,

l)rritsr--ire

liruiscr rloot' ii:rr Errgeiscir

ljctr torlrctlo 1()ellrt urell cc1 onrle r. wutcr. u'cr.
kenrl springruickiel, clat l;ij zoe-ge\rechtel r,r'or.tlt
gebruikt. lir zijn drie soorten : cle autrxuobici- oi
visch-torp.eclo, de slapende torperlo of nrijn, ter
r.vijl schok-tclrpedo's feitelijk rriet urcc-r gel:mikt

I)e visch-torpeclo l2estaat uit : de kop,
die tj{) tot 1,0{J lillogram nat sctrrctkatoeu t)rval,
tlal bij outplofting als (tynaruiet weriit, cu ooor
i.le, werkir:g van e€lt zoogenaamtl prstool, voor ttt
rlen kop, tot ontplofting gebracht \\-ordt.iiet l)rstor-rl bestaat uit een, cloor ec.l.r vcer uell rvrrrrig rut
wr-rrdelr.

Iiuilende pen, clie <i,ior .le l.totsing vrlrr tle t,,ip..1,,

tegen eeil scheepsrvanr,i wor(lt ulgr(inrkt, ,laar

slagkwili <1oet ontliiolfcu, tlat o1r zijn licrrrt
weer een hoeveelheicl clroog elr gcperst schietklr
toerr r-iutsteekt, tc.rwiji dan clit laatste cle eigcrr
d,r.t7r

lijke lading,vall nat schietkatoeu cloei ontplolfcn. Hie'rdoor zâl cen gat in het boor<l \4/ordc11
geslagell r,au eenige ureters middellijn. Aan

<len

Iiop dêr torpetlo zijn ook wel schery)e eu stcvigr.
llressen, z.g. nc.ttcnsnijders, aangebracht, Voor
lret tlrxrr-strri<lcrt rler ({ Bullivarrt )) -llettell der

grr;otc oorlogsschepen. \,'er-cler ltcstaat c1e visch.
r.rit eeu hlchtknnter, vcrvolgens uit eelt
ge)teillrt: kuner, \vâârilt tlcr r:icl.il-toestcllen zicli
lrevinrlerr, err achteraau het zelf-rverkerrrie roer.
lle af tr: legger wsg valt een torp(i(k) is vau 501)
tot 10{ï} metet'; zij beiroevert rriet ciieper clan 2

tot',1-rr:clo

tot 4 meter ()[cler wâter te treffen, it verbarrri
rnet den pantser-rvanrl rler aan te vallerr schepeu,
e.rt

hun eigen verlies aan l<raclrt inclien

groQter. diepte komen.

zij

o1r

Een torpeclo-batterij is cie uaarri voor celr ol)
rlen lindenr \ran een rvater <loor uidclel vân allkers bevestigd toestei, waaraail zich toiperio-larr
ceer-buizelr lrevinrletr. Deze nroeteu dieueli tot
hescherming vâI1 een toegallg; bijt'oorbeeltl varr
cen haven of rivier.
'Iierr torpedo-boot is een. kleirr oorlogs-vaal.
tuigr rnet (ltuue stalet ltlaterr varr ii tot 4 rurrr.
lretlekt, besterncl om snel rnogelijk eelnigerr :r1.
stan(l tot een vijarldeliili schip bi.i rraclrt of <luisternis af te lcggen, teneincle irr <1e tral-rijheid, o1r
ûng€veer

5(J()

meter gekomen, een tr,rrperlo te len-
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slrresclrilr

tot zinl<eti

gcl,r.:r,'1ri

ceercu. i\len oncterschcirlt

bij

<lit type tle lloog

zee-torpecloboot, u'elkc 100 tot 200 ton \vaterver plaatsing heeft, 4(i tot 5[] meter lang is, en 4 tot J
rrreter breed, l-tij eeu snelheicl van25:26 mijlper

cir

1111r,
30-1() koppen
r'lez.e groote booterr is eerr

iremanniug ireeft. tlij
uog g"rootere soor| ge-

lionrer, ul. cie Torliecl<l-boot-rrernieler, oI rt ctestroyer l, ook wel "lnrpe<1o-jager genoemd, 60.-70 ureter lang, 6 meter onge\,'eer breed, met 50'-,
{il) koppen, en een snelhelcl van ongeveer;Jl} miJi;
rleze lsatste hootert zijn besterud om torpedo-bo.)
tcn ââll te: val1err L.n hâar optteoen te beletterr,
rlr'rch kttnnetr ook z.elr'cn ais torpeclobooten ge
lrluikl u'orclen^ IJeidc soorten zijn itr beginsel ge

lijk,

rloch \/e.rschillelr alleen irr afnretingen,

he

rvaperring rnet licht ge:ichut (vau ii.7 tot 5 err
zelts 7.5 cm.) etl haar vclor:raatl torperlo's (3 tot :l
stuks). Ze hebhen kleine sloepen,elektrische zoeklichten, en zooveel steenkoien aan boorcl, dat z,ij
1000 en rneer mijlen kunneu afleggen. l)aar cle

trcrlogsschepen een aanvâl vân torpedo-booten
kulnen verlvachten, eu daarom voorzten zijn varr
('elr 'groot aantal srrelvuurkanonllell, in stoui ,,1'
clk oogenblik een overstelpencl cn goe(l gerichl
vrr[r op eelt of meer laclerencle torperio-booten tc
richten op eelt afstand, clat cleze zoo goed als ze
ker vernielcl wordcrl, of waarbij althans vân goe(l
lanceeren <ler torpe'ilo's weinig sprake is, zoo ziju
tle torpeclobootell rleestal voor nachtelijken aanval bestemrl
Een torpe<lo-divisie rlôelnt mell eerl aftleeling
Van i[ tot ô tor:peclobooten.
Een transport-adviesjacht is een l<lein schip,
licstenrcl voor troepentransport ; het scheeps-ty..pc
konrt echter in cle rneeste vloteu triet rneer voor,
aangezien nlell nu voor troepen-transporten gelrrrrik rraakt vzrtr g:ewone snelvarende personelrof vrachtschepen, trreike wel of njet als oorlogsschip zijn bewapend l\{eestal zijn zij ongewâpcnd, orndat zij liefst varen ollc.ler tle ltoede rrarr
c't rr l.lescl.termcrrrl eskarlt,r'
'lrr
oorlogstiirl r,r'orrlerr ,ili.jverrrle oI r'astr trrii
rren rritgelegd.
Een drijr.'errcle

rrrijl is een oorlogs-rrernielingsN" 25"

