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Czaar als rcr'' Cnrllrcirl r1
knieëu

tauili, dre bri tle rratierurg ,,an r'is,, vijautl naa,
Cent was getrokken, en nu om nieurvs vroeg
rt Hebben ze te Cherscaml, geplundcr,l,
i roeg hij aan den ezeldrijver
,. Eén huis, meester'
',
,

rt't Mijne

zeker?

r,

l
n Onr die gewereu ? ,
tJa.l
rr

Ja.

<

Ik

had het nog gezegd ! r;

En verontwaardigd vertelt hij ruij : u I)e bur
gemeester liet de wapens van de burgerij in leve
l'en en legde ze in mijn huis, omdat dit van dr
gemeente is.

))

< Toen de Duitschers kwamen, l hernam de
ezeldrijver, .u zei cle burgemeester, dat alle wa
pens ingelevercl waren. Een overste vroeg waar
z-e lageu en ging met eenige soldaten naar uw
huis. Ze hebben de beste geweren meegenomer.r
en cle andere kapot geslagen. ))
I.ang hebben we rond Quatrecht gedwaalcl,
iangs de verlaten loopgraven, waar stroo uiteengespreid lag. Daar een paard, de pooten omhoog,

een afgrijselijke wonde in de zijde, waaruit 't
leven weg€ievloeid scheenmet hetnu dikgeron'
nen en geklonterd bloed. In cle gracht een vernield kanon, cloorschoten, gebeukt, verwrongell
en verbogen, met 't ontspaakte wiel tegen eer
schier afgerukte plaat. En bij dien vertrapten
raapakker, bij 't gehavencle hoefje, waar twee
boeren hun uiteengerukte graanmijt weer rechtstelden, geleek dit wrak toch nog een €restorverl
reus,

Gisteren hacl het Melle <loen schokken en Gent
laten trillen en cloocl en vernieling gebracht' ITtl
lag 't daar wel machteloos en vreeswekkend toch

nog'

.
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iJ! /.on belichtte t iar.rr-lscirap, reiiter !vah \lr
:treek zoo somber, zoo doodsch, zoo weeuroeilig.
We waren ook zoo gewoon haar irr vollen vrecit
te zien, onder (.le zorg en de.liefde van ticn r'lij
rigen landman

Ik keek den tsrusselscherr steenweg rri. IIr.r
golfde ginds de hoogte in, lag claar rustig,
tlooclsch zelfs, maar we wisten. dat achter rlil
hoogte de vijand loerde.
Ia, Aalst hacl veel geleclerJ I rr ,lir. ,lageri
schreven we ltog 't volgende :
'Wettererr liggeu
tr In het gasthuis varr
tal l'arr

Aalstersche burgers, die bij de krijgsbewcginget,
zwaar gekwetst werden.
Frans Meulebroeck, vacler van twee kinderenrnoest met andere burgers voor rtre Duitsclie solrlaten gaan. n De Drritscher-c)), zoo verteide hij,
rr plaatsten ons voor hen, om op <le Relgisc'he sol .
daten te kunnen schieten, waardoor ciezen vet'
hinderd walen: teneinde ons uiet te tref{err, zicir
te verdedigen. n

Een Duitsche officier gaf. zii:l, tnanschappeir

bevel zich plat op den grond te leggen. l)e butgers declen dit ook. Toen schoot een Drtitst:her
op l\{eulebroeck en verwondde hem.
De Duitschers.moesten aftrekken en i:iit was
de reclding der bufgers"
In hetzelfde hospitrral ligt ook c{e l4-jarigç
Belon Roechens. De knaap was te Aalst in het
gasthuis met een gewoncl been, toen tle bomrnert
ôp het gebouw ontploften. De jongen vluchtte in
den tuin. Een shrapnell trof z.ijn rrog gezonden
voet.

1'heophiel Dhondt lag ook irr iret gasthuis te
Àalst, want hij was door ectn Duitscher in den
schciuder geschoten. Bij 't bombardement der

N'24,

--

-'tarl wetd irrl rlet anderè zrerkell en uret <1e outle
mannen en vrouwen, die in hetzelfde gebouw

verbleven, weggevoerd
lien korrespondent van een Gentsch blad vertclt van eenige Aalstersche slacirtoffers uog o.rn.
't volgende :
( I'e{pold de }Ian, wonencle llovenierstraat
90, 46 jaar oud, moest ook voor cie .l]uitschcrs
gaan. I)e man was bij zijn zuster in cleu keldcr
gevlucht, docj-r werd eruit gehaalci. tlij kreeg
ecn kolfslag,op het voorhoofd en een bajouetsteek cloor tie rechterdij.
Toch moest hij nog voor de l)uitschers stap-

pen

en

_ontving gedurig stornpen met een gc-

rveerkolf in deu rug. Ilij ook wierp zich piat ten
grotrde, toen cle belgen klvamen en kon zich na
tle vlucht cier Duitschers reclden. De ongelukkige weet rriet waar zijn vrouw, zoon en clochter
zich bevilclen.
Jau Volntaere, 44 jaar oud, wonende te GyseËem, lag in een onrustigen en koortsachtigen
slaap. De dokter zei, dat de man door een miirailleuze zoo erg aan 't rechterbeen wæ getrolfeu geworcien, dat men ,t lichaamsdeel- heeft

rnoeten afzetten. De ongeluHrige had aan de
IJuitschers den weg moete{r wijzen.
Naast de zaal det utannen steeg kindergesetrrei op.
We traelen behoedzaam binnen. In eeu beddeke lag een lief kindje met lllauwe oogjes en blon-

<ie lokjes.

I{et kioeg aanhoutlend van pij! er

sloeg nu en dau treurig den birk op.

't

Slachtoffertje, Suzanna .le Backet,

g

jaar

oucl, werd cloor een stuk van een glrapnell in den

rug getroffen. De wonde ls d,ep eil gcvflarlijk;
tle clokter geeft weinig hoop. l
Ja, men hoort vreeselijke verhale[, nrâar nu
cn clan ook een woordje humor nog...
Zoo zei een cler hoorclers

fk

in

:

als cle D,uitschers kwamen. l
< De slechtste plaats, antwoordcle iemand, die
cr van wist te spreken, want in de kelders gaan
ze 't eerst op zoek naar wijn. u
Een ander vluchteling uit Aalst deelt mee, hoe
een Duitsch korporaal, die met 2û militairen in
tu

zou

clen kelder kruipen,

zijn huis logeerde, den oorlog schetste:
( Let België is 't uit, > zer de Pruis. a De Belgen zijn Duitschers geworden, Brussel is in onze
maclrt. Ge zult goed zijn bij ons, goed onderwijs,
r,eel geld winnen, mannen worden...

Nu gaan we met 80,000 man naar Oostende.
Dan zijn we meester van .de kust ; dan gaan we
met 100.000 man naar Pas-de-Calais. Daar stellen we onze groote kanonnen op en beschieten
ai over de zee Ëngeland en op enkele uren is
Bngeland kapot. In Duitschland zitten 450,000
jonge soldaten van 2A à 22 jaar gereed om Antwerpen in te nemen. Intusschen wordt Parijs
gepakt door onze macht aldaar en na 2 of. 3
weken is de oorlog in België en Franlrrijk gedaan. Van de Engelsche vloot moeten we niet
spreken; die kan tegen de onze niet op. Engeland heeft wel schq>en, doch geen volk genoeg
{rm ze te benannen. En wst Rusland betreft'
we hebben reeds een rtul in beeit gmgmen en

:,i;(l

het ander zal volgen voor Rusland geheel gemo-

biliseerd is. l
Dit alles werd gezegd op een toon, zoo bcslist
en overtuigcl, clat ik clacht : rr 1)e. brave mau is
aan 't clrooùren. l
rr l3elgien ist dumm gewesen r, zei enze korporaal <Het moest meit Duitschiand meegeclaan en
vrijen doortocht gegeveu hebben. ,t Z;,,r er goetl
i'oor beioond ziju geworden. l
Ook andere soidaten spraken in dien zin.
Ik had ilog een onderhoud met eeu vluchteling van Gysegern, een dorp tusschc'n I)encicr.uroncle en Aalst.
ru Woensclag, zoo vertelde hij, zat ik in huis,
toen een schot viel. Een patroelje Belgische lan"
ciers had de Duitschers aangevailen, maar mocst

zich dadelijk voor de overmacht terugtrekken.
De D,uitschers clrongen de huizeu binnen eu
schreeuwclen: rt Man hat geschossen. l Mijn moecle'r ricp me toe te viuchten. ,k Liep in den tuin,
maar claar ons dorp heuvelachtig is en er soldaten op een hoogte stonden, konden clezen urij
zicn. Vluchten vi/are mezelf beschulcligerr geweest. 'k Keercle in huis terug en zette rne clieht
bij cle deur op een stoel. Eeu soldaat stormele
binuen, me bedreigend met zijn geweer. l
a Gij hebt geschoten ! r riep hij.

lk

ontkende.

Ja, ja, 't is hier geweest, l zei hij. u Koru
mee ! Zijn er hier nog manuen in huis? >
a Ja, mijn broeder, > antwoorclcle ik, t Hij is
iclioot en verbergt zich dag en nacht in eeu hooirnijt. l
<

lk

rnoest den soldaat volgen.

trIcn hacl maar vier burgers gevonclen ; rle
rlcre rrrannen wâren vroeger aJ gevlucht.

Wij

hielclen vol, niet geschoten te trcbbcn

atr-

el

rvachtten angstig ons lot af. l\{aar eensklairs
vluchtten de Duitschers heen... De Belgische
lanciers haclclen een anclere patroelje ontmoet en
kwamen in 't clorp terag. Z,e achtervolgclen cle
Duitschers en

Ik

wij waren

gered.

was zoo lang te Gysegem gebleven, ondat
ik op mijn hoefje wilde passen... De Duitschers
gaau in verlaten huizen zoo wild te keer. Maar
ûu was ik te dicht bij mijn dood geweest, om rog
aan have of goed te denken en 'k maakte me uit
tle voeten.
De jonge man stond thans de glazen te wasschen bij een mijner vrienden, die hem uit medelijden in dienst genomen had.
Te Gent vonden duizenden vluchtelingen een
dak, voedsel, kleedij en cleksel, en woorden van
deelneming en liefde.
Veel gezinnen ziln uiteengerukt. De kranten
staan vol met vragen naar verdwenen lieden'
Vrouwen zoeken huu man; mannen hun vrou'
wer; vaders hun kinderen...
In een kantine bracht een pastoor een man
binnen en zei op hartelijken toon : ( Eet nu maar
eens goed, vriend. Dat zal deugd doen. l
Deze vluchteling kwam van Sichem bij Diest.
Een meid bracht hem een bord soep. Maar plots
stond de man weer op en zei zæ eangrijpend
,lroevig: û Ne€n, menger tle peefoor, gÊ moggt 't

it
llet Àô bepternber wrcrp een Zeppehu oorl

men op Deinze, en trof er een klooster waar zieken verpleegd werden. Al was er niernand getroffen, toch kan men zich voorsteilen welk cerr
schrik zoo'n onmenschelijke daad verwekte.
A1 aanvallen dus op open steden.

