cp cle midclren- 'cn bcneden Piave lun.d,e d,e strijcl.

Toch forceertlen den 14" Oostenrijksche troc
pen d,en stroom bij Zenson. Zijhanrlhaafcicn zich
claar, maar anderc afcleelingen, u'elke lietzelfclc
beproefdcn bl'j Folina en Fogare \ rerden terug-
gedr.ev'en o,f vernieti gcl.

Den 2" November warcn c'le geallieerclen op c1e

linie aangekomen en hun aantal nam nL1 snel toe.
Dren 26" n'as de kalmte teruggekeerd.
l{en hoopte, clat het offensief gcheel tot staan

gelrraclrt \\,âs, 11ti:lilr tl,cu -1" I)cccnrllcr .ging rrorr
Cont aci olrnierrr,r- tcrr lrurrrral ovcr,iu <le Sctte Co n-
rrrLrni. ilij b.csclrilitr,.(1\'Lr lir ).{}{() rrran. Den ll"
lui1ucll tic Oc'stcruiilicrs rlr-: lrcrgcn llatl,cncccirc en
'l\xrrllai-ccar en claai:ira ilcln : 's arroncls viel llc-
I ctta.

f)c ltaliauen tr.dlilicn orrcr Frcnzcla tcnrg rrrct
rLclrtcrltitirrg i-an 1(i.()(X) gcvaugcltctl cit l)j liairon-
ilc11.

l)cn 1.,J," r.ic1 rle pas C.a1rrilc, clcn ifj" ;\solone.
Iirr lriina sto,irrlcn ook lri.cr <lc Ccntralcn in clc-
r'lirktu.

I),c rrtrgst laairlc rvtcr- o1t. l<trt d,c Iriavc bczu'ij.
li r-r,i ? Jl a:rr cinticli j 1i., tlcri 2 j i" I )'cccrulter,licci:<'lc hct
gc1.ii. i),c !'ranschcir llalrcn rÏcn lx,rg'florlb:r, eerr
stc111rl)1111t tro,or cl,c v1al<tc, cu nraalitcn 1..100 ge-
\" a11gc1rcll.

l)c IJtitschcr.. ()ostcnriilic,r's vordercicn nict
nlccr c1l llanlcf u-r-aah rltNrr vliegcrbo umen o1r
Vivencia cir Pac.ltr;r ctr unr1rcrc sterlen tc r.,-crlren,

Hct jaar eintligrle hc,,o1rvol.
IIct offensief t-as geôinrligcl, clc Duitschc inval

tot staan gebracht.
\rarr 2-i Oktoltcr- tot i]1 l),eccmber haclden cle

Itzrlianetr :] j.000 cloo'rjcrr, {}1 .000 geu'o,nd,en en
:i:i5.000 gevangcliclt vcrlorcn.

De D,uitsche cl,ivisies r,'crlieten in Januari hct
Italiaansche fro,nt.

Dc geallieeril'en zatcn nr1 irecht v,erdedigci op c1e

laatste Alpentcrppen.
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Larrclschap aan de Iscnzo.

Ilr''i1,schlaucl koestet-di: artlct'e platlircn tegcn
't i'coi-jaar' 1l'lU.
. D,e karnpcn in Duitsr:1li:rnti liregcn rlLts rru een

r'1oec1 van gcvaugenen. Ûtlsti:eeh-c clicn tijci silt-a-
ken rvij uitgeurisselde Brittcn in ldedcrland. Er
bestonctr een regeling vo,or ilic uitr,visseling or.'ct
lIolland. 't Was bij zulk cen ti'cin te Rozenclaal,
clat rvij het eerst o've{ cie Italiancn van Caporetttr
hoorclen spreken.

Te Aken walen deze gevângrenc[ uit .]c ver-
sclrillcncle kanrpen sarrieng;cbracht, uit Sotrtau en
Fricci,cricirsfeid, r.Lit Diilmcn cn l,angensâ12a, ui',.
(]ùsiron en I,imburg. Dan 's â\/onds vertrok de
treirr cloor Lirnburg err reech or,er Antrverp€n cil
evèn over e1f schoof hij stilickens c1e groote sta-
tionsiral va.n Rozenclaal binnen.