;iu(i

-

-I)it

gclt1t ook r'oor rle liontr,abzrrt<le. \:olgenscle

rcgeleu rroctttt nierr liontralrantlc goc<lcren, clie
rloor eerr orrziicli.qcn Staat rrict luogcn gelclcrrl

n-orclen aarr Lcn rler oorlogrroererrden. Ilerr r,ct'staat er: on(lcr zoou,el rle goeticrcl-I.\\'eilic clirckt irr
verbantl :ttaan tot clen oorlog (c,ot'logs-urateriaal),
als goctlercr.r, ilie irr rratrrr', rloch rriet tlirckt vcr'-

tot het oorlo.gs-inatcriaal staarr'.
Volgcns de I{onventic vau l,otrtlcrr littlrtrcrr rttNc produktcrr, als texticlcil gocdctcrr, trrantrtal<-

lrarrc[

trlrcrrr llapicr, hrritlerr,

-\rlrrrirnril Sir Jcllicoc
rrr)oru'crJ,, riut gctlor;rtliik llaars-gc$'iize, r'oor tc
vercictligerr lravcttirtgattgctt n'ot'tlt ttit.gczct. I)oolccù rtcrlrirrrlirrgs-i::rllcI nr,'rilcrr rlarr tri'cc tlriivctr-

rlc nriincrr vcrbotttlcrr; st()')llt lltl LL'll vijrrtrrlcliili
schip ovct' of tcgen tlicrr vcrlrirrtlirrgs-kalrcl. tllrrt
gtbctttt lrc't lolgctt<lc': 'irr tlt ririjverrtlc e-\lrlositv(x)r'wcrl)crl u'.ortlt cctt spit'ita.h'cci.. tiorlr tlc t-oot-t:lltatttlc lrrucgittg vatt itct schill c-tt hct tlaarclo<lr
stlul: slrlinttcrr .- itrr tlcrr kalrcl. otulaag getroklien ;
tic pallerr van ccll trcks:tattg schieten dan in eett
lirik.-'r, \\'('llic alul lrcitlc zijtlcn tle spiraalklem opVrLrrgt ; ccrr krottliclr'ccr ontsltatrt zich <laarop ctt
Lcl zoori-clurrrrrtrlc slitgllin lxcn.gt ecrt patt'oon tot
,rritlrr-arrriirrg. tr c'lkc tlc <h-rrttrtict-1rlrtssil tloct rlttt-

latrrlbour,r'-n'criitui.gcrr,

'cr.'c'nmiri als .gerrccslilill(ligc instrutnc'trtcn. als
oot'logs-kotrtrabattclc n'or<lerr l;csclrourttl ; tlzrat-cntLgell lcvcns-ni<lcleicrr u-cl. Clcn'oonlijk nortlt
rloor eerr oorlogr.ocrcntlc mo.q-enrllrcitl Ircl<clti .gc-miLakt, s'cll<c artilielerr n'el, cll $'ellic lic't als
'liorrtrabarxlc
\\'orclcr lrcsclto.ttl-il ; r1e t'cgccr-itrgcrr
ricr orrziirligc landcir tiriLgcn clan z.org, clat aatr
dcz.c bcpalingen algernccrrc lrciirrrrlhcirl gcgcvelt

norrlt. \'''olgcrrs

ilcr zoogcrrr:rnrclc t, I)ccl.ar:ttiorr ol
I,onilon ,, . u'clke ooii \'()()r rl,czen oorlog gcltlcntlc
\\'zrs, 1lâg absolutc kontrabancle o1) 7.cc n'(rtrlcn
aangchor.rtleri, \\'Éllulecf Ilcn'czen liarr uror-<1cn <lat
zc lrcstcnrtl is vo,l- cerr vijantleii.ilicl nracht. hetzii

liin.qs tlilclitcu ol'irrilit'cl:ten u cg. \'ict a:bsoltrtt'
kontrabarrdc. is s'ltchts lrir.r tc. hortclcrt, irrtlicn ze

is \'(x)r ecrr l.rllurts in hct llczit vittt tlctt
of \\-:rrriletr zr' rrict gclost 11r()ct Nortlcu
ilcutrale havcrr ; ttitgezotrtlcrtl irr<1icrr cic

1,-estcm<1

Yijancl,

liiilcr t'r'crtlctr LclltLr , rol< iti I'olle zec gcIrr:rcht. r'oornl o1r clcu kocrs. r'lic'n iic ltantlelsschc-

irr een
rijarrd gccrr kust. c-,1 rlrratovel gec'rr vriic bcschiiiiiirrg l-rce,ft. Zoowel cle korrtrabattrlc. als tlc schcpen, die cr rnecle bevracht zijrr, linrrrrr'rr in lrcslag
u-ortlel gcllomen ; cchte-r niet, irrdietr 'han uot-clcrr aangctooncl, <lat rlc kapiteirr of <le eigenaar.
vari de ltrclirrg onkundig \vâs val1 hct ttitbrc:[<eir

1;cn volg;rlcrr.

tlcr- r'ii anrlcliilil.rcdcrr.

1

rlo

ilen

.

()r'cr <lr' rânrl)cir <lic zr- t'errt ckten, zulictr

u

e'

lccl

hoorclr.
I'riizcrr is <lc rra:rur t'oor oltgchtachte scirepen.
rvellre in \\'artcrclr, tlic rrict â.ls netltraal geldell,
zir:ir rloor dc r'lttclrt ratr rlc i'isitatie ltcbbetr tracirIc'r] tc orittrcliilcti ; zicit r,ttilel- gcicitlc bcvinclen
vurr o<;rloqsschclrerr r'lcl tcgcrrlr:rttii ; hurr ltcutra'
lircit rrir- t volrlocnrlc littttttcn ârllttoollctt ; argtVlrarr,,lrt|clilicil tcli gcVoltr' \'lul gcltlis ltâllr lllilrirr',:rr ol tuiifr'lrchlishcirl r'an tlcrr irthotttl. Ecn
luidr'r-hurirl

ojrgtlrr-nclrt scltip liltrr lrirs voor t goccittt ltliis,'
,r-or.'lcrr vcrliluut-ii, nrttlrtt c'crr prij-sgcricirt tlc zaali
onrltrzoclrt cn ilc vct oolclcelittg uitgc-.lrrolicrr
ire cl't. I)c liomrnltrr<larrt r':rn hct lmitutaliettrle ooi'lo.qssclri1r
lcgt rluartr;c licslag op allc schcclt,s-1,xtI'iCrrrr ctr ltr:|lrlit ccll l)r(X:('S-\,erilaal Op vzrn hct
u{:'1ncll r,lrr lrct sehip. \rrrn t1c laclirrg rrrafl lricts
vc'rkocht, orrtst:hcc1lt, .,'c:rruild, gelrrrril<t of lrcscl-ratlia'rl \\'ordcrr.

Eerr ll'ijs.-scricht

is ccrr ;tfzontlcrlijkc

rcclrt-

Ir:rnl<. tlnurtoc iu.gcstcltl <lorrr tlen -sotl\:erein vatl
cen r-rorlo.grrocrcrldcn Strrat ; hct hccft cctr uitvall cerr
::luitcrrd rrclrt, oveL lrct al of rrict u'ctti.qe
l;rrit te oordcclel, z<lndcr hoogcr 'lrcroelr op het
vorrnis : hct horrcit zitting lrinrrcn hct .gebicel varr
'lronclgcrIc'rr oorlogvr',c'rcrttlcn Strrat. of t'an <licns
I

1oot.

l)czc lrclralirtgcn t'ertncl<lcl rve ttaar cle vi.rirt
111ââr rucn weret

tlr:n oot-log vast.gestcl(1c regclell,
I

r

r,re

cl ez

e voortclurenci gescl ronden 1\'erclen.