Vermakelijk ging het te Hulste

in

bij Iiortrijk

clie dagen uit een Zeppelirr r:eu
bom gevallen, clie iu het veicl terecht klvanr .ri

toe. Daar was

l)c

Clznar cn

zijrr laurilic.

rrict-kwrilijk ueuieu... ik kau rriet eteu...,k Zoekc
ruiju vrouw eu kiucierkens. r Eu irij ging weer
rrcerl, om te vragen en nog te vragen, waàr ziju

zijl...
Eu welk eeu vreugde als tle

3eliefden toch koudeu

gescircideuerr

clkauder terugviucleu I Wat gceft het dau, of ,t
irrris eu tle ineubelen verwoest ziju ,t vee ver,irveuert is.

l

Arrlst-Quatrecht I
\\-c zulleu riogruaals uaar dit oortl terugkce:srr, als lvij bij deu altoclit uit Autwerpell, derr
.trijtl bij }lelle vertelleu.

lutusschet voerdeu de Duitschers op huu
iu Vlaaudereu eu wel uit ile lucht,

:ria,nicr oorlog

:r,ct Taubelr eu Zeppelins.
I rr deu nacht van 24 op 25 Septernber rvierperr

L',j tlrie borunren te Oostende, die gelukkig

stoffelijke schade aanrichtteu.
'iccirts
't Was een Zeppelin, die over de stad roukte,
De eerste bom viel op de Smet de Naeyer-brug
.i:ru deû uitgang der stad, op de baau naar Blau:cnberghe, aan deu ingang vau het Boulogne.

'uscll.

I)e tweede born viel iu het water van deu bas::.;il'

De derde op de vischmiju, iu het bureel varr
loi.' Camiel Willems, groothanpelaar in visch, dat
',-crnield lverd. De brandkast zonk een meter diep
:l .ien grond; de wakershond werd gedood; de

Euren met groote gaten doorboord, op honderd
:reter afstand.
Van de omliggende huizen waren de ruiteu
'eitgeslagen; de tramdradeu ryerden afgerukt.
Weldra werden alle lantaarnen uitgedoofd, al
.ie inwoners vluchtten naar buiten en bespraken
iang het gebeurde.

Ook Gent kreeg eenige bommen die tabil

Amandsberg een paar huizeu beschadigden,
';raar ongetwijfeld bedoeld waren voor de spoor-

.ii ut-

'.iadukt, de verbinding Gent Zuid-Gent Eeklo<r
lijn naar Kortrijk. Ook Sint-Nikolaas ont"
ring zijn deel, weer zonder êrnrtige gevolgen.

en de

niet outplofte. Dicht bij tle plaats woorrde eerr
veldarbeider, die met eenige kenrrissen lret
zwaar ding naar zijn iruizeke voercie met 't (loel
er munt uit te slaan.
i\'Ien moet altijcl praktisch zijn immers, err zrr
ken zijn zàkeî.
De man stelde de bonr te kijk tegen tien cerr
tienr per persoon. Het lieuws verbreidde zich irr
't rond. Troqleu our het projektlel iu beslag tt'
ttemell, warell hier niet eu de gentlarrnen hacldr:rr
elders tlienst te verrichteu.
I{onderdeu uieuwsgierigeu kweureu voor eell
rr kluitç r de bom bewondereu, Niemand schee!
aan geùaar te denken. 't Duurde twee dagen eer.
er eenigen van de troep k\rameu om het moorrl'
tuig aan te slaan en onschadelijk te maken.
't iLou niet lang me+r duren, eer men daar ronrl
Kortrijk de bommen op een andere wijze leerde
kennen.

In den uâcht

vaû ù0 liepternber op 1 Oktober

verscheen weer een Zeppelin boveu de Antwerpsehe omgeving.

Tusscherr half vier err' yier uur 's rilorgetrs
wer<l het luchtschip boven Broechem gesigna
leerd, en liet er twee bornniel vallen, die echter
geen schacle âanrichtten.
De forten opendeu het vuur ruaar de Zeltpeliu
hing wel 1800 tot 200O meter hoog. Andere bommen vielen op lVlassenhoven. Van hier koerste
het gevaarte naar Schilde' waat het eensklaps

in het schijnsel der zoeklichten.
Iïen hevig vuur barstte er op los' De Duitschers oordeelden het hier blijkbaar te onveilig
eu vlug wierpen ze de rest van hun projektieieu
uit, negen bommeu, die binnen een kring van
twee honderd meter neerviele.n, zonder schade
aan te richten. In den grond wareu putteu geslagen vau drie meter middellijn en twee rneter
gevat werd

diepte.

I)e tocht, die boven <1e Antiverpsclte onrheining ongeveer ander haif uur cluurde, kon tltrs
als geheel rnislukt beschouwd worden.'

LIX.
DN STRIJD IN ''T OOSTEN.
À1 bepalen wij ous hoofcizakelijk tot het wt,
stelijk oorlogstooneei, toch ,lienet wij ouk eeu
overzicht te geven van tle gebeurtenissen itt lrct
Ossten vau Europa.
< Ile Russen zullen met Kerstmis te Berlijn
zijn. p Drt war voor velen in onr land een voor-
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't Oosterr.

Van Maubeuge naar Kotingsbergen, girrtis
gehcel in 't Oosten aarr tle Rrissische greus, bcdraagt cle afstand 1600 kilometer. In 24 urerr legt
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een militaire treiu 40û knr, af. Rekencle rnen clân
illeenige dagen voor in- en uitladin.q enz. cla1 korr
me! op een week zes legerkorpsen vân 40,0f.X)
man elk \rervoeren vâr 't Westerr rraat het
{Josten.

Dwars door- Duitsr:hlalrd immers. iieperr vilf
lijnen:
1. Akerr, illunster, Brenrcn, Altrrna, Stettiu,

|{-$
o\

Danzig.

2' Aken, Dusseldorf, Hanuover, Bediin,
3. Aken, Keulen, Kassel, Liepzig, Posen,

Bromberg, Koningsbergen.

Kaart van den strijd iu hct

C)osten

uitzicht, dat de teleurstelling- van de eigen spoe
dige bezetting vergoelijkte.
Wij wisten weinig van Rusland. Men wees op
het aàntal inrvonersl 16û millioen zielen, die dui
een machtig ieger op Duitschiand moesten afzenden, doch van tlat leg'er waren we niet op dê

hoogte.

,t Getal alleen is niet

Thorn, Allenstein.
4. Metz, Ttier, Coblentz, Leipzig, Glogarr,
Katz.
5. Metz, Dresden, Breslau, Wilhehnsbruck.
twee .lijnen door oostenrijk'
3n :lan,nos
6.
Saarbrucken, Straatsburg, .Stuttgart, Neu
renberg'.Praag' Neisse' Iarnowitz'
?. Belfort, IJlm, iVlunchen, \\ieenen, Crakorv.
Geen koncentratie van lijnen clus, die op eell
gegeven punt opeenhoopingen verwekken, maar
parallelle spoorwegen.

en

daarop uitstekencl iu

gerichte diensten,.met 9eq gemilitariseercl per'
overwegend.
soneel' dat voor zijn taak berekend was'
Daar moet organisatiF zijn.
We zagen alles optimistisch in. We vergaten *^]"-I:tlTu daarentegen lle{en de verbindin8en yeel te wensehen over' Veel opgeroepener
zelfs maar, omdat het nu zoo hoorde, d"tï;;"
al'rorens ze een çtaiand het rijk was van de knoet, van 't c"*asile,
,11"i::irgiqn_marcheeren
ttol-T.1:^1^T^l"t-*1-o;van de verËanningen naar Siberië, en de Russen,
r ----ez legerkorp'

die voor onre viijtetd kwamen ou"htuo,
alles behalve ontvoogd

wâren.

7àË sen'
-^l"IT:'ïî",Llgt::9:"131;r
en in Aziatisch Rusland 130 legerkorpsen eu
-

b"Hlitr"frUnd

We hoorclen 't niet, hoe een Russisch soldaet
bezat cr 25 eu Oostenrijk-Ho'.
door zijn overste rninstens zoo barsch behan.
s;Ë-16.'deld werd als de Duitschers door de hunne'
Aan de westgreus van Rusland, rran de Kar.
We vernamen hoe Pruisische bevelhebbers paten tot de Baliische zee lag een oneindige viat<

met hun menschenmateriaal roekeloos omg!-n' ie, bestaande uit heiden, biosschenl rïro€râss€rlr
gen, cloch rvc;rschten niet te begrijpen' dat zulks
wâar slechts de rivieren en cle Mazurische mere'
in 't lancl vau va.:lertje Czaar nog veel erger was. een hindernis boden aan een oprukkend leger.
De pope (priestcr) zegen<le de ii.rerett' dic rr
MEerwaar mcn tnee af terekenen bad,rpashet

-

'e i

-

aal

::r 'ir.lt

.{

uffenberg, Oostenrijksche lrevel
hebhet te tenberg.

Sapoleon itet vijfcle eleluent van het

:;renrijk had genoemcl.
De Duitschers zouden dus cerst irun offensief
r ': \\'esten beginnen e11 namen in 't Oosten een
'. erjecligcle
stelling in. Zij braken de spoorwegen

,-

.l'.

sneden telegraaf- en tclefoonlijnen cloor en
.,;€ituu de strategische punter:.
Er s'aren in vredestijd vijf aktieve legerkorp,
=en iri garnisoen. f Koningsbetgen. XX Allen
:teir XVII Dantzig. V Posen en VI Breslau.
De korpseu V en VI moesten naar ,t W'esterl
É:r alleen c1e drie eerstgenoemde hielden de
:r'acht tegen Ruslancl, bijgestaan in tweede linie
.'i;ror reservetlivisies landwehr en vestingtroe-

:'en

\Iaar Duitschland rekende hier op de hulp van
bondgenoot Oostenrijk-Hongarijë. Het Oo.tenrijksch leger had tot taak met de macht, die
-et niet teeen Servië nooclig had, een offensief
':: Rirslancl te beginnen, teneincle <le mobilisatie
:e lerstoren en een aanval op Oost-Pruisen af te

,:jr

'r,

eien.
De Entc.nte verwachtte van Rusland dat dit op

zr;:: beurt c1e troelren in het Westen ontlasten
r,ru. rioor rle D,uitschers te ','erplichten hulp uit
Fr-ankrijk naar Oost-Pruisen te zen<len.
\'al uit \\Iarschau en Wilna zouden twee le--Éis naar Oost-Pruisen oprukken.
ï.-arschau aan ,le Weichsel, cloor de Franschen
\narsotie en de Ëngelschen Warsâw geîoemd, is
16 rr',,:e hoofrlstacl r'an Polen en telt Ongeveer

:.<t'i.ar'ri inn'OnefS.
Pclen rr-as rveleer een k'oninkriik dat in de IX'
'::uv,' gesticht ivercl. In cle XVII" eeuw beleefde

r-e: ziin grootsten bloei. Honderd jaar later
'-:ç.a:n het terval. In1772 werd het land ontrooftl
lcor Rusland. Pruisen en Oostenrijk.
I';. 1772 braken in het overbliir:ende deel ol
uit en Ruslancl green zulks als een voor"rsten
',.enr1sei aân om het one'e{ukkis land noq meer
:e i'erminkeir. Oostenrijk, Pruisen en Ruslan<l
i'errleelrlerr feiteliik alles wat nos Polen was, uit-'ezonder<1 het hertosc'lom V/arschau, dat echter
'n 1315 bii R'-rslanrl ç'erd sevoesd. In 1830 barstte een oproer los, want <le Polen konden zich nie[
':ukl:en onder het juk. Rusland smoorde die be

regtnc in fkrçri

8.,?S

*

i)e Russischp generaal Paul Georges Edler von
Rennenkampf

.

i,'ordre règ:re à Varsovie. l
De orde heerscht té Warschau r, zoo luidt
een bekende spreuk. 't Zijn de woorden van den
Franschen minister van buitenlandsche zaken
Sebastiani, toen hij antwoorden moest op heftige
interpellaties in de kamer, over den staat van
,r
rt

zaken tusschen Rusland en Polen.
Op dat oogenblik waren de Russische troepen

Warschau binnengerukt en hadden ze

er

een

waar bloedbad aangericht.
En Sebastiani mocht het zeggen, dat de or<le
te Warschau heerschte, maai: 't was de stilte der
doorlen err <1er gravefl.