En m,et schitter,enclc oogen, rnct glanzend rvc'
zt'D, met een lach om clcn rrronclr, biikten de inva-
lieden ctroot de ramen, zLis zagen zc nu rverkelijk
in rvezenlijke gedaantc de vrijheid vo,o,r zich. Ze

ve-rgaten dit o,ogenbiik iret geamputeerde b,eèu,
tLen afgezætten aûn, lnet glazen" oog ,db schending
vau hun ,eens zoro schoo'n, klo'ek lichaam, 't ver-
lies van veel kracht, orndat ze de'hèerlijke vdj-
heid gevo,elden.

't 'Was een lange trein met krankenwagefls',
rpotheekrvagen,. operatiewagen, keuken, voo,r-
raacXr'vagens, cl,okterr'vager1s,, samen Zeven en der-
iig in getal, zinrlelijk en praktisch ingericht en
door een speciaai rijiuig goecl r'erwarindl.

We traclen dren eelstcn,wagen b nnen <t G. K.
l\,Iagen r staat op het r,vitte zijb,ord. G. I(. Geis-
1.eslcanken. To,odt cieze verkorting, dat men hui-
ri ert o'nl het vo'11e rvoo'rcl te o'mschrijven, die
gruwelijkê eilencle voo,r allen t,e ontclekken?
.Daar ontrn'aal:den \,ve ze : tien krankzinnigen...
Al1en jonge kereis. [en r.vas uaull,elijks acht-

'iien jaar. Op zijn vijfticnclc jaar ging hij re,eds
bij de marinc. S'omnrigen <1eden of ze sliepen.An-
rleren maakten zonrieriinge teekens naai oits.
Dicp rtrc,-lclij,len grr.p ons a;rlr.

rr Nu zijn ze rustig r, rrertcld,en d'e bewakers,
rr als rle trein ureer gaat rijclen, mâken ze eerst
wat ger,veld, maar i'r'ij zijn .qer,r'oo,n met hen on
tc gaan en kttnncn vecl d,oor onzen b'lik. Sornmi-
gerr zijn gei'aar'1ij1<. ,,

Ecn clame rran het R.,oocle Kmis lverd dan ook
wcerhouden zell iroeclsel uit te gaan cleetren. Zc.,

vcrlilaarde niet bang te zijn, maar cle bewakers
vonden het rroorzi.chtiger, zelf het voedsel to'e tc
riienen. D'e u.agen ging dricht en de sma11e dêur
-.loot vccl e llcnde af . Ze begïspsn 't niet, d,eze
.rrmen u'irn '1 durster in het brern was gewo(-
deir, ilit Le 1] at lruis reisdlen.

I)c tweeclc wagen rvas ciie tl,er o,fficieren. Er
r\'ârcil cr een tiental, meest arriateurs, jo,nge man-
uen, clie beiecftl bedankten voor versnap,eringen
crr [ngelsche lektuur. *S,ommigen misten een aïm,
aircleren een been. Ze zagen ,er a1len opgew.ekt
uit. In cl'e krairkenwagens o.ntmoctten rve vo,o,rai
Briiten en Atistraliërs. Ze streci;en bij Annen
tières, Atrecht of dc Somme.

S.ornmigen, cûc van 't katip te f,angensalza
klrraraen, deelden me mecl,e, dat claar een g:oo,t
decl cler onlangs ge"v*altgcng,enornen ltalianen on-
rlcrgebracht rvas. Iilun komst bracht heel wat op-
sclrndding en, zei een cler Britten, zij werclen
rioch d,o'or cle Dtritschcrs. noch cio,or r1,e gevange-
rren hartelijk ontvangen. Bij clc Duitschers rvas
cic haat tegen ftalië nog niet gedo,of,-l en wij rrer-
11:rûren, hoe cle meesten c'lier nieuwe gasten Eincls
aan lun frolt cle rvapens neergewoïpcn hadcllen.

rr îhey gave it r1D )), ,en clai verbloemden db
Italianen trcllniens ûet. Ze rrerteld.en het zelf,
maar a.1s ze bij o,us gcstopt rverd,en, met het cloei
Britten of Franschen tc lielpen demoralis,eeren.
d;rlr rverd c'[it d,oc1 in 't geheel niet bereikt. Inte-
gcn<leel, I'eel ftalianen bego,nncn nu in 1,e ziel.
hoe jammerliik ze zich hadd,en laten misieiâen
en rrootal toen q:c nad,erhancl hoo,rden, drat Italië
stand, hi'e1cl, rrerhcterde o,nze verstandhoudring
zcer.