Een onziitlis \'âart1rig. rlat als liorrtrabandcdrager a:urgthouclen n'errl, ;rroet' rr'orrlcn opgc],rracht rraar rle 1raâstbiiziill(le irar-crr. cn liarr
slcchts irr vollc zec u'ortlcn rrcrnictig<1, irr<.lic'rr dit
rrooizakelijk is voor dcr r,eiligheicl r':rrr het schiir.
tlat zich cr\'ân mccster nraalitc. \io1gc'us clc hict-'
lroven âangciraalde I{orri'errtie karr cerr neutraill
schilr cr-crrccns n orclcrr larrgchourlen, r'enricti.q'rl.

of lmit gcmaalit. incliel het qclrnrilit uorclt r'<xrr
hct t'ervoer varr \'iianciclijlir troc-l)cll, ()t Yau pcrsollcn, rlicr lrcstenrd zijrr lrct r,ijarr<lcli jlic lanrl ali'
tief bii tc staau. Ook lrijn'aart <1c rlnarrg, uitgc'
oefcncl op ecll neutraal schip cloor- ccrr ootlogs.'
partij . lriivoorbecld t()t vcrvocr varr lrcrsorrcu ol'
goc'cleren rtau liorrtr:rbarrile, ,lit -*c1ri'p njct tcgerr
veroordceling of vcr-bcur tl-r'c'rklaring.
'I'ijclens dc'n oorlog u cril clc cigerrlijkc
aar<l r.a1r lrlohl.-atlcs arrrzicnlijk gervijzigtl rltxrr
de gro()tc srrelhcicl dcl stoonlscllL'l)ell; \'erder .clo<n' rlc oorl,.iil"s-triirltlc'lcrr Ter zcc, iu tletr
vorlll Yan zee -rnijttctr. OtttleLzce -llclotcrt ct-t \\:âterr'licgtuigcn.Ook bet blokkccrcn \:alr cclr oorlogs'
l,avcn lritrncn zicht horr rriet ureer lrlaats hebbcrr.
trrt'afs vl'oc.qcr herl gsf i11 tvas, tlcxriclat tle clraagl
rlr jritc vatr hct liust-. ol' vcstilg-gcschtrt. clat- oorlogs-ha't'ctrs lrcschelirl. z-()ovccl lattger alstantl
ircstrijkt. l)c Iingclsclrt' r'lo,rt stcltlc ziclr 1ri11'1v,,.bcelcl in clez.cn oorlog- tctr <locl, dc Oost-zec tc
Jllolikccren rrarr rle Sliarrr'!iru,r'isclrc knst. 1r-rt dert
tnotrd van cle Elbe err I)o<'ç',:rslretik.

-* !i8? *-

I)t

lrcnratrniug \/âr1 clen zinl<crrrlerr

,r

lrulrlri<irr,,

\,'crcict gcl<len nog ciezc. intctnaiionale bcpalirrgcrr, clat aau onziicligc scircpcn ilij zcegcvaar
i'rijireitl katr rvorcicn gclatcrr. itr ecn gclrlokliccr
t1e ltaven tocvlucht te zoclicrr ; tcr-uril lct-ritr trc
lreniattuing \:a11 eelt opgeltracht onz-iitli.g schi1,
moet n'ortlen vrijgelaten.
'\-olgerrs cie statistiek rran l!illJ bcz:zrtcn ric nrrr
gcnrlbe.lcn cic volgc'nde oorlogsschcpen

:

Sllrr,pctr lianonnen BetuaniiJrg

(t2; 2. ;'7Fi t +6. ){)
J82 2.{ii1} iil.Tir)
:i{)8 2.;.1,! +r}.ui;i

(lr:oot llrittanniô

(

Fratrhr.iiii
I{ trslanrl

.

'I'oteLal

)(

l4( )tj

Dtritschland
I 12
Oostcrrrijli-Ilongariic 201
ijl(i

'l'otaal

2.191
1.:tii

1(i.iO()

:}.?(iti

l)ij.fi1ti

r?.:]"1(t

Il,ct zttl onno<>clig ziin hie rov'er nr1 lrrccr tc zcg11cu, u,âut al tiaclelijli nerdelr vecl nieurve schcpen biigeborrr'vcl. llovenclicu u'as nrclt op (le \\'crYen zeer.q-eheimzinnig ge\\,eest eD wa.s 't l;ijvoor,
beelcl onbekencl over hoer.e'el onclcr-zeebooterr (lc
verschi II er.rcle rnogentlherlcn lteschiktcn.

\\Icinig getelde onrstarrdighcrlen u'erden nu
iern 't grootste be'lang. \\'eini.gen hcblten altlus

rle .ge:clttcirte macht rran dc' duikboot vcrlr()ed.
Errgelancl was ter zee tle rrtcerdere vail zi.iu vijNIaar toch nam het ook rlie nteerclerhertl
erlrstig op, en c1c toekomst llcvvces z-cl1s clat hct
rtog niet crnstig gelroeg \\:âs.
anc1.

De clager.r i.an Trafalgar

-- hct

laatstc grootstc

lagen ver irr 't vcrlcdcir. cn er
.q-cvecht tet zec
1râs Irâ <licn tijcl- z.oo r,ccl \:c.rîrl(lcrd.

Zoo ritt allc, cl:ur waLetr toch rle nlcestc

eischerr, die aan

cic.

oork.'gvocrirrg tcr- zcc gestei(l

kttnuelr worclen, secler"t Nclson .gclr'ijzigrl. Dc
Britsche ntlmiraals $/erdcn uu \'rlor nog bijna

n'olrll

rrarr 1roor

(\rrrr

i'T

c'lcr iot'pcr1ojirgcrs ôp.qcnôitiûti.

ccn tc:cl<cuiuc- r'rrrr II. G. Sn'anu,ick.

)

irôoit \,oorgc1<onrcu vlaâgsttlhlifit .gestcltl, I-Iout

n torl\\- cn zail iratiderr lrlazrts genraaiit voor stalrl
I)c. ::rrcllicirl rlcr scheperi, tlc schootirl'
starrrl rlcr liiLlotnrctr. tlc bclrarrtseritr,t, tlc rvalie r

rn stoolll,

rcir tclr lratn'al. alle tvl,rcrr vcfâIrclerd. Iién

errl<cl

l.:anon vr.rrr een hcrlcrrrl:rtr.gschc supcrclteatlttougirt
vuurt in étitir s.chot cell grootcr gcr,r.icht aÊl1r rlrctaal af clan honilercl stnliken bii ecu t,<illc 1âlrvarr Nelson's r'laggesichip.D,c vijarrdelijke rrlotcrr.
\\1aar D'Llitschlalrcl y'" :ll)0.0()0.0(X) aar teu kosle

gelegcl hacl, rvarcrr bovetrclieu, na de Errgelsche,
i1e

rnachtigste

ter \\:clcld, samengestcltl irit

rlc

i3ccitrchtstc nrorlerrrc- schcl-rerr, ttitgerust lrrct clli

vcniieliugstneclrarristuc, clat't nrensclrcliili r,cr'rrnlt kon bedcnl:err cr-L bcrnatrcl met cr\'âïcll, l)clirvailc e11 ollvcr--qchr'oi:kcrr zcelic<1err. I)c n'etcu''
schap harl al hct nroe.-cliil<c scilarllt tot lnrrrrrc rri t'
rtrsting. llczc viiarrrl rvlrs r'verliciiik rrict te vcr
aclrtet. Eerr oorlog tct' z.cc is borrcrLtlicl \rol vc'l-'
lnss:irrgerr. 1)c lri,rrrscrr \ral tlcn -uliLÊ', cor culielt
iout rrc.rr de aclmiraals; zorr Flrrgclarrd's srrlretiot;i'
tcit in s-rootc sclrcpc'rr krrtitrerr cloerr tlrrretr. ecrr
tu,eede zou hliar zc1l's <lerr clrrrlergarr.g l<rtuncn ilcreiclen.