Wilna is de hooftistad van Lithuanië, even't vootmalig Polen. Dsze
stad telt 155,000 inwotrers.
Nog droomden de Folen van hun ouden roern
en hun onafhankelijkheid, toen zij met de Russische troepen uittrokken in een strijcl voor de
vrijheid, die men hun zelf ontnomen had.
Uit tfi/'arschau en Wilna rtlkten dus twee le'
gers op, sesteld onder het bevel van twee aanvoerrlets, tlie zich in clen Russisch-Japanschen
oorlos onrlerscheirlen ha<ltlen.
Het leger van 'W'arschau werd geleid cloor genetaal Samsonof en clat van Vfilna door generaal
eens eerr provincie van

Rennenkarnpf.
Naar Oost-Pruisen voerde dus de weg. Samsonof had tot doel Allenstein, en Rennenkampf
Insterburg.
Beide machten hadden bij hun oprukken geen
verbinding. Hun basissen lagen ver van elkander, want tusschen hun legers strekten zich de
moerassen van de Narew en de Mazurische me-

ren uit, een gewest clat voor troepen onoverschrijtlbaar was.
Maar verder naar 't Westen konden ze zich
veteenigen en dan weril de bedreiging voor
lluitschland zeer ernstig
En werkelijk trokken de Russen snel vooruit.
Tot 15 Augustus bleef het bij schetmutselingen tusschen kavalerie-patroeljen en voorhoeden, zooals al dadelijk te Johannisburg en SoI11au,

Den ?oAugustus overschreden Rennenkampfs
voorposten de Duitsche grenzen. 't Duurde echter tot den 1?' ae1 'le bocfdnacht det voorbccld

-374feusicl ovcr. l)e slag wosri.le vau 26 tot Zg Arl
gustus, bij 'fannenberg, (Jrtelsbrlrg tot aan r1c
' moerassen van Narew. I)e l)trits':hc:s vernieli.4"
clen Samsonofs linkervleugel,omvatten den rech.
ter met het Is reserve, het X\rIIt en de f' ruiterij
lrrigade.

't'Was een wreede worsteling. De Russen liepcn rnet duizerrden te pletter in gewelclige tegenaanvallen. Een groot deel van hun leger wercl
met wagens en artillerie in de moerassen gedreven.

Generaal Broesiloff.
volgcle cû eelt scherp gevecht levercle llij StalluI'legerkorps. Den 19" bezetten dc

1rônerr met het

Itussen Lyck.
Den 24o zag rnen de. troepen van den Czaar te
Gcri<lap, fnsterburg en vorderclen ze tot de Al1e.
Saurmnof bereikte Ortelsburg.
Tin nu naclercle het oogenblik van cle vereeniging der beicle legermachten, die darr KoningsIrergen zouclen isoleelen.
De toestand der Duitschcrs rver<l kritiek, maar
niet te vergeefs har-i cle keizer hier de leiding tocvertrouu,d aan eefl heherrdig eu bekwaarn krijgs-

tlian, g'eneraal vot Hindenburg.
I)eze was bij den keizer in orrgenade gevalien
crr leefde teruggetrokken te lfannover.
I,uriendorff, die zich juist bij.Luik ondersciret<lern cn daarcloor in aanzien toegenomen had,
wercl naar 't Oôsten.gezonden, maar drong er in
den hoogen raad op àan, <lat Hindenb\rrg ,cu be

last worden met het opperbevel tegen ùe kussen,
daar de in ongenacle gevallene zeer goed rnet het
terrein bekend was.
Zijri u'oorden vonden ingang err Hindenburg
rrrerd in eere hersteld en aan h,et h,oofcl van l,et Ii,
leger geplaatst.
Den 23o Augustus voegd"e Ludendorff zich bij
hem als orrerste van den grooten staf, senre.n l,,estudeerclen cle beide velclhee,ren de positie <1er,
Russen en ontdekten waar r1e tegenstatrrler iret
zn'akst was.Zii l-rcsloterr hct eetre leger na het anrlere te verslaan.

Met groote spannirrg vcrwachttcn ,1e Duitschers de komende gebeurtenissen.

De Russen \4raren hardhandig in Oosi. Pnrisen
op*etretlen en vele ber,voners waren van daar
naar Berlijn gevlucht en verwekten er ,1oor hrrn
verhalen an.qst voor den vijand.
Hindenburg pakte cerst Samsonof a;rn cn lic.t
r,oor ILelnenkarnpf slechts dekkingst.oepen achter.

I)e troepen van Samsonof ile'len jrrist he'.'ige
aarivallen op <ic Duitsche str:l| r:.qeri tussrhen
Bischofsburg en Soldau, lnaâr sttottr:rr er op cle
stevige verdeciigingsweri:rjn. En tce'n ztij vervan hun rergc;f i,:h gebleven pcgingeu om de linie te nemen, ging de Dtritsci:c
l'eldheer eensklaps tot cen goed voortrereid ofmoeicl waren

Samsonof verweerde zich wanhopie. Toen hij
zijn laatste troepen vervvard zag vluchten, wildc
hij hen nog verzainelen en bij die uiterste poCntg
snerrveJde hij.
Hindenburg kon bij een achtervolging de gansche macht verpletterd hebben, maâr moest nu
afrekenen met Rennenkampf, tegen n-iens 24 divisies slechts twee brigacleu karralerie stonclen.

Hindenburg kreeg hulp rrit F'rankrijk, vanviif divisies in aller haast naar het Oostcn

waar

overgebracht werden.
Renuenkampf was bij'op
't venrcrnen rrau Saur
sonofs nederlaag reeds
Insterburg teruggt:
trokken. Hinclcnburg rukte naar c1e beueilerr vallei cler Alle op en clen 7" September kreeg hij

voeling met dcn vijand.

De Russen rÀ'eken, vermeclen llog een lanlp cl
bereikten de Njemen. I{un lirrkerrrleugel moesl
cchter bij Lyck nog hevig strijden.
Ilalf Septernber waren de Russen tlus niet
z,s,are verliezen weer rrit Oost-Pruisen, uraar hutr
invloecl op <leu slag van <1e ll{arne \4ras \/ail groot
gewicht geweest, want zij hadrlerr cle Ïtranschen
err Rritten bevrijd van 80,00O nrarr uitrnunterrdc

troepen, c'lie in 't Oosten hulp rnoesten bieclen.
Der Duitschers trre:ldricn 92,00O gevalrgenelr ol)
ii' ) Augustrls.
Den l1'Septenrtier luiclcle tre{ I)uitsch oorlogs
irericht : Generalen vou Beneckenclorff en lïirr

rlentrurg (8" leger) drijven de Russeo uit OostI]ruisett, rnakeu weer .l0,0ô0 (ert naar latere ver
rnelcling tfO.000) gevangener, r'erovererr 8t") ka
nrlnnen en trekkel clc gretrzcn over. f.\-ck wcer
rloor r1e Duitsc:hers bezet.
T)en 16o Septemtrer lrericlrttc rneu, clat rer
15n,000 Russen als gevangenen irr Duitschlanrl
$rarcn, ecn cijfer rlat toen ecl'rter ovcrclrcven
was.

Hirrdenburg wercl

tot

veldmaarschalk bc,

tot luitenant-generââl.
In Duitschlanrl ging een jubel op eu hct
nicurvs uit 't Oosten korr hct minclei gunstig, dc
nederlaag aan cic h{arne, verbloemen. Toel bcgon clie bijna afgodische vereerin.q vcor Hinclcnl;urg koffie, at Hindcnl,rurg marmelaclc. lin 't
kels, in elke kiuema verscheen het portrct van
den i jperen Ilinclerrbrrrg. Steclen doopten e cn
stlaet of cen plein naàr hcnt. llcn rookte IIinilctrburg sigarcrr eu si.qaretterr, r1ronk Tlindcnhurg lioffic, at Hinljcrrbnrg nrarnteladc. L,}i 't
zou ilog crgcr r,r'orclen zooals rvc late r zrrllurr
ziet. I-lij r,r'as c1e bevrijclcr van Oost-Pnriscrr cl
noemcl cn f,udenrlodf

rlc reclcler van Duitschland.
Iin wij in ons landje, hoorclcn al lrccl lr'cinig
van cle slagen trij Tannenberg en f.yck en geloof-

--

È75

uet n1L vrr! dcû Llunau Uc eerstc vonL ll
kruit jceg. We zullen weldra iets vernemen
,le krijgsbedrijven in Servië.

bct
van

De oude keizer Frans-Josef heeft den eiudvat
rijk niet meer beleefd.
Den 28! Juli had hij een brief rr aau zijn vrrl

van zijn
keren

r

gericht.

< Ilet was mijn vurigste wensch r zei hij o.ri.;
daarin, r< de jaren die mij nog toebedeeld zijn.
door de genade van God aan vredeswerken te
wijden, en mijn volkeren ernstige offers en oor
logslasten te besparen.

De voorzienigheid heeft er anders over

.tric'raal Roussky, overwinnaat van læmberg.
,ien bovendien dat de Russen slechts een list aan:r-endtlen om de Duitschers te lokken waar ze
ic-zen hebben wilderr, hen dan te verslaan en clat
ze zeker met Kerstmis in Berlijn zouden zijn.
In elk geval E/as het eerste plan van het mach::g Duitschland toch mislukt. De Franschen wa;en niet verslagen en te Parijs woei niet de Duit-

scire vlag.

De troepen moesten in het Westen blijven,
iraar cle krijg alleS behalve geeindigd was, zooals
de vijand het zich voorgesteld had. Een groote
kans op een snelle overwinning scheen geheel
r-erkeken.