h-een, 't rno,recl der Rritten r,vas niet te versto,
i:en. 't Fligcnaarclig verschijnsel cl,eed zich zelfs
voo'r, dat r-eel Ilrritsche schild\r,achten en b,ewa-
kers c'['e krijgsgerrangenea belijcid,en om het voed-
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sel, dat de laatsten uit hct vaclerlancl ontvingen,
want Engeland zorgcle uitstekend vo'or hen, clie
na den strijd in D'uitsche handen geraakt'en.

I\Ienige Duitscher, zo'o verhaald,e mij een cler
gevangenen, heeft tot o,ns',Enge1schen, geklaagd,
clat zij omtrent den cluikbo,oto,orlog b,edrrogen
werden. Wij hoo,ren altijcl, ciat er hongcrsnood in
Engeland komt, aldus spraken ze, en gij allen
krijgt van huis overrrio,ed van vo,cc1sel. Dank zij
cl,ie pakketten., zagen c1e uitger,visselclen, afgezien
van hun verwonclingen, er clan ook over 't algc'
meen goed uit. 't Wâs niet 't stempel van ondet-
voedlng, zooaTs we zoo ctrikwijls bij Duitsche
cl'eserteurs zageî.

Nlaar de Duitschers voercl,en ook veel Italianen
achter dle linies in Frankrijk'en Vlaancleren, waar
cl,e gevangenen dwangarbeicl moesten verrichten.

't'Was dus een opluchting, 'toen men den stil-
stand van 't offens,ief ho,orc1e, maar toch eind'igd'e
1917 treurig.

XXX.

IN AZIE.

De verovoring van Jerusalem, - Het Zionisme.

W'endlen wij nog even een b ik naar Azië.
'We herinneren oûrs hoe generaal Townshencl

in April 1916 zich te Kut-el--Amaîa overgeven
tnoest.,.'

De Britten beslo,ten nu een ernstige operatie te
vo,el e11,en al moest deze langzaant gaan, to,ch

namen r.ij den 24" Februari 1917 Kut-el-Amara
teru.q. Generaal \Iaude maakte er 7.00O gevân-
genen.

D,e rvcg naar Bagdacl 1ag nu open. Besrin Maart
viel \Iaucle c1e Turken bij de Tigris aan. 't 'Was

cen vrceselijke -strijtl in iritte en in stof, clat in
lvolken ro,nddreef.

Maar cle vijancl mocst s,ijken en den 11" l\Iaart
hielctren cle Britten hrrn intocht binnen Bagdad.
In 14 rlagcn hacl mcu 180 km. afgelegd, ell was
rrren. clrie maal clen stro'o,m overgetrokken. En tiat
in een lancl, waar mcn geen voo'rraâd; voqld en de
hitte zoo afmatte.

f's l,s16vsdng van Bragdad was een gevoglige
slag vo,or het pangermanisme in 't O'osten, dê
verbinding Berlijn-Bagdad en vo,o'r den Duitsch-
Tnrkschen invloed op de belijcl,ers van den
Islam.

Langs de Nliddbllandsche zee gingen de Britten
eveneens voo,ruit. Maar toch ko,n ook hier het
krijgsverloop slechts traag ziin. De D'uitschers
hadclen cl,e leiding van d,e tro,epen aan.generaal
von Falkenhayn overgegeven. Hij had tegenover
zich clen Britschen generaal Allenby.

Van 6-17 November vielen in Palestina Gaza
en Jaffa. Na Gaza was Jersulem, de ho,ofdstad
rran het Heilig Land, het do,el.

Generaal Altrenby wildre een beschieting van
Jerrsalem vermijden. Zijn kolonnen beschreven
een halven cirkel en clen 9" November waren die

Schotten op 8 km. ten Noordt-Westen. Aan 't ein-
rlb rler maandl stond,en ze ten Noord-W.esten van
Jericho.

Jerusalem werdl aldus geheel afgezo,nderd. De
gouverneur mo'est zich overgeven. (9 D,ecember),