Op

c1e

sclrouclc,rs I'l'rrr Sir Joiirr Jcllicoc lag

c-r.:rr

r,erantloordelijkheid, z(x) . z\\:aar, als zonder'
ts,ijfci geen enkeJ zeeluân, zclfs Ne,lsorr 11i61, ooit
bacl geclragen; imtncrs, dc ornr.irrrg van clc klijgs
heclrijven, die c1e Engelsc'l'rc zecrrrach{ \'oor (leil
lloeg hacl, r,r,as a|s<lltlrtl zrittclet' r'rl.rgaattdc. Zii
harl rrie't alleen tc tlocrr rnct tic l)iritschc lroogzec'
vloot, a1s clc karrs zich r'oorrleecl, nict lllccrr haar'
tr;t elkel tr)riis elr irr elli.qer,al tc ben'uker: cu irr
tc' :;luiterr, rlaar tcrzclfcler tijd lrac1 zij te voorzien

irr lrorrclerclen toevalligc' gc'beurtenissel, rnoest
zir viiarrdelijke hirvcus blokkeeren, ccn oog houtlen op schcpcrr orrder ârlclè're v1ag, suclle Duitsc:he kapers in <1err lrrclischerr en Stillen Oceaau
najnger, uitgebreicle olreraties irr het oostelilk

.'
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--

erl zieil waâr het eerste schot op zee wertl gelosi.

Inkele urelr na de oorlogs-.rerklaring veriiet
een eskacler Britsche torpedojagers, door derr
iichten kruiser Amphion vergezeld c1e haven van
l{ar:wich, het ons goetl bekend punt \,'an de Errgelsche Oostkust, wâar zooveei koene zeeliec'len,
a1s kapitein Fryatt o.m. thuis hoorderr.
I)it eskadet had iast de Noorclzee af te zoclien,
'lvant men verfi]oedde, clat de Duitschers reecls
bezig zouden zijn met op den vâarweg cler sche1,en nlijrreu tc strooien.
De Amphion'stoxd onder i:evel van kapiteirr
Cecil H. Fox, een stoutnroedig gerrgvo".c1.-r.
Nauwelijks was men een uur stoclntcrrs van rlL'
i<ust, of men verkreeg leecls zekertreicl ovcL ric
ranu cz.igiieicl varr vijarrdelijke botlcms.
De schipper van een trawler dien men ontl1lo.t
te, ure1dcle, dat liij een verclacht vaartriig' lrari gc
zicrr cu meu van booril rr iets in zce r,;ierp.
I)e ruan duidcle <1e richiing aan en de ]Jrittt'rr
\'oeren snel voort. 't Giug fnll s1,rect1 err de go1vcrr :i1.,oelc1er1 over het c1ek, clat dan, eetr ecltte
ri'*ti'rpcrel is, tenminste bij rle torpecloiagers.
r.,

Kapil-eirr

I.

ox.

r-lee1 tler Il ititlellarr<lsclrt' Zcc r'oibLellgtt t ; .rrL
al1es en ucrg rireer- : lt(-t vet-\'utr i srr solciateri, 1ct
terUjk ntillioenerr, ttatr Iialatla, r'arr lttdië' r'arr
,,\ustralië, 1,s1i [ngelarrt'i, rraar iedcrc oorlc-rgs-zo-

rle, =-: Frankrijk, Eg1'pte, l'urkijé' - tnoel z.ij
lreveiligen ; ook het transport valt murritie ctr
voorraden, niet alleelr voor c1e Etlgelscherr ltraar

gok \.oor huttue lioncl.qenootell,

1tââr Russi-sclie'

en Italiaausclte lravelrs.
Een urroit ophouclerlc.le tecks rtatt tr()cl)el1-r ltlll
iiiunitie-, passagier-s' ctl koolrvaardijscltelrttt,

lreele lege,rs, l<omenc.le i:tt glrattclc t)\'eI- 11t zct't'tt

zeeën -:- t\,vc'e ett trcgetrtig tratisporten lrrachtt'rl
rle Indiselie, twee en ciertig t.lt Kanac.leesche troc1,en over; hr,e'r,cle z.ijn vart Britanllië naar F'ratrk-

iiik,

nurt

liranlrrijli naar Britannië

,rtt hebbeu clen

overgestoken

rlrnk lievaren wèg door de Xfitl-

rlellandsehe zer gevolgcl sinds Atlgustrrs 1{)I i?--rrr dit al1es terwijl rtlerl terllatl\'vernoocl tlacllt. lart

Ilttitschlanr.l en r'le

ler

r,

r'vereld

Jk

<;p éérr rra tnachtigste vltiot

!

lnec-.tr \)1

z{:g,t acltrtiraLrl lT<.rrtiby,

ri

clat ili

+le zee lreheersch, als ik irr staat l-retr aatr nlijrl lcg'eer-iu.g te ralilrortcerell, tlât zii een e-rperlitic

iiaar iêder r,villekerrrig ptrnt kan sttlten, zonder
g€vaaï te loo1teti, tioor derr rtijand claarin gehilijercl te worclèn. l f)it uu was de positie van Sir'
Jr-rhrr Jellicoe. IJeschottw 11u eens <1cll omvalg
ïol cle"e eerste verrichtingetr. Het is ongehoorcl
fabeiae:htig, onclenkbaeir, tnirakuleus, ç'lat, horllveJ er otrverniijclelijke fouten werdefl gentaakt'
dit alles kr.rtt gerschiecien iu 't gezicht v411 z'rrlk
eer: tegenstauÀet a1s l)uitschland, dat alle krachten, clie het kotr voortl)religerr, wilcle offeren e1l
,rok of [eide.

Het wedr der l{lgelsche vloot geschied<le
vooral in stilte. Er verschenen weinig irerichter:

r-,ver. I)'e lnânnelt stierven op eenzâlne plaatseu'
dikwijls zottrler tiat hc't itt 't vadetlaucl beketlcl

r\reïd, WâaI.

Ntr eti clarr spoelrlel er o!, vree'nttie ku'gtell 1ij"
ken aan, de zu;ijgenrle geirrigen rratr drarnas, iiie
,,nbekend bleverr.
l,aten wij flu de eerste gebeurtenisser nagââl1

\\-e varen nooit rairrder tian 20'hrroopert r,
ci een officier van zoo'n Schip tt eli ge \\'ce I
r',-al .rlat beteekent, als er maar een beetje zcr'
staat .Terwiji ze stikken varr clen vetten olietooli
-rrit deu schoorsteen, ijs koucl schuim ze bespal
zoodat ze tot r].e huicl doornat zijn en bij kriuti
rveer: half bevriezen, is de geest van olrze llrâtt'
nell gel4rclon weg boven allerr iof i'ertreveli. r,
Zanter en Winter u'orc.1t c1e scheepvaart irr rlt'
\oortlzee tloor natte, scirniiere rnist zeer benic,ci
lijkt et in oorirrgstijd is eetr vrieucl iraast lriei tt'
,,lrlt r:clrcirlcll lalr eell vijand.
Dc u Àmphion )) en c1e vergezeliencle jagcrs
r,,ntc1cl<ten weinig minuten ra de mecledeeliug
,,

sclrre

,

van clen schipper een vaartuig, dat op het eerstc
gezicht er u'e1 een van de bekende uaatschuppij
ru (lreat Eastern l leek eu traag in tle tichtitg del'
I

It.rllarrtische kitst voer.