Bovendien was het evenmin irr 't Oosten ge:ccl zuiver, want cle Oostenrijkers volgclen het
roorbeeld van Hintlenburg niet.
Tien, jaar vroeger had men weinig achting
voor hèt Oostenrijksch leger, dat zeer achterlijk
slas. Bovendien had men weinig vertrouwen in
zckere volkercn der clubbel Donau-monarctrie,

riit zoovecl verschillende elementen

opgebouwd.

lleiar Duitschland waakte over den broeder en
1lrôug op hervormingen aan. De keizer bemoeide
zich toch trouwens gaarne met de aangelegenhe,icn van mincler bezorgde ( neven )) en was im-

nrers bewust van de voortreffelijkheicl zijner
.iccn heirscharen zooals u'ij uit de meclecleelin!!1r \-an Frertch hiervoren hebben gezien'
In Oostenrijk-Hongarijë bestond een miuiste:ie 'r-an oorlog voor het gemeenschappelijk aktief
cn reserveleger.
Bor-enclien bestoncl er zoowel in Oostenrijk als
::r Hongarijë een ministerie van verdediging' dat
.le territoriale troepen beheercle, irr Oostenrijk clc
la::<ln'ehr en in llongarijè de honvecl geheeten.
Eeicle ministeries bemoeiden zich clan ijverig
:]]c'i €.c11 gronclige legerhervormig, vetrneerde::ng van het effektief, betere oefening, vernieu;\ irlg lan het materiaai en zor: 'wercl ook hier hct
-,:r-*selijk cirama voorbereid, clat Europa in vuur
r.:r r-lam zetten en aan den rand van clen afgroncl
'.reugett zou.

Si,oorrvegen bevorderclcn een vlugge urobiiisa-

::t. dic n'el niet zoo georganiseertl lvas als irt
ij:ritsclrlancl. lnaar toch vcel sneller grrrg clan in
iirrrlarrtl. Die varr -l(.)12 levercle volcloende uitsla-

s(

ll oJr.
Wij zageu in rlen scnvcng vcn dit werk. hor

be-

schikt.
De handelingen van een.haatvollen tegenstan
der dwingen mij, na lange jaren van vrecle, derr
degen te grijpen om de eer van mijn rijk te handhaven, voor de bescherming van zijn prestige,
van zijn positie, zijn macht, en de veiligheid van

zijn bezittingen. ))
Dan komt de grijze vorst met allerlei valsch<'
voorstellingen over Servië voor den r1ag, en hui
chelt hij :
rr Te vergeefs heeft mijn regeering nog eer,
laatste poglng gedaan, om Servië door een erns
tige waarschuwing van houding te doen veranderen. Servië verwierp de gematigde en recht
vaardige verzoeken van mijne regeering en wei
gerde de plichten te vervullen, die in het leven
der volkeren en staten cle natuurlijke en noodzakelijke basis van het bestaan vormen.
Ik moet clus door de macht cler legers, cle onmisbare waatborgen scheppen, die aan mijn lanci
de innerlijke kalmte en in 't buitenlauc{ een
cluurzamen vfede verzeketen.
In tleze ernstige ure heb ik het volle bewust'
zijn van de strekking miiner heslissing en ven
mijn verantnioordelijkheid voor <len Alrnachtige.

Ik heb alles onclerzochî, allgs overwoge,n. Mel

zuiver geweten ga ik den we.q op, tlien de plicht

mij aanwijst.
Ik stel mijn rzertrouwen in mijn volkeren. dic
in alle stormen, zich steecls een<lrachtig en getrouw om mijn troon verzameld hebtren, altij,l
tot de grootste offers bereid, voor de eer, clc
grootheicl en de macht van het vaderlancl'

Ik stel mijn vertrouwen in het wakker leget
van Oostenrijk-Hongarijë, tlat vervuld is rran
geest<lrift en toewijcling en ik stel vertrouwen iti
clen Almachtige, die de zege aan mijn wapenen
schenken zal. l
Zelden vindt men schooner lijst voor een lage
voorstelling.

En aldus omhul<le de keizer

in zijn

avoncl voor zijn misleide volkeren
rijen van een g'raaf Berchtold.

levcns'

de schurkc-

\\lat hielp het of het internationaal

vreclcsl-ru-

reel clçn 24" Juli nog een telegrarn aan Berchtolcl
had gezonden, clen minister van buitenlanclsche
zaken in Oostelri jk-ftongarijë.
rr Tolk 1'4n de pijnlijke otrtrocring cloor de tcgcnwoorrlige gebeurtenissen vcrwekt, bczwetetr
rvij IIu' Excellentie niet voor goed de mogeliikheicl te verwijcleren van een vreedzame oplossing
vrû hef konflilt on dp nos treJrpiste punten voo!

_r7f_
weet met welk leger spibûneû * toen Oostenrijksche mortieren door Oostenrijkers bediencl
hun schroot op Namen slingerdeu.
Pas den 28o Augustns lmmers ontyingen uij
Oostenrijks oorlogsverklaring. Toen was Namen
gevallen. En wat kon Frans-Josef inroepen onr
zich tot onzen vijand uit te roepen? Oordeel zelf
naar het bewuste stuk.
Onze minister van buitenlandsche zaken ontr-ing van onzen gezant in Derr Haag dit tele'
gram:
( Op bevel van zijn regeering, die rekening
houdt met de moeilijkheden in de verbindint
tusschen de Oostenrijksch-Hongaarsche legatie
te Brussel en de Koninklijke Belgische regee.
ring, overhandigt de Oostenrijksch-Hongaarsche gezant me een afschrift-nota, die graaf Cla
ry (gezant van Oostenrijk-Hongarijë te Brussel),
tot clen Belgischen minister van buitenlandsche
zaken moet richten. ll
Baron Giskra (guanl van Oostenrijk-Honga
rijë te 's Gravenhage) verzoekt mij u den inhoncl
mede te <leelen
< Telegrafisch op bevel van mijn resceTir:g
heb ik cle eer Uw Excellentie met lret volgencle
in kennis te stellen.
Daar Bel.qië, na geweigercl te irehheu de vocr.
:

stellen aan te nemen, welke het vcrschei<'lene ma-

len cloor Duitschland, zijn gedaa't, z-ijr rnilitairc
meclewerking verleent aan Fraukrijk en Grocr
Bretagne, clie beiden den oorlog aan OostenrijkHongarijë hebben verklaarci, en tegenover het
feit,hetwelk vastgesteld is geworden, clat Oostenrijksche en Ilongaarsche onderdanen, oncler de
oogen cler Koninklijke overheden, een behancleling onclergingen, die in strijd is met de eerste
beginselen van menschelijkheid, en welke zelfs
ontoelaatbaar zijn tegenover onderdanen van een

vijandelijken staat, ziet Oostenrijk'Ilongarijè

zich in

cle noodzakelijkheicl cle cliplomatische be-

ttekkingen af te breken en beschouwt het zich
van dit oogenblik af in staat van oorlog met Belcië.

Door cle Keizerlijke en Koninklijke regeering
paspoorten overhandigd aan graaf Errembault cle Dutlzeele (Belgisch gezant te Weenen).

zijn

ClarY'

il(-.t juterlrâtronaai scbeidsgereclit i,411

iigri liaaË

clat der grottte rnogendheden te brengeu ,'
Wat hielp het beroep van Sir Bd. Grey?
Oostenrijk wilde den crorlog en achter Oosterr
rrjk stoud Duitschland.

'if

[)en

ln Augustus

'r

(.)nze miuister vâl buitenlancisclre z.aken attt'
r.roorclde onmicl<1ellijk uit .{rrtr.r'erpen aâI1 onzerl
sezant in rlen lIaag:

Nikol:ras IT, r:zaar van Rrrslarrrj

bocrii ,"le Oostcririlkscire gr

/.ant te Siut-Fetersburg aall clen Russischen uri
:ristt--r van buitenlandsche zaken de oorlogsver
iiaring aâlr, q/egens Ruslancls houclirrg jegerrs
Servië en oorlogsverklaring aan Duitscirland
Oostenrijks trouweloosheicl bleek ook in rie
'.r,rrding jegens België ! Nog hadden wij vreclr
met tlc Donan-rnonarchie, nog liepen de Oosteu
rijkc'r:.. r'rii in onze steclen rond, lrog vertoef<le dt:
-iiriba-qsadeul' v'an Ftans-Josef te Rrussel
wit

-

rr Verzoek bericht valr ontvangst te ruelden
rrarr de Oostenrijk-sche legatie Lloor l>emicldeling

i'an minister varr buiteulandsche zaken, van cle
oorloqsverklâring van Oostenrijk-Honsarijë aân
Relgië en het volgende er bij te voegen:
,, België heeft steeds vrienclschappelijke belr:ekkingcn on<lerhouden met al zijn burerr zon.ler ou<lerscheitl. Het heeft gewetensvol zijn
,loor de onz.ij<ligheid opselegde plichten vervul<].

ln<lieu iret genieeud heeft cle voorstelleu vall
I)uitschlantl niet te kunnen âannetnen, was het
,rrndat deze tot doel haclden de schending van
verbintenissen, welke het tegenover Europa aanrregâsn had, verbintenissen, welke tle voo!:wnâl'

* ts:'it -deu tler stiehrrng

val het Kuniukrijk Belgie zijn

geweest,

Het heeft gemeencl, dat een volk, hoe zwak
het ook zij, zijn plichten miskennen en zijn eer
opofferen mag door zich voor het geweld te buigen'

De regeering heeft niet alleen het tijdsbestek
van het ultimatum maar ook de schending van
haar grondgebied door de Duitsche troepen afgewacht, alvorens op Frankrijk en Engeland,
waarborgende mogendheden van haar onzijdigheicl gelijk ook Duitschland en Oostenrijk, een
beroep te doen, om mede telverken, in naam en
uit kracht der verdragen, tot cle verdediging van
het Belgisch grondgebied.
Door met de wapenen de invallers te weerstaan, heeft het zelfs geen vijandelijke daad yerricht, naar de termen van artikel 10 der Haagsche konventie over de rechten en plichtel tler
onzij clige mogendheden.

Dnitschland zell heeft erkend, dat zijn aanval
van het 'i'olkenrecht is, en claar
het zulks niet verrcchtvaardigen kan, heeft het

cen schending

zijn strategisch belang ingeroepen'
België logenstraft fcirmeel de beschutrdiging,
als zouclen Oostenrijksche en I{ongaarsche onderdanen in België een behandeling ondergaan
hebben iu strijd met de eerste eischen der men'

Czaar Nikolaas met Grootvorst Nikolaas.

schelijkheid.