Maar eensklaps versnelde tle verrlirr-"lrie iraat'

r:zlart.

l*u klonk van de Engelschen een schot --- iret
en wâs beiloel*l a1s eelr \\'âr1rst'hrruing tot -stoppen
D'e Kônigin Luise.-- zoo heette het opgejaagti
gehoorzaamde niet
scirip, een mijniegger flu,
- nlaâr kreeg' ilu (lci
cn trachtte nog te rrluchten,

cerste op zee

vo1le laag cler 31 pounclers. De Duitscher wiltie
antwoorden, maar bleelc geheel machteloos t'egetr
lret vreeseiijk vuur cler vervolgers'
Het eerste schot op de Kônigin Luise gericlrt
sloeg haar brug in stukken en aûdere granatÉ1l
rnaakten met alie dekdeelen kort spe1.
Zes ininuten na de eerste ronde" blies de I,anctr
.- een der torpedojagprs _* clen vclorsteveu rrÀr(:9,
€r1r

1ru was

het gedaan met den rnijnenlegger.

ver<lrryeen.in de golven.

I)rie uttr

vr'as
clat het eskader Dovet verlaten hacl.

7,rj

't geierierr,

D'e l),uitsche schepelingen z.walkten

itt

zee,

l<lemden zich aan $,râkhout vâgt e11 1ra lrei
krijesbeclti jf , gingen c1e Britteir orlnticldel,liik
tot lrÉt reclclingswerk over. Ze z.elten lroÇterr ttit
r.n pikten vijf-en-zeventig dreukelingen ûfi

Ile Kôniein tuise

we,ç eehter

al

eenige urei-l

-38sI)e Amphion had een tu''eede rnijn geraakt, r1te
i'errrroedeJ.ijk iloor een kabel met de Eerste ver
lrouden ï'as g'e\\'eest crt rlit arrcler projektiel trol
irct schip bij het l<r'uitruagaziirr. i\{en lcan zich rlçr
rcr,'olgen itrclenker-r. Iien krvartier later" rluiddr-,
allccrt n'rakhottt rle plaats aatr, wa:rr rlc Arrrphiorr
naar beneclelr \\ras gegaan.

I,ater lvlcekte kapitein I.'ox
17" Ohtober 1914 vcriieterr

<1c

vijf

.\rrrplriorr.

JJerr

schepetr r,v'eer dr:
ltatett van Harwich. Dit flotilic storr.l orrcler irc
rrcl vatr clenzelfden gezagvoeScler Fox, rlic aarr
lroor<1 <ler Unriauntècl \\ras,

"

l)c Duitsche vice-admiraal graaf von
aarr't uerkgen'eest en helsche nrijtterr
r

Sl.rcc.

trta;tktctr

lczc l,laats orri,'cilig.

l)c ^\ruilhiort cn liaar tochtgcncotert tttocste tt
ire't tlc llre cstc voorzichtigheicl hrrn l'cg z,,elic'tt.

.

I)crr r'ole'c:rrtlcn tirorgerr.6 -\rtgtr-"trrs,r'i as tncrt tc
rrrijnerrr.'c'1<1 cn ollt 6.i10 ttrtr: hoor,lc irrur censklzrps eclr z\va.reil slag. De krttiset
\\:ts ()l) tcn nrijrl gestooten.
licrr groote massa water spoot de hoogte in,
r,r'rr vleeselijke vlam omhulde de btttg en kapi1t'irr Itox zonk belr,rrsteloos neer.
JLen hoorcle gekerm eu tloodslireterr. u'attt tal
lulr lctlerr dcr betnattrring warelr zr\'âar gek\t'etst.
.\rrrlertrr lagcri rcerls doocl tusschen het r,vrak van

rrirldcrr vair ccll

irrrt voorschip, clat geraakt was geworden. Ile

ougcn'r.rncleir behielden bewonclereusu'aarclige
lirrltrrtc: crr hlcven op hun post.
I{allitein F'ox krvam weer spoedig tot zijrr bcziirnirrg terug. Het voorstc deel varr clen kltriscr
\\'as ccll ware vr1tlrlloel eu e1k oogenl-rlik kontlen
rlc llanrrnen rle iniruitie berciken, rvat rratuurlijk

orn vrcesclijke ontploffitig en grur,velijke ramp

20.11

vcfwekken.

D'e torpedojagers snelclelr

ter irulp. De

gezag-

vocirlcL gaf bevel het schip te rrerlaterr en <lit geschiedde zonder de minste rvanorde. Geen enkeiè
gervoucle werd achter gelaten. Hondercl een en
rlcrtig officieren en manschappen .waren echter
gerloo<l geworilen of in cie golven gebleven en
lrorrcn<lien ook een aantai Duitschers, clie van de
Iiônigin Luise gere<l waren geworden.

I{apitein Fox w'as tot 't laatste oogenblik op
teecls brandencle brug geblerren.
Trvintig rninuten na <1e ontploffing der mijn

<.le

lrarl cle laatste overlevencle

cle gezagvoerder

lret veroordeelde schip verlaten.
Nauwelijks was
het reddingsrverk volbracht, of weer klonkep
kort na elkaar twee geweldige slageq"

cen lichte

uitstc.

licnrl tocgeruste krui5cr, mct olic gesto()kt clr
lrcn,apencl met twee 6 irrch cn acht 4 inch sttrk
ken. Hij werd vergezelcl cloor dc tot"perloitrgets
I,arrcc, Lennox, Legron cn Loyal, dic tot lrcf,
laatste type behoorden.
I'Ict c'skader stak de N-oordzee ovcr e1r toeli rlc
^\eclerlanclsche kust in 't gezicht kwarn, koerstt:
iret Noordr,r'aarts.
Welclta bemerkte lusll aalt clerr liolizorrt r-lr.:lr
r', roli vatr vier vaartuigt rr.
I)c mc'este Engelschcn \\rarelr getr.rigeii g,c
\\'ccst van clen onctrergang clcr rt Amphirirr r,.
ilct '"r'aren Duitschers, ciie girrder vgeren cl
t,usrTta ze de llritten in 't oog kregcrr, sloegen z.t:
<i1-r cle vlucht. Zc z.onrlen iu vier uur tijcls liuu ba
sis te Ernclen kunnen bereilierr, rnaat Itox wilde
hutr rlcrr u'eg rlaarhcen afsiuitcrr eu 't wercl rru
terr rrilcle jacht.
I)c LLtrlauntcri ol.rcrr<le ltet vuur. Iietrsklaps
r',:rarrclcrcleu cie t)uitschers hun koers. Wilclen z.c
;..ich in rlc onzijdige wateren van Neclerlanrl re<j
tlcrr? f,Iaar van <le gelegenireicl, clat r,c zi<ù hloot.
g'avtln, nraakten <1e Iingelsclrerr gebruik en d<:
{in<laur:te<i trof een vrLn hen recht orrder <1r: hrug.
Ecn lange vianr sloeg o1r eu het geraakte vaar.
tui.q bcgou daclelijk over te helleu. Spoedig girrg
het, met clen voorsteven eetst, oncler.
Lrtusschcn haricletr cle Britteu hun spoecl uiet
yerurirrdertl , n-irnt iret schot lvas onder ltet vareri
qclost. Dc lijarrrl r-unrtlc nu torpeclos al, die echter- grell rloe1 ttoffcrr, a1 girrg er eetr rakelirrgs rle

I rrriattnterl

r',rorlrij.

I)e tclrl;eclojagers licteu uu ook hun geschrrt
spc,len crr cle Duitschers kregen volle treffers,
nrzrar cleclen geen teeketr vân overgave.Een twee-

tle van hun schepen zonk. De beicle overblijverr
rlcu rvaren ook veroordeelcl en het duurde niet
larrg of zij verclwenen eveneens. IIet gansche ge

i'ccht irac'l negentien minuten geduurd.

C)pnieuw zetten de Engelschen bootert

clc drenkelingen te reclclen. 7,ij

nit,

orrr

verzamelclerr

twintig mar.
Dc aktie was ilevig gen'eest en minstens twee
hcxrdercl vij{tig Duitsche zeelieden waren om het
leven gekomen. Een der geredde officieren bezweek nog op weg naar Harwich.
Von lirpitz' vloot had hier c1e S 115, S il?,
S 118 en S 1119 verloreq.
Een der Britsche schepen was licht getroffen.
l'Ien telcle r,'ijf gervonden, waarvan er een stierf.
Bij 't uitbreken van den oorlog had Duitschlaucl verscheidene snelvarende schqlen in volle
zee die nu als kapers optraden. De Engelschen
maakten er jacht op, want die vlugge vijandesl.echts tlntee officieren en nege1l en

ttt:rtt Itatl vceltien l'i-rl{urns Larror-rrlrïr,,1,.,, (l,1aS)), ccn srrcller' \'aartuig. u:as slcclrls u.rt lrii lrc.
tvrrlrcttcl illct t\\'ec ti-<luirus liarronrrcn. Ii< rr lrt.u lr
lrcrr<le hulpkruiscr, tlc r, ()tranto )) . \:lll .q(.( n gclcclttsl'aarcie'tcgcrrorcr oor'logsschcltcrr. llcgc-

g()\\

Crr r-lc rr Carropus r, f isl-111'11,i1r'icr I2-<htirrrsstrr'l<lien telclc. \\'a.s ()l)
\\'cg olrr zich lrii 't snral<lce1 tc \-oe.qcn.
Tc.qen <lc liclrtc i)uit::circ l<r-uiscrs \\'as Cl'a(ltlocl: tlus soe,-l voorlrcr-citl, rrrairr- nrocht lrii lrolcrtiiicrr. cle ,, ScltanrlroLst ,r clt (lc ,i (lrrriscrrurr ,,

lciclilc dc kt-..iscls

lrcrrin.g o.:r.

.\rltrir,url r',tr'l'ir'1ritz.
li.ilit' l<r'rriscr-s lcvcr-de rr ,!l r.(,t !('\ ;rirt ,,1, t-i,<,t' rit'
lrirtt<lcls- (,lr rcizigersst')tt,lrcrr rlcr Errtcrrtc.
Il)cuigc r'laqcrr voor 't llcgirr \ ult (lcn lilijg vcr -

Iet

lr'ltrlilir:r1 r'ol 51rcc. o1l1'rcllrclcllrcbbcr varr 't
I)tritsclr vlootcsliirrler- irr Clrirrrr. clc'hatctr alrllirr
L'l1 \"-'l-(l\\'cc,rr oir rlcn ortrnctclijl<crr ()ceaan.
\\-iritt- r'oe r lrij llctrr I -\llcs scircen zoo gehciu]zirrrrir''.'l \\-alcrr :rls :l ,rolischc;rcn. Latcr veruulu
tttctt tllt irij zijrt r'lootjc vcr lcclrlc : <lc rr limclcrr ,,
llt()cst nir:lr tlc Irtrljs,-'ltr,. zc,--. 116, ,, I,eipzig )) en dc
,r Niirtrlrcrg )) ltÉrzlr .lc \\'cstliust rtarr Atnelilia,
tr:^r'ijl \'(.\r qpcc zelf rr,ci ,tc ,, Sclrzrlpllorst )) cn
tlr: r Orrciscuilrl') de Stilic Zriirizce ilitlio()s.
.\l tlczc va:utttia'ctr lrocstc'l tru uls zee1o()\'crs
()l)trc(icll tegcrr Iingclschc schcirerr oi zuttlcr-e rlcrIirrtctrte. Zc n:rtlcrrlcn i-rlnl()r'll('1 . schiirriraar- rrls
zr:cr t.rccilzarnc itoclcrtrs. nilril cctrs1,1a1,s vtr-rln,ccn cclt soort schutscl err t1c. l<arrorrilcl griilrsrlctt tlct-r gccrr'liu'aacl r'eLrno(:lleuden zecvaarilcr
tcgcn. I)c kalrer vcrniclde dr.' larling cn bracht rit
tcizigcrs crr het scl'rip rraar cql onz.ijcligc, havcl).
Itt clen strijcl van dc ster-lite vau ziin eigcrr lloot
lra<l Ilrrgtianri tlrrris ccu 1.c sr()ote schecpsnraclrt
noo(ii.q. orn tiadeliih eerr rro'lrlocr.rtl aantal schclrcrr
vrtor 11e r-cr-r,olgirrg clcr zccroovcrs aI tc knnilcrr
zott<lcLcu crr uict voor:(lat cr a1 kn'aacl gcnocg l)cilreven \\'as, ha(l(icll clc iascl's srlliscs met het ()l)si)()fen cn \rcrnietiger val hurr prooi. I)or>r nriclclcl rratr Drritsche koopva:rrt1crs. clic zelfs irr oorlogstijtl de rrricltlclcl \'on<lcn our c1e bcnootligtlc

lioietr niachtig tc l'ordcn, r'elricuu'ric \-otr Spce
zijtt r:oorraclcr-r en hield hii z.ijtr l,.urrkcrs lo1."I'crrslotte n'i-st hij eerr stetk esl<arlcr talr vijf limisr'r':

nrct be.qeieidcutlc

1<olctrschcpetr

tc

\.-alpzrritiso

otrtnroettrr, tricrnre ell z\\ uar.qr',r'a1rerrtlc sclrclrcrr.
rorlrzicrr rlarr S-rirliurs strrlilicrr ,.ulr 't ,ii",r,,. rr,,,rlcl . rlarr r.,'as ziirr toi.st:rrrrl .qcvuarliil<. \\-arrt tn.rc.
lrtttttctr rrroet{:lr lric'rllii ill 't (x)g gelrott<lcrr n,rr'tlc'rr: 1"t lial'ilrcr'\'al celt l<urrorr is rrict volrl,rcn<lc, ottt ziirr verrric1illr--sliracht tc lrcoorrlcclcu.ziirr
ottrlct-<lotrr cn lnoiicl llr()ct n)clr ook irt t'clirrrirrg
lrt'cngctr; 2" <lat (i-tlrrinrs stnlilicrr o1) 't l)clrc(lclrrlct. zooals dr' ,, ()r,.ocl I'Lrirc ', ol tlc r, llotrtttotttlt ') \'()crdclr, r'arr iucirrig rrut lrlijlir'rr bi.i ec:r
Itoogc zet.