De konir-rklijke regeering heeft varr af het lie'
gin der vijanclelijkheden, de strengste bevelen
geqeven betreffende de veiligheid <ler Oostenrijksch-I{ongaarsche personen en eigendommen.
Davignon. >
Ziedaar Oostenrijks houcling tegeflover ons
lanrl geschetst.
De Oosterrrijksche err I)uitsche bladen gctuigden van cle gtoote geestdrift in cle l)onau-monarchic voor rlen oorlog.
en de
We mochten toen a1 r'eilig aannettlsn

feiten hebben zulks later bevesti.qcl- clat

c1e

verschillencle volkeren ook met verschillencle gevoelens ten strijrle trokken. l{aar 't rvas nog rle
tijrl niet voor verzet. \\/ie rriet met \\,'eeneu meeschreeuwcle, u'as nai.uurlijk een verraàer en zoo
hii een anclercn kiank liet hooren, werd hij ach-

<le grenrlels gestoken, zoo a7 geen erger lot
hern rtoor eerrwig clen moncl stopte.
En <le machthebbers rekenclen op snelle overwinningen om den oorlogsroes nog meer aan te
blazen. I{et voll< looot immer's zoo gemakkelijk
in het gareel, als alles soed gâat.
In f\ugustus moest Oostenrijk <lus, zooals il'e
gezien hebben, een offensief tegen Ruslanrl be-

ter

ginnen, teneincle Oost-Iluitschlanrl voor dmk te

hehoer:len err r1e bonclgenooten in het \\Testen
vrijer spel te laten. Merr gelastte een kracirtigen
aanrral op het front \\,/arschau-Brest-f,itowsk.
De Oostenri.ikers zonclen r-lrie iegers af, rlat
'r'illr f,êfl€rââl Dankl links, dat van generaal Auffeuberg rechts, en in rle tn'ee<le linie c1e troepen
i'au aarts-hertog Josef-Ferdinancl.
I)ez-e rnacirt moest 11aar 't Noordcn uptrekken
:rrsschen \\reicbsel en Boe.q.
't Was een gewaagcle orrdernernrrrg, daar r1e
'eide flankeu op niets konrlen sterlrtur e,n vooral

iu 't C)osten was el' gevââr voor eelt zijaanvai del'
Zi.rid-Oostelijke R.ussische legers.
Ilaar riaat tc'genover stond voor de Oostenrijkers het voordeel, clat de Russische mobilisatie langzaam geschieclcle. \Àte hebben gezien, hoe
de troepen van Warschau en 'Wilna naar Oost-

Pruisen u'erden gezonden en voor Oostenrijk
kon Rusland slechts dekkingstroepen opstellen
in afwachting clat er hulp uit het cerrtrum van
hct Czarenrijk kwam. D'it gold l'ooral voor den
toestancl in Polen, maar tegen Gallicië konclen
i1e Russen ruet hun legers uit de omsclirijvingeu
Kief cn Oclessa sneller hanclelen. De Oostenrij'
kers u'enschten in Polen tot het offensief over tc
gâan elr in Gallicië het defensief te houden. Rus.
land kon in Polen beter een verclecligende hon'
ding en in Gallicië een aânvallende nemen.
De Oostenrijksche veldheeren in Polen gaven
echter blijk van traagheid. Ook zij hadden eerr
rnaand noodig voor de volledige mobilisatie ert
pâs op 25 Augustus trok gener4al Auffenberg bij
Tomachov de grens over, waar'hij al dadelijk op
heftisen weerstand strlitte.De reservetroepen valr
aarts-hertoq .Tosef-Ferclinand moesten hulp bie'
rlen en einrlelijk bereikte men cle Boeg.
General Dankl tracl slechts tastend op, rvierp
de Russen voorbij Krasnik maar bleef 20 kin.
i'ari I-rrblin hangen, rvachtencl op versterkilg,
ivelke van over de \Veichsel moest komen en
slechts twee schipbruggen voor den overtoclrt

ha<1. Vastberaclenheicl 'l.ag
Oostenrijkers niet.
't Bleef een onzeker tâsten

ûlen clus bij

en na eeli

rie

sukses

bij de achtervolgi4g, terwijl de
Russen varr 'dat welkom tiirlverlies gebruik
aarzeTde men

rnRaktcri. nnr zir'h le herstellen

--- t?8

l)en 4' SeptemLrcr stonden de tri:epen sr{i {tr:
Donau-monarchie op het front Opole, Krasno
taw, Groubeschow en verder kwamen ze niet
Zoo ging het dus in Polen, terwijl in Gallicië ,lc

Russen gunstiger uitslagen behaalden. I)aar

stonden twee legers onder bevel

van

generaals

Rousski en Brousilof, clie van geen weifelen

wisten.

Den 23o Augustus ging het er op los. De voor.
iroeden vetclreven den tegenstsnder en baanden
r.1ug den ïveg naar Brody en Tarnopol. Drie dagen later woedde de slag ree<is aau de Zlota-Lipa, een zijrivrer van den Dnjester. De Oostenrijkers leden zware verliezen en weken naar hun
sterke stelling van de Gnita-I,ipa, steunend hnl.s
op Busk en rechts op Halicz. 'Weer sloegen de
lLussen toe, vielen onstuimig den vijand aan.
Ze spaatden geen mannen, voerden de eene bestorming na de andere uit gedurende drie dagen,
bestookten het front, de {lanken en eindelijk

gingen de Oostenrijkers wdnordelijk op c1e
r'lucht. Ze moesten veel buit achter laten.
Nog verzamelden ze zich en te Grodek boden
ze opnieuw weerstancl, mâar deze baatte hun
rriets-

I)e nieuwe neclerlaag sleepte den val van Lerl
berg mecle, in welke stad generaal Rousski de 3'
Seçrtember

zijn intocht hield.

feurberg is de hoofdstad der provincie Galliciè
relt 1ô0,000 inwoners.Gallicië is bergachtig in
"t Ztiden, waar de Karpaten tot 5,00O voet stij'
gen, maar vruchtbaar in 't Noorden, waar de
lan.lstreek naar de vlakte daait. Er heerscht een
ruw klimaat, daar het gewest open ligt voor de
sueeuwstormen, die over Rusland varen. Iilontlcrclen vierkante mijlen bodem zijn met dichte
lrossclren beclekt. Er zijn bronnen vân petroleum
cn rnijnerr van bergzout, vooral bij Wielizca'
I)e beroemde zoutmijn dezer plaats werd in 1233
door clen herder Wielizca ontdekt; en sedert 1404
rrn

,

)

lt

tgol lllen.

tronderd kanosnen err veel voorraâi1 buir gc
maakt hadden.
Deze overwinning zetie de Russische troeper,
in Polen, die wij tot Lublin en Cholm zagen wij
ken tot een nieuwen aanval aa:n. Ze hadden in
tusschen versterkingen ontvangen en bij Kras
notaw braken ze door'f centrum van hun tegen
partij. Ze wierpen het leger van D'ankl op Kras
nik en dat van Auffenberg op Tomachew en Ra
wa-Ruska. En nu dreigde 't gevaar, waarop we
hierboven reeds wèzen.
Rousski daag<le uit Lernberg op en viei de

bii Rawa-Ruska in tie flank aan.
terwijl Broussilof te Grodek cle in Gallicië ver
slagen lroepen in bedwang hield.
Noe heviget en algemeener werd a'ldus dc
striid. 't \Verc1 voor de troepen van Frans-Josef
een kritieke toestand. Tot 12 Seoiemtrer duurrle
Oostendjkers

de slac'. Auffenberg en de aarts-herîog, van drie

zijden bestormd, moesten het veld ruimen

schut van Frzemysl"
'Weer
moesten ze veel gevangenen en buit acir

ter'laten.
De Russen achtervolgden hen, maar wâien
ook uitgeput <1oor die clrie weken lang hevige ge
vechtcn. Ze ston<len nu voor meer betgachtigr
streken. Toch sloten ze Przemysl in en ioegen c1e,
overhliivende Oostenriikers tot tr(rakau.
D,e linkervleugel vân den invaller bezettc dc
passen der Karpaten en Russische kava'lerie
wekte angst en schrik in de Hongaarsche vlakte.
I{irrCenburg zou, z,ieh nu met de Oostenrijk
schc zaken gaan bemoeicn. \tr/ij zullen hem na
clethancl aan 't nerk zien, want met r1e neclerlaag
cler Oostertrijkers eintligde de eerste kampagnc.

in 't

Oosten.

Ilcn gansche stacl van zout is daar ontstaan'
))c ruijrr is 3800 m. lang, 1200 m. breed en 300 m'
tlicp. Elf schachten leiden er heen, waarvan een
r'crr rventeltrap van 4T0eikenhouten treden bezit.
Lir zijn zeven verdiepingen, allen met elkander
verbonden.
llerreclen zijn 400 paarden. In de mijn is een
l<crlr met aTtaar, preekstoel, banken en heiligenbeeiclen, al1en rran zout. Vroeger 1as een daartoc
aangesteld priester elken dâg mis; nu geschieclt
clit alleen op 3 Juli, dus slechts eens in 't jaar.
Honclerden arbeiclers verclienen er hun broocl,
rrraar zij .\^/onen niet in deze onderaardsche stacl,
rloch geven c1e rroorkeur aan de bovenaardsche,
,lie [i0tt0 zi.'len te]t.

Een anclere beroerncle miin is clie vau Rochnia'
,,oli itt Gallicië
Dcze provincie is clus rijk.
Gallicië was eertijds een koninkrijk.
Iiraliau is nog een bekende stacl met 100,(n{)
irrn-r.rrcrs.Zij ligt geheel Westelijk aarr c1e \tr/eich:t

i.,liclrt I'ii \\'iclizca

I)oor tlc bezetting van I,etnl;crg \vas tlus irct

-slrr...ch Oostelijk deel dezer provincie

in de han-

1en der Russen rlie rluizenclen gevangenen,

en

isoleerclen Dankl, die bijna ingesloten werd en
slechts met zware vediezen ontsnapte.
De verslagene troepen vluchtten achter de San
een zijrivier van de \Meichsel tot onder het ge

r,x.
DE SERVIERS.
rr Gec'lurencle den laatster Balkan oorlog.
l.:on il< r'le krijgsbedriiven van het Servisch legcr
yo'lqerr. r schriifi ChamparrherT in zijn wer'li
rr T.es Camnasnes cle 1914. l
rr Na een op de Bulgarerr behaald sukses.

rvenschte

ik

clc officieren

van rlen algemeenel

staf qeluk. l
rr Wensch ons geen seluk met cleze orreru.ilr

ring r zei een.van hen. > Zeker zijn v'e voldaarr
clerr velcltoci.rt gelukkig te zien eindigen, maar
rvii betreuren clien te hebben moeten voeren.
\\,'ij haclclen liever een verdrag met Bulgariu
gesloten, aan rn'e1k land we aileen zijn te groote
bcgeerliikheicl in de rrerdeeling van den Ottomaanschen bnit verwijten. 't Ware betet geu'eest
irarlclen rve al onze hulp-mielclelen voor i:et aanstaaurl fataal, onverrnijtlelijk konflikt, elat ons iu
strijd mct Oostenrijk-Hongarijë zal brengen,

kunnen bewnrerr

**
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door eie vijl divisies op tie:r ie brengerr, rnaar
die vermeerderiug was nog verre van verwezent
lijkt, claar elke nieuw te vormen divisie pas eetr
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Belgrado en omstreken

I)cze mogenclheid kan het ons niet vergerven,

<lat lve ons onttrokken he'oben aan cle voogdij,,
r,vclke zii avet onze politiek uitoefencle in den
tijd cler Obrenovitch, ons verzet te hebben tegen
de inlijving van Bosnië cn haar plannen met Saloniki belet te hebtien <1oor aan de Turkerr het
sandiak van Novibazar te ontnemen (sandjak
is een onclerverdeeling vâTl een gebiecl door eeu