I)c adnriralitcit zoilrl rlan rlc r, f.211o1rus D tcrrttn ooli al rict vccl
1riic'c1tr*.r'l hc'lrlrcr, \\'al-c zc oI tiiri lr-rl{olrrcn.
Op Zorrdag I \oi'ctrrircr: striottc atlttt'iraal
vcrstct-lritre n:1. luirirr t1ct.c

Crarl<iock bij Col-orrcl . :ran clc Chinceschc hust.
o| 'irct esiiâder r,au Vorr Sjrcc.
H'et n-as eerr slcclrte <1ag, c'r:rr uij<ligc stornr

:rtali oll clt er ston(l ccll z\\'arc zc-c.
(Jnr .i utrr irr tlerr rr:uuitirlag bc,sloot dc lllitschc
rr<lr-uiraal tot clcrr i.lal\-âl ()\'er tc gaan. Hij lug utt

tlc'rru'ijclig nrct r'!crr vijaud o1i eèrr al'stun<l varr
r)nsclcer l2 nrijl.
\-,rtr Slrcc gooitlc zijrr roer ()11r cl clnretirle ttal,r
't Zuit jr:l t.rr hicl<l o1r c1c hoogc' kust aarr.
Hct n e cr \\'as stcc.ls slcchtcr gcrr'or<lcl cl'l \\':rs
tttt op z'n n'illlst. rlc n'iud hacl bijrra rlc l<raclrt
vzr.lr ccrl orliaall crr dc ar',ril11 r'icl , toril tlc gt'ootc
o()rlogs.qcirclrcn door dcn stornr strccftlcu., orrtlct
Itct stunrrt'rr hurrrrcr cigcrr rtr:rchiltes cll 't .gclrrtrl
<1cr u'oe ilctttlc zccJ'tr. rlir: in lroozcrr t'arr scltttittt
oVer tlc rlcerl)1()rnl)clr<lc l-loc.qcn slrattcrr. Dc lrarrtlige nrattætt\:rc vilrl r'lcrr i)uit,"chcll er(hnir-aâl . ()nr
otrclcr clc lrcïeachtigc l<u:;t tc l<ourcrr, gal ltctrr rie
voorclccligstc positie . Ziirr eigen schclrcrr. lrau\\-cli.ilis zichtbaar tcgclll lrct larrcl, borlclr ccrr liot'cr<loellr'it aall (lL [irreelschc l<arronnrrr: zijrr vijarrrlctr u'arcn schcr-l) afgctcclictrd i1 rlt l:ratste lron;:ontalc ::tralcn <1el r>rrdct-gaarrrlc zorr.
-\-ooit u'crcl ccrr z-ecslas r:elcvcrrl tcruitlr'lcrt varr

lrij<...n tc hlcrrgerr.
FIc't tvas iu 't Lrclan.q rrarr I-irrgc,lancl gcbotlcrr,
clat aan Yotr Spcc's loopbaan z.oo spocrlig nrogclii'l< cerr cinrle u'erd gernaalit. \\'clhc strijclkrachtct.r tt'arcrr irr clat .gcl ic<l aarru'cz.ig, orn ricz.c taal<
tetr tritrncr te blclgcn? Zij lrcstondctr uit Aclmilaal Craddock's cskar'lcr vart rlrie gepalttscl'(le
schcpett, cie rr Good Holte ,,. ziirr rlaggeschilt, tlc
rr ]fonniotrtli,, en cle < ()lasgou-,,; clc eeLste u'as
celr gfoote kmiscr nlct c'cli suclltei(i van 2il knoo-

clcntctrtcrr crr in zull< cclt -{()lllllcr'
l)c u'ocstiaqcrr<lc u olkcrr, t1e hot.rgc, <ireigclldc lilrst, dc llrritcnclc storlu cn rlc lrlrrllcnrlc
zceë11 1)âstclt gocrl lrii dc bultlcren(1c liauollllell

tien (i-duims \rrlrlrnloltdclt ; tle

irlcttercrrcle n'onrlclr tc orrlvatrgcrr.
Eer-'t gct'cclrt tlr-ic li',r'articr gcdtttrr-c1 lra<l, r'er-

-l)ell, gewapcn(i ruct trvce {l-rluirus kattonncrt r-:trr
ecrr ottcl rnorlel, tre't cclt turccdc. battcrij vzlll zcs-

vall gclijlic snelheid, lrezat gcen

rr

Jlonnrouth ,r
sttlliiiell.

z\\,a1e

zr'rô n'ocli.qc

riorl1.

ctt cle lioot'tsachti.gc sp:rrrning rlcr ularrnctr. rlic irr
irr atrkzirrnigc ,rr-.r{ic larr rlcrr slag ,qcivilil<clrl

tlc

\\'aren.

Dc lrcslissing iitllrnr slrocrliq. \-oor er- tierr nrr\\'ârcll. crr na <lc jl'r'o11c laag. r-icl <lc
rr,\lorrtriouth )) llit (]c lirrie. olcrlrellertr.l cu in
r'lamnrcu echill(l . Zc ku'arn. \\'orstclcll(l . luaartlappet', teruq, lnitâf slecltts r r1-ll ll()g lltcL r' \'et-nl1te1l orn

nrf,l

_

-.

't beste .qebn-ril; ri;tl1 zijn tijrl etr zrr lct l'
vcrschei<lcrre \\'elielt latlg op de Zuirlelijl-t, irirrrtlclsrorttes. 'loen clrcrtcn nrociliilil,rr:rlcn in <1c ko
eveli\,rel

lL'l1\'',(

)l'Zicllillg. \\-til1, ICzt r t t'n)r', l rlt r', It rr tttt.L t I l<,

n'ce1i, ltent 11aar de 1)rrorulnr-rzc. r'rLn'c Falhlairtls

cilanclerr, u'aar dc lileirie kolonic zijn liorlst
lccils lang voorzierr er ecvlrcsil hatl. IIet irllur
om c1e zrvakke r.'etsteriiir-rgc11 te o\rer\\'elrligetr crr
daar ecn gclrakkeliik tc. r'err.lecligetr Duitschc b:rsis te vestigen, hzrd reccls eenigen tiicl ziitr geest
bezig gehouclen. Dezc veelbelovcncle zet bleek
fataal te zi.in, u'ant trij liep rccht in rlen rnrril r-an
rlr'rr lectrrr.

()rrrier acliltirlal Sir Davi<l lle:rttr,.

Zooth:a hct nicuu's rrilit Craririt,rcli's rrcrlcr-1aag
Etrgelaricl bcreiktc, na111 (lc Arlrnilalitcit orrvcr
rvijld cerr rasch lrcsluit ; ira.rrr,r,cliilis vcrlicl)cri 2
I

liontligrlc eel olitzcrttcnclc orrtqrloffirrg ha:u' cirr<1e. De rr l{ournontlr ;r, na111v{:lljlqs 1r}ecr rleru ecrr

tlriiventl rvrak, lreantu,oorclric cle. seitren clcr:
t Q165g911' )) rlog ce11 haif urrr larrg..Dal krvarn
cr geel1 antu'oorcl rle cl : ooi< zij n'as I'erthvenen.

utlr voof hct

r,rrtckeri<'lc c,.:l<ailcr

rlit\iocr

I)ecenrLrer itcrc,ilitc Arhnir-nal Sturclec

ç11 o1r T
11c F'alli-

lanclscilanclen met 7 scb.cpr-:n, r,r'aarl-rij 11c slag-

rr frrvircible r, r'rr ,, Irri'icrilrl. ,,. Zjj zorrcierr riaar bunlicr-err cn \rervolgelrs o1r zocii .qaarr

Lrnisers

Het goecle schieten rler I)uitschcrs
c1e rr Cnei- clc'it Iicrzcr
senau )) harl meermaien dcu priis rran
gc\\'o1lnc1r voor ârtillcrievuur,
err dat op eclt

liaar Volr Spee. -\Iaar' hij sltaar,.1e ltuu cle in()citc,
t.ot zjin eigen etgetriis en c1c verrvondcrin.{ rlcr'

cen sah'o r,r'cgschotctr, tc,i-u'ij1

l)uitsche scheper aan c'len horizon. Sturrlee's
esl<acler 1ag achtel 't lal,l velscholen eu 't butrli.eren ging stilletjes cloor.terr..-ij1 clc niets ku-aacls

scher,p afgeteei<cucl cloc1, itct- feit, ilat irirn
s-rlttittts l;arrorurcrr ttrr gtrriclrl 1311 ii il'..rll,:. irr

1,.c1 altu'oolcl vair
clc t.u'ee l)-clnirns strrkken r':rrr rlc rr Gooll llopc ,r
7(;() lbs- ïias, e1r t'lat clc Ërgelschc (i-cluinrcrs o1r

hun lage ltlatvorurs n'eirrig konilcrr njtrichtcn bii
rle z-eeën, clie cr tlicn clag stonclcu, clit ltaren cle
beslisserrde fal<torcn.