Pacha of Turksch provincie-gouverneur besttrurrl). Our zich te wrekEn, heeft Oostenriitr;
ons belet den zeeuitgarg, dooï onze batalions gctionlelr, te behouden; clan joer het de Ilulgaren
teqen ons. Maar <1at zal voor het djk niet voldoende zijn.
Oostenrijk <1ult ons bestaan niet,qrsnl onze orafhankelijkheicl herinnert cle Serviërs van ,hct
TJanaat eû vâIl Bosnië alsmec'[e aan c1e Dalrnaten,
Kroatelr, Slovakken, dat zij noq in een toestancl
rtarr slavernij lerren.r (Bosniëlivt gehecl tenZrtirlen in het rijk, tusschen -Servië, l\,Iontenesro en
Dalmatië; en \\,as door Onsterrii!r l'liivenrl bez.ct. Seraiervo is cle hoofstnÂ. Dalmatië ligt lan,qs
dc AElriatische zee. De Kroaten-slovakken n'orren iussctren c1e Drave ca cle Save, clok in ,tZrûrlen \ran Hongariië ; de hoofdstacl is Agrern. Tlet
Banaat is r1e landstreek trrsschen r1e Donan en rJe

lreneden-Theiss. Al die r,'olksstammen sebikten
zich slechts nooclgedu,ongen onder het Oostenrijksch bestuur en rlikrvijls r\ras et wrijving).
r Die profetische v'oord€n vervolgt ôham
- in de herinnepaubert -_ kwamen mij dikwijls

rins toen rlc Sertiërs heschrrlrligrl n'erderr vau
clen aanslag te Serajen'o. I{et oogenblik zou

slech.t gekozen zijn geweest

aan

c1e

loor

cle Serviërs oln

Oostenrijkers eefl \'oorwenclsel voor

oor'loq te geven.

een

I)oor

c1e beicle oorlo.ger, die zc pâs gevoerr:l
iradtlerr, was huu arnr, t'eitrig'Lrevolkt lantl, clat
r-eerr nijvertreid bezit, uitgeput.
lJe Serviërs moesten cp adem komen, hutr ver
liczeg herstellen, hun rroorriiar] aanvrrilcn e1 de
pas ingeliifrle provincics organiseercrr, err Jtc,rlarell, want e en tieel cler: ltewoners sloot zicl:
sleclrts ruet tegorzirr bii lret uieuu, regiern aân.

I{et leger orrclerging als 't s'are eer-r vollerligc,
Itersmetrtinç.', I{el moest verrt:hhelrl . ra'nr"rleri,

infanterie regiment en slechts eirkele cliensten
telde, zonder een paard of een kanon.
Al de aktieve'troepen waaeû aan de Alb4nee'
sche grens samengetrokken, waat ze na het verdrag van Boekarest ernstige gevechten hadderr
noeten leveren om de invallers van de door
Oostenriik opgehitste bergbewoners clier oorden
af te slaan.
Ttet ultimatum verraste clus Servië op het
meest kritiek oogenblik. Het klein rijk was zondet gemeenschap met cle zee, had zijn schatkist
gelecligd, alsook zijn arsenalen, was in 't Noorclen en in 't.\trresten doorîijandelijk gebied irtgesloten en henat ziin hoofdstad op de grens zelf,
als een âângeboden prooi voor den overweldiger.
Het bestaan, het leve.n det zwakke natie stonrl
on't snel. Maar de hoeren vergâten bun beproevingen in het slijk van Monastir en in de
sneeuw van Altranië, gansch de$ vel<ltocht van
tu'ee jaren, scheurden zich weer weg van hrrn
haard, c1ièn ze pas têruggevonclen hadden en beantwoor<1den zonder te weifelen clen oproelr van

het va<lerland.
De eerste ban, marrnen Yan 21 tot 30 jaar'
vormden 5 divisies van alle wâPenen en 1 divi'
sie rniterij met cle betgartillerie en' zwaat /ge'
schrrt (120 mm. en 150mm.)' De 1" ban kon vercier nog 6 regimenten voetvoltr(

in Oud-Setvië

en

1 ci.irrisie in Nieuw-Servië samenstellen cloor ineensrie-1ting der elementefl van <le afrleelingen'
clie juist gevorm.d werden.
De tweéde ban, mannen van '30 tot 38 jaar'
nraakte ook 5 clivisies van alle wâpenen uit maar
rninrjet volledig' .De infanterie telcle 3 regirnenten in plaats van 4 en ook het geschut was geritlger.
38

Dair hacl men nog eett cletcle ban (nrannen van
tot 45), die slechts een militie was'
Bij deze geregelde eenheden sloten zicÏr vrij-

willigers aJn, vrije korpsen (Comitadjis)' het
personeel cler treinen en v/egen, gn)otencleêls
tnrgerlijk, zoodat het aantal opgeroqrcnen bij

Àohilisatie meer clan 400,000 man beclroeg'
De minister van oorlog' clie nog g€en groot
vertronrven irad in de hieulve bevronets, zoncl
hun troepen, c1e l,{acerlonische regimenten tusschen delouriere, teneinde de elementen onder
clkaar te mengen'
c1e

i{a

cle mobilisatie moest men het leger koncenllaar hoe? Dat r'r'as een moeilijke'k'n'es-

treeren.

tie,

rlaar- meir

niet u'ist r,vaat de vijancl zotT a rt'

vailcrr.

l*[en trof maatregelen om op a1le geberrrtenis'
sen voorllerei,l te zijn.
i)e Noorcl- en NoorC-\\iesielijke g:rens rn'orc1t

ç;erroilurl d.oor cle Donau, cie Sarle en de Dr'ina cu
iârrgs rlcre rivieten werd c1e cldrde ban rnet <le
ouclere artillerie'oPgesteld'
IJaarachter krn,am een reserve om clen opr;rarscit cler tegenpartii zoo laug te \/eltragen tÔt
iret gros van 't leger naar de bedreigcle puntelr'
zou liurrnen manceuvreefell'
I)it cros stonrl hii Aranguelovatz, en kon valt

.-

tû0

pas op 12 Augustus

en wel

bij de Save boven

Chabatz. Er werden bruggen over de Save en de
Drina,geslagen en voor de voorhoeden trokken
cle Servische dekkingstroepen volgens hun opcLacht terug en verlieten ook Chabatz.
De Servische hoofdstaf stuurde nu het 2" eu lj"

leger naar cle bedreigde punten en trok wee.r
rroorcleel uit cle traagheicl der tegenpartij,
De Oostenrijkers toch schenen geen haast te
hebben, gebruikten vier dagen om bruggen te
leggen, bezetten op hun gemak de stacl ehabatz
en een aantal punten in 't gebergte en den 16.,
stonden de eerste Servische kolonnen voot hen.
De strijd .zott zich nu ontwikkelen in dat
Noord-\Vestelijk hoekje va,tr Servië, tusschen de
Save en Drina. fn het Noorclen ligt de vlakte
van n{atchva, in 't Zuiden, 't berglarid van Tser,
Ivérak en Goutchér1o.
l)e Oostenrijksche opmarsch was als voigt
Het f\"u Élongaarsche korps vestl'gde zich te
Chabatz. Het VIII" korps vercleelcle zich in clrie
koionnen,die in parallelle richting naar 't Oosten
trokken. de eerste naar Slatina, de trveede.over
de kam van de Tser, de dercle door het clal van cle
Lechnitza. Ifet 13" l<orps kwam van I,oznitza
langs r1e oevers der Iaclar en het 15u vau Zvornik
rraar l{roupanie cri van Liorrbovia nanr Petzka.
De Lcchnitza crr faclar zijrr ziirivieren die tus'
scherr cle .qebergten naar cle Drina stroomen.
De Serv-iërs lieten zich dus niet \rerrâssen.
D'en I6" botste htrn ruitedi rlivisie, versterkt
Coor rre-1dc'eschut cn ceniqe bataljons voetvolk
even voorbii Slatina oo de linker flank rrarr hc,t
86 kotns en bond da.dcliik clen strijd aan.
Den rranschetr daq r,r'oe.1r1e cle slaq en al tla,ic:'
lijl< on'-lervorrrlen rle troelren van de Donau-ruc,.
rrarcTrie. rlat de Serviërs niet voornemens $'ârc'l
hrrn lanrl zao firaar nrijs te qe\/efl.
I)e soldaten der kleine natie vochten nlet \\'r( r.szrloozen rnoed en toen rJe avond viel n'as r1e r iiarrrl iir r,'a,nor.le on de l)rina tentgc-'eslasen.
Deze over$'inning scheiclcle,le Oostenr'iikscire
troenen te Cirabatz'van die in het zuidelijk ge:

Koning Petcr van Servië.
lrier srrel 't

't

zij naar 't lioord-Westen, 't zij

naar

Noord-Oosten oprukken, nââr de tr,vee plaatsen \4/aar men den inval kon verr,vachten.
De opperbevelhebber was maarschalk Poutnik.

Het

1u leger werd aangevoerd door generaal
Boiovitch, het 2" door genelaal Youritchitch en
het 3" cioor generaal Stepanovitch.
Servië teide 2,625,000 inwoners en bestaat uit
laagland langs de Donau, dat tot wild gebergte
opklimt in 't Westelr, 't Zuiden en 't Noordeu.
De dalen zijn vruchtbaar en brengen graan,
tabak, wijn en vruchten op. l\{en voerde veel gedroogde en gekonserveercle pruimen uit. Tallooze kuclden zn'ijnen werden in de bosbchen gekweekt en in de r'lakten grazen schapen en vee.
Belgrado, de hoofdstacl, ligt prachtig aan de
Donau en bezit 70,00O zielen.
Oostenrijk meende ile kleine natie als een gernakkelijke prooi te kunnen overvallen.
Twee derde van zijn troepen moesten naâr
()allicië,maar het overblijventie derd.e deel vorrnrle onder generaal Potrorek nog een gerluchte
rnacht. Deze stelde zijn plan als voigt op' Op het
front van de Donau en beneclen-Save zou mett
slechts demonstreerentl optreden met de VII"
korps (Temesvar) en eenheclen van de honvecl eir
landsturm.
Doch aan de Drina moest de groote aartval geschieden met vijf aktieve korpsen.
De Oostenrijkers hadclen in hurr mobiiisatrc
( cn voorsprong, maâr toonclen ook hier evenals
irr Polen veel traagheic.l, zoociat de Serviërs al
evell garl\\; slagvaardig stonden als zij.
\Vel beschct."n de stukken op den Donau oever
cn tie monitors der rivier van af 28 Juli de hoofclrtnrl Re'lgrrdo ,1nlh r1,' ç^nrnlrmrtr- rlÈtft hegon

herste.

De kalalerie had dus cle-n weg gebaand en onnricliellijk trok l-ret 2o Servisch leger partii varr
dit sukses, bezette l:et slagvelcl en stelde t'n'ee
ciivisies teqenorrer Chabatz en twee andere terTenover Tser en lvéral<. Zehadden een geduchte nacht voor zich, maar hielclen rlie in be'
du'arrg, zoorlat noch uit Chabatz, noch rrit 't
Tviclen de vijand opntkken kon.
Hct 3" Serrrisch leser keerrle zicb ic't liet i;'
l.'otns in de r,allei rJer la.lar cn ten Zrriden va::

Iaréhitzé rraâr moest voor de overmacht nijke:.Zoo eindigde de <lag varr den 10! Augustus
Na een korte rust werd clcn volgenden morge::
irii rnistig weer, het gevecht irernomen De Se:
viërs harlden versterkins' ontvângen. De clivisie:
<lie, zooals r,vij .qezien hebben, voor c1e Tser stot'.den. ginren tot het nffensief over, bestegen 'lt

stèile hellingen,worstel<len om iecler punt en $àren clen 1Bo meester o'2n cle keten en had,len i:e:
Oostenriiksch leger in twee deelen geschcide::
lVrr

korr nnli hr.î S' llervirrh leçer

tirl' tçtr

ùIeu had eeuvouciig cie Serwscire urobilisaltc
io de war gestuurd, al de knlgsplaunetr overhoop geworpe!... en de bevolKlllg te \\ eenen gett)orLre ûat gewliilg.

Hacl Uostenrux dus eeu gevoeligen klap gekregen, veruretrgcl was net uatuur[Jk nog luet.

l\r spoeurg Dererride net eelr tweeueD aanval
teg,en oe ctoor net rrlk zoo verac[te llatie voor'
L)ocit zooals naar gewoonte, grilg dit ailes zoo
traag

in zrjn werk,

<1at

Servië zrln veel machtl-

geren nabuur voor was en in de eerste dageu varl
SeptemDer zehs een ottensief begon.
l)en 5' Septeurber drongen hun troepen over

de Save. De clivisie liuok (1) na'n l\lrtrovitza,
ulaar moest voor eqt overmaclrt de plaats weer
opgeven.

Evenmin konden ze zich te Semlin handhaven, clat z..e een wijle in hun macht kregen' llet
zwakke leger zou weinig kunnen uitvoereu in cic
uitgestrekte Hongaarscne vlakte, hoe verleiclelijk deze zich claqir ook uitstrekte.
I3eter kou het in cie bergen opereeren en ln
ljoven-l]osnië maakte de linkerflank dan ook betere vorcleriugen. Drie kolounen rukten uit tsaïrra-Bacirta, Ouvatz en uit het Noorden van l'Iolteuegro naar Serajewo over Vlasenitza, Viche.
gracl en ltotcl'ra op

Getreraal Sam-cottolf

ontplooien en het zuiverde na hardnekkige aan'
vallen de vallei der I,echnitza.

Het 3u Serviscir leger ciat zwaar bestooi<t wet'd
bij Iarébitzé en Kroupanie hield niet allecrr
stand, maar won zelfs terrein'
De Serviërs behaalclen over het gansche gebiecl'de overwinning en begonnen dcn 20" de
achtervolging.
IIet de bajonet vieleu zij den wijkencien vi1antl
op 't.lijf en brachten hem zware verliezen toe.
Sommige troepen van den vijand, als de [Iagyaren van het 4" korps verweerden zich. met
ware dooclsverachtirrg. \iiet tlagen v'clecl<le een
vreeslijke karnp on Chabatz, maar deï! 24" Augustus wâren de laatste tegenstanders over de
Save geu'orpen.

De Servièrs hadrleu 4000 gevangenelr genùrren, 50 kanonnen en 15û kaissons truit gemaakt,
bçnevens veel munitie, ievensmicldelen, gewc'

.

Montzuegro booci daarbij irulp. Den 7" Augus
tus rieelde imrners de regeering van ùIo[tenegro
den Oostenrijksciren gezant te Cettiaje mee, dat

het zich met Oostenrrjk-Hongarijë
oorlog besctrouwde.

in staat

van

Zijn.troepen bszetten toeu reeds tsosnië-Her'

'-T?y;iÉ."rro, wetks onafhanktijkheid in 1e7tj
erkend werd, is een koninkrijkje van slechts
300,000 inwoners.

Het is een wiid berglancl, ûret een bevolking
van herders en alleen in de dalen kan men landbouw uitoefenen.

Er is bijna geen nijverheid,

rveirrig handel en het rvegenstelsel laat er veel te
rveuschen over.

De hoofdstad Cettinje is kleiner dan menig
lJelgisch dorp en bezit nog geen 5000 zielen.
De Serviêrs moesten echter ciie aauvankelijke
r,oofdeelen opgeven, toen cle Oostenrijkers een
tweede offensief begonnen.
Bij Ratcha rukten, dezer B" en een deel vanhet
9'korps over de Save, rnaar de troepen werden
ieruggeslageu.
llet ander deel van het IX" korps kon bij Bos
sut even in de vlakte van Matchva verschijnen,

ren en ancler materiaal.
llen noerncle dezcn sLag naar de Iadar.
De zegepraal verrvekte natuutlijk in Serviê cle
grootste geestdrift.
Ën in ons land heette het, dat de Oostenrijkers door hun nederlagen in Ruslaud en in <len

doch moest ûa een onstuimige bestorming
door de Serviërs \\'eer naar den Hongaarschen

bonden verrichetn.

Tserna-Bara.

Balkan reeds vernietigd rvaren en niets meer

De Donau-monarchie verguldde voor de belolking c1e bittere pil en handelde in haar oorlogsberichten over een strategischen terugtocht.
)Ien had Serviê nog niet flink willen aanpakken,
daar men eerst in Ruslancl moest optreden. De
tocht naar Servië was slechts een demonstratie
geweest, ocn strafuitrnoering, een militaire wandeling.

oever wijkerr.

In den nacht van clen 8o op den 9o Sgrternber
hernieuwden de Oostenrijkers hun pogingen bij
Een ganschen dag werd er zwaar

gestre-

den. De vijand zag zich genoodzaakt opnieuw te
wijken en moest over een enkele brug over de

1) De Servische divisies worden niet met een
nummer doch met een aardrijkskundigen naa:n
aangeduid als : Drina, Donau, Morava, Verder,
.Ùfrnastir, enz

l,t, dlllt, f nil lvlrf-t !1 i: vlodgrr lLcds Feir eu 4nder

,ranhaalden uit zijn boek < Scènes de la grande
'
ll-rlerre. ))
< lle! was nacht op den Atlantischen Oceaau.
De r\lphonse XIII, waarruee ik reiscie voer

rustig, deu weg van -N{exicp uaar Santauder
E,e

De groote brug over cle l)onau te Belgrado.

rivier. Hier haclden vreeselijke tooneelen plaats.
De vluclrtende scharen verdrongen elkaar en
Serviërs vernietigden de achterhoede.

cle

Zuidelijker bij Lioubovia slaagden Oosteurijk'
in zich op den rechteroever
r.ler Drina te haudhaven. Hun front breidde zich
voor de bergketen van Gautchevo, de vlakte
vau Kroupanie en Petzka uit, maar gedurende
twee tlraanden werden ze door den ireldenmoecl
rler Serviërs in hun stellingen vastgehouclen.
I)ag aan dag haclden ei aanvallen cn tegén'
aanvallen plaats. Woetlend dikwijls was de worsteling. 't Bleef echter een schomurelen der lijn,
het nernen en 't verliezen en tt hernemen van een
loopgraaf,een bergtop, zonder clat beide partijen
sche keurtroepen er

blijven<le verqverin gen deden.
Nlaar in begin November moesten de Serviërs
terug trekkerr en wel door gebrek aan munitie.
Zuinig moesten zij hurr voorraa<l verdeelen en ze
lvaren machteloos tegen clen overvloed van projektielen waarmee de vijand huu posities be'
schoot.

Dien terugtocht met al het lijden der Servische natie, met de gruwelen door Oostenrijk in
het kleine land gepleegd, beschrijven we naderirand.
Een zware tijd brak Ru voor Servië aan,

t,xl
t)8 0()Rr,oc TER zE8.
Laten we ook eens uagaârl wat er in rlie rlagerr
rrp de zeeiin was geschied.

É{oeveel schepen veÎllârneu tlaar op den Oce'
aau het oorlogsnieuws. Ik wil hier beginnen met
eeu merkwaardige passage van <len bekenden

Itdieeorchen oorlogrkorrerpon<lent t.uigi Rsr'

v<-rl-

llu.

Ue nelderireid van <ieu ctoor de maau vcrlici-rteu heiucl, c.[e kaiurte ter watcreu, verlokte ols
oilt 't ougeubirk vau het slapcu gaan 1u ue dulic
lr.lttetr stceus nlaar uit te stellcn. Gedenrpte klaukcu l'att ccn guitaar en rr!ccr.irucdrge licttcrert
iill:atucu van deu voorsteveu waar Spaatisclic
curigranteu zaten, die naat hun vacletlaud teruglicerucrl cll vall itat lân(l zo118cu.
5rJ re L o\,er elr wcer lvanoeletl otr) ue brtrg za
gcrr we uoor eeu verilçot raai[ (le raulo-lel(jgrarrst lu zljrr riâl]iell, uret ltet toestel ou1 l]et iroul(I.
rje u L;azct )r kwaru aau, ciat wil zeggetr. ttc
lreks iaiioi.rrscne crageirji\scbe berici-rterr, die irct
vastclaucl elkeu uacbt uaar <le scuepehttgctr
zuritli, oul iretr te verstrooieu.
r1lj scirrecl langzaarn ouder het geheiuzilrrig uiktaat.
l\u eu dan, a1s wjj hem werkloos zageu in de
oogedblikken van stilte vroegen we hem de eerste nieuwsjes.

.

Ocir niets, Eugelsch-Amerikaansche feestert
te Louden, om ik weet niet lvat te vieren partijelr
base-ball te liew-York, onderscheidiugen aau
clen onder-koniug vau Kanada,verleend voor het
bewijzeu varr huip bij eeu redding. ))
iietsklaps ricirt de teiegratist ztch op, als tloc'r
eerr vecr bewogeu en hij bevestigt uret een ultcirukkiug vau alrgst de laatste woordeu ciie hij
iverktuigeiijk ireeft geschreveu en wellie oudcr
ziju verstrooid potlootl lettergteep tra letterrt

greep voruirJen.

a Wat? Wat is er gebeurd? )) vragen wij verbaastl over zijn schrik.
ru De .Europeesche oorlog ! l antwoortlt iril ert
leest vijl rvoordeu die door iret konflikt tusschen
Duitschland en Rusland te vermelden' de ra'rLr
rler uaties liet voorzieu.
Dan cloet hij ons teEken te zwijgen, hij gaat

weer

zitten en luistert gereed orn te scirrijven

en speelt ongeduldig met ziju potlood.
ÙIaar niets komt er meer. De werelddeelelr

hadden elkander niets meer te vertellen.
En deze onverwachte stilte, cleze diepe stilte,

deze plotselinge verdwijning

van elk ander

be-

lang buiten de aankondiging van deu grooten
oorlog, heeft bij ous clen indruL verwekt van een
ontzaglijke vrees over de aarde, vau een schor-

sing in het leven der volkeren.
I)e wereld sprak niet meer, zij lag te luisteren.
iSij de rnorgenschemeriug doemt aan den einder
een trans-atlantieker met twee schoorsteenen op.
Hij was buiten elken weg, hij koerste naar het

zuiden,

hij vluchtte.

I{ij ontvluchtte Frankrijk eu Ëngelarid, waar
irij irccrrr nocst, hij ontvluchtte het gewapend
Europa, hij ging nrisschien naar de Balearen
uret zijt lacling goerJeren.en menscbén, om daar

r

cir orizijclige wijkplaats te zoeken.
Ile terrertr hegon over tle zeeën te heerrchel

iSC

,.irl vrlltrg transatlautiekers

tte traverr t,an i'euc
riffe, eu evenveel lagen er te Las-Palmas. De ree
ic van Vigo wertl insgelijks be-zet en Lissabon
\\'us eelr aqclere vluchtbaven.
-\'Iaar nauwehjks scheen het dat Portrrgal c,oli
iu het konflikt zou geraken ol cie boclerus spoetlrleu zich naar een veiliger oord.
Geen lroekje is er zeker meer.
Japau lrobrhseert ztju vioc.,t. .ùIet u'elk doelr.,r

(r).

Zoo schetste tsarzini zijn ervaringen op Zec.
Veei Engelsche visschers ciie in cle '\<lord-Zce

,

i't-roral in het Oostelijk cieel op l'angst !\'arctl,
n'cr<len ciotir tle Duitsc.hers opgepikt en uaar c!-11

hunner haveos gevoerd. Britsc.he schepelilgen
kouden uit Duitsche havens niet ureer vertrekkcn en werdeû in c.te eerste riugustusoagcu gc-

(llo,rl lrcrto{ Nikolaas,ovcrstc van lrct Russische

iu,tclruecrd.

't Zellde gebeurtle uet l)uitschers in lllgc'

ieger.

1au.l.

irlaar voor veel Dui tscire scircepsgezagvoercicr'5
i.r.roral vau t.le

De clraatllooze telegrafie i-,racht aan de scircper.r
slecirts bevelen tot vlucl.rten over iu 't Duitsch,

in 't Frausch, in"t Engelsch' in cijferscirrift.
< lticht u uret alleu spoed naar de meest nabije

rrcutrale haven ! >
'l'ierrtallcn boodschappe! waren op zoek naar

het geroep van
tot eeu verstrooide kudde.
Schepen, die onder stoon lagen oru te vertrekken, ulochten liet anker niet liehten. De
ureest drukke scheepvaartlijnen werden afgesue.lcn, de zeehandel geschorst, de gemeenschap
,,,vcr clen oceaan lag eeusklaps stil.
-[in in clezen ansgt had meu eeu voorgevoel van
varcncle trausatlantiekers, als
herclc'rs

t1e

champagueflesçh te veel aangesproken err was
buitengewoon spraakzaam toen hij naast urij otr
de brug kwam staau. We voeren voorbij Viissingen. 't Was er juist feest en aan de gevels tler
hotels eu huizen op de Scheldeboulevard langs

cle

Duitsche kapitein.

B1k oogenblik konden oorlogsschepen uitgestuurd wordeu op jacht naar hun prooi.

tr De Koningin van
daag, r aatwoordde ik.

Velen waren al op c1e achtervolging, gerced
om te gehoorzæneu, aaq het bevel a \rerovert, rr
Tegen clen middag stoomen in de verte, op
ticn of twaalf mijl van ons twee kruisers voorbij.
De Alphonse XIII haast zich om de groote
Spaansche vlag te hijschen, die cler feestdagen
en ze meldt haar naam : Zij antwoordt alvorens
<.indervraagd te worclen, want zij ook heeft vrees.

De oceauen worden ontvolkt. Er is alleen
plaats voor de schqlen die op hun flanken met
kanonnen bezet eenige duimen pantse4rlaten be-

zitten en voor de neutrale vaartuigen (1) ; welke

in zulk een klein aantal zijn.
Twee dagen na de eerste oorlogsverklaring vul

f) Og! deec werder rl

rgoerlig geweerd

l

vroeg de

Holland verjaart val-

kapitein misschien beter op zijn woorden ge-

of die ontsnappen zullen

handel der tegenpartij.

daat?

< Ach so L Dat zijn Hollandsche vlaggen hé ! ir
lrernam irij. a \\relnu loods, 't zaL niet 'lang meer
duren of ,daar hangen Dujtsche vlaggen. Gelooft
ge me niet? En ginder
hij wees naar onze kust
ook lW'ant loods, de-Krieg moet en zal komen
- ûreû kan hem niet lang meer uitstellen en dan
en
worden de Duitschers baas van de wereld. l
Ge zult zeggen dat het dronkenmanstaal was.
O, neen, hier mochten we weer aan de spreuk
denken, dat kinderen en dronkaards dikwijls de
waarheid zeggen. fn uuchteren toestand zou die

Deze vreedzame burgerschepen verkeeren ongeveer in den toestand van menschenmenigten
oncler welke het gerucht loopt dat er leeuwen uit
een beestenspel ontvlucht zijn.
Ontsnapte leeuwen

rivier hingcn de vlaggen.>
Loods, waarom vlaggen ze

<

algemccue botsing.

zijn æ nu overal. De groote mogendheden hebben patroeljen kruisers,eskaders die alle wateren
bevaren, het zijn de bewakers der kolouiën, de
politiemanneo van hef handelsverkeer, en eeusklaps werpen in de Chineesche zoowel als in de
Caraibische zee die politiemannen zich op den

groote lijnen, klvanr ore oorlog

toch uiet zoo onverwacht. Ze liadtien 't altrjcl
uver iieu lr,rieg.
eu ook van andeteu
Een Belgisçhe loods
hoorde ik dergelijke mededeelingen
- vertelde
me 't volgeude:
ç Zekeren clag bracht ik een Duitscher uit zce
rleu Schelderuond binnen. De kapiteiu had tle

,

past hebben. Maar ook nuchtere kapiteins hadden het dikwijls over den Krieg.
En op de schepen zagen we al, hoe de Duitschers voor hun oversten in alles zouden buigen.
Ze kromden zich onder hun zoogenaamde discipline.

1) N+ den Russisch"Japanscheu oorlog was
er een diplomatisch verbond gesloten tusschen
Engeland en Japan. Den 15" Augustus 1914 zond
Japan aan D'uitschland een ultimatum, met deo
eisch zijn schepen uit de Japansche q Chiueesche wateren te halen oL ze te ontwapenen eû

binnen een mrend het gebied ven Kie-TçhÉgu te
ontrgisocil.

i.e4 .

_

Zicht op Belgra<io

Àis aan iruorci tle kapiteru urct het verkeercl
urt net bed gtapte, gal n1l zljlr eersten oltlcier een ultDfanqer i cteze wreekte zlcn coor oell
tweeqen een snauw toe te olenen, en de tweeoc
bracnt het op <ten derc.en over, .l)e <terue scnolcl
den bootsman ult en dle weer eeu matroos, de
matroos gat cien sctreepsjongen een klap en deze
einclelrjk toonde ook weer zrjtt gezag cloor rlen
. honcl rnet een schop over 't dek te jagen.
Ik heb op Duitsche schepen ntatrozen zien aI
(ossen zooals geeu Belg, Hollanoer of Engelschman het verdragen zou hebbeu. Eens iagen er
Duitsche oorlogsschepen te Vlissingeu. rren lur
tenant kwam aan wal; de Duitsche schiiowacut
groette niet vlug genoeg en kreeg van zrjn over
rte een kiap in ztjn gezicht, en de man stond clatr

Ben pantsersçhip is van kleiner atruetrDg eu
heett cie ujuen geoeeltehjk beqekt ruet een gor-

b,iæn

11og

del van pautser-plateir, vroeger varr ijzer, van

staal en tjzer (compound), tnaus van genard uikkelstaal, opdat zti zoo mogelrJk ondoorurrngbaar
zoudea zijn voor de vrlauoehjke projektrelen,
als puntkogels en granaten. De allereerste pantsers waren Il cm. gesmeed ijzer. Dreadnoughts
hebben 27 Il2 cm. gehard nikkelstaal, afnemende tot 15 cm. vooruit en l0 cm. van achter uit.
Een pantser behoeft niet het geheele schip te beschermen, zoo het slechts de vitale cleelen, de
machines en ketels, deu komruando-toren, de geschuttorens en kazeuatten, waar ook kauonnen
zijn opgesteld, beschermt. Gewoonlijk reiken de
pantserplaten 2 l/2 meter boven en onder de wa-

eens zoo straru.

Dat raoest je met ons eens probeeren ! l rie1,
':en llollandsch Jantje van een daar liggende tor
pedoboot. u Je zou het geen tweede maal meer
<

Wagen.

))

de discipline cier Duitschers die cr
zich zelt op beroemclen.
De Duitschers hadden nu dus hun Krieg en
bouwden groote verwachtingeu op hun vloot.
We zullen later hooreu welk een rampen ze op
zee verWekt hebben, maar steeds op verraderlijke, loensche lvijze, terwijl het gros van hrrtr
r loot veilig opgesloten lag.
Al eer we verder over de gevechten ter zer:
spreken, zal het niet nutteloos zijn eerst even de
soort van oorlogsschqren te beschou\ilen. In ons
land n-eten we eigenlijk weinig van een vloot.
Een oorlogsschip is in het algemeen de naa.r
van een grooter of kleiner vaartuig, voerende de
vlag van den eigen Staat, en bestemd om clen
vijand te bestrijclen te water.
,Zoo was

r-'.rr: slagschip is een oorlogsschip,dat alleen of

in vereaniging nlet anderen aan een zeeslag kan
deelnemen; de zwaarte van bewapening en de
grootte kunnen rluizenden tonnen waterverplaatsing verschillen, toch blijven zij in dezelfcle klas
gerangschikt ; \'oorwaatde is, dat het schip ge
heel gepantserrl is en tot cle grootste oorlogs-bo
dems behoort.Flet bekendste Engelsche type van
de'ze grootste klas noemt Inen ( dreadnought tr,
n*ar het c#rste slasschip vatt ,lie,n neam

'

terlijn.
Een pantserktuiser is een snelloopend. pantserschip. Terwijl een slagschip 18 tot 2O mijl loopt,
is de snelheicl van dit type schip veel hooger,
aangezien het den vijand en t1e koopvaarders
moet kunnen vervolgen.
Een pantserdek-kruiser is daarentegeri ontepantserd, tamelijk licht gewapencl en alleen van
een pantserdek voorzien;dit is een stalen dek val
5 tot 7 cm.dikte,over het geheele schip ter hoogte
van het tusschendel<, dat zooveei mogelijk ke
tels en machines, maar vooral de granaat-hok,
ken, kruitkamers, to4>edo-rverkplaatseu, en tol
pedo-kamers beschermt. Dit schip is langzamer
hand overgegaan in den gepantærden kruiser,
met pantserdek en boord, en geschutpantser,
voorts met rreel z.waarder geschut. En daar ook
aan het moderne pantserschip groote snelheid
wordt gegeven, is het vroeger zoo kenmerkende
onderschei<l tusschen pantserschip en pantser
kruiser, n.1. de snelheid, onduidelijker geworden
en is de kollektieve naam rr pantserschip r de
beste naam voor al dit soort oorlogsschepen.
slagscheperr inbegrepen.

Bovendien worde{r snelvarende passagierboo
ten en vrachtvaarders cloor het marine-bestuut
in dienst genomen, vervolgens net geschut bervapend, om bij de oorlogsvloot dienst te doen;
gewoonlijk ziir' zij aangewezen voor verkenners
werk en hct jachtmakerr or, ver<laclte viiande.

lijke vaarfuigen