De Britsche kanonlir:is koirderr niet nagaan.
h1111 lrroicliticlert liclerr en \-11uriir1l. uit.et-

\\'aât:

lrr-cli aarr ecn be ter cloc1 . o1t ,tle lLrrrr-stralerr rlcr
l)uitschc l<arrotrrrcn. Er ri-c,rii bli.ikbaar qÉc1r po-

:i:;a t,.t

ilt

rc.iitlirr.e qedaan.

zon u':rs rccrls o',rr'lclgega:rn

cn hct lr-ecr,

r-ttds gez-egd 'is. ilaal<tc lrct onnrogeliik.
l]lrotctr littrrden niet nit-9-e;zct u'orclcn, ntaar tou\\'cl c1r irocicu van (lc sclrcitctr zelf liotrcleit mis:chirrr eerrig r-esultaat itebberr opgelevercl. \\ie
tletcrr lret uiet . Er \ rcril aithails niets geCaarr, err
gecl cnkelc vatr c1e zcstjen honclcr-c1 nlalt aâlr
'boord
varr clc tu,ee llrit:clrt schcl,cn olerleef(1c
tierr sla.g. De ongcpant-ce rcle t Glasgon' )). \\ iei
;,-co.rls

scheepsu'a.rrcle1t

rloor glanateir otlcllgcLctcl

relrr spocclclc z.ictt z.ctct:,rrc1 rlogelijk naat
(l(n. r)l1l ,'lt.., Catt,,l)us. 1( trltarSCltttttett.

\\.a-

't Ztr-

\''on Spee's ovcru-intring u.as rrollc,rli.q, mâar 't
noodlot hacl lrem sle,cirts eerr korte iooltbaan toegcJacht. Zul1i ecrr kliukctrcle slag in 't gczicht
tler llritsche r'loot kon rrict str-aflcloos ge'Jukl
_rvorcler. Hij rnoest spoetlig.. bcartuioolrl rr-oLclelr
nrct ecn trog hevigcr stoot.

IJij hacl dc eerste cn \\-âalschiirriijli

r1e

laatstc

Dtritsche orierlrrinnirrg tct zce oi-i clen ucest tt:otsr:hen vijanrl, van zijn lancl hehaalcl, op Engelarrrl, ilat niet gemaklicli.ili irr zijr.r natuurlijli e1crncnt u'ertl vcrsla.gen of r,crscirall<t. Toch liarr hij
zich geen i.llrrsies gcrnrakt hcbiren als hij 't rverli
\roor 't taclerlarrcl van clicn dag overpeinscle . Hij

r'oorza,q duideliili .qenoeg, dat vernietiging henr
bcclreigclc, en (lat irij op cen niet I'er meer af 1iggenclen tlatum ziin rlapperr:n I'iiancl zou moeten
vdlgeû irr 't graf van rlcn zeemân. Hii maahte

IIr-i1.r'ltt llllltl-oz( ll.

Deu nrorgen zclf vr.1t hulr atrtrliorust, 1l-ecics,
alsoi't \/olgens afspraali r,r'as, rrr-'lschL.lre1l de

vcrntoeclenclc lon Slrce nedet: l<u.ant.
Om {:l uur \\-aren cle ,,C)ucisenaLl)) en dc rrNiiln1teL.q ,, binnct'r sci-tot ctt rle rr Canoplts r vl1ui"(ic
cerl pâar scbotelr âf uit de harrelr, orrer c1c rt;ts-

i,ccrcncle hoogten. De tlr'ec liirriscrs hielden a{
cn l'achtten op hun kamcraclcrr, orn zich l-rij lren
tt: loe5ler. De Engelschelr $,arcl1 misschiçn stcri<cr, clàn

zij

eerdhencl hadclen. Toè11, a1s

)ii

t,r,,ot'

harrcnmollcl \/erschc1re1r, clerlen zij c1e fatalc
orrtclcjkkin.q. Toôh bescfte votr Spee uog niet on,'1c,n

rnirklelliih cle stcrkte r,arr

c1e

strijcluracht tegen-

rrl\:cr hem. Ze svas gcr,'aarlijlicf , dan hij r,ermoccl
l.racl, maal hoe gevaarliih? Hii rvachtte en licek

ujt, ciste niet, dat voor de ,,ul ,rtr{er,ging hct nret
zijrr ltrijgsdarlcrr rtit z.orr t.ij r.
Nn begonnerr c1e Engelscher z:ich irr belveging
te ste11en. Ëerst ks'amcn cle klcilere schepelr, cle
,, Glasgon')) en clc r I{ent ), c1t 1ta hen cle slagliruiser-s, m:iâr gehrrl(l irr rool.l. loen clic cc1l \'eiirio optrok, zaq' de Drritscl'rc aclniraal, c.[at alleerr
.'nclireid, a1s snelhei<1 a1 hieip, hem rerlcler-r kon.
I{i.i clraaicle en ging voor die tlreigcncle slagorde
11aâr: hct Oosten
een onmcrlieliike tegeu-

oircler rrolien stooû1 oD c]e irlttcht

Hct

rveel" veïtoolrcle

stelling rrlet .lelt dag, toer.r de slag bij Cororrci
\\rer(l -qelcrrerd, urant op tLezejr 1)ecenrlter-motgerr
goot

zon haar straler: o\:er- Qelt kalme zee e1l
er slechts ecn licht brie".je. Toen cle jacht
cinclciijk ten einc.le was, \\::r1c1r c1e vijaniieliji<e
cl.e

-çto11ri

i,'1oten birnen ongeveer tr,r,aalf
c1l<aal en geclurenclc t$:ee uren

mijl afstand rrarr
in 't gezicht varr

ile inw-oners van Po.rt-Stanlrr-. L)e Brittcn mâakqeen {rroote haast, -"varrt c1c aî1oop r-as niet
tu,ijfelachtig. A11e man wercl â1s geu'oonliik cloor
r'le pijpers aan 't micldagrnaai geroepell en zclfs
rver<1 er tijcl toegestaan om tr: rookcn, v66r Sturr1çe besloot dçn vijand aan te grijpel,

ter

Het rrooruitzicht I'an een
zijn<1

'.'f)hanilet

-

J-tA
-

gevecht heeft

hiina gceu invloed op derr
gang \:ân zakerl ol) ccrr fillgt'lst:lr t.urrlogsschip. ICderc
rlâll trâll l.rtrortl itcL't I)fecics,
\r:11 cr \'âlr lrcnr vçflatlg(l
rr

ortlt rrt'crLroortl gcrtorpen

tlcrr

't

crr

h<.rorn <op cle plaats voor

gcvecht

orrtz.aggcli

r, totdat cle heele

jkc

nrachine op

zi j rr

Iroogste kracht werkt en gerectl is, zich op clen vijancl te

n'crpen,duurt ternauwernoo<1
lijf nrrinuten. Dc waterclichtc

st'irottcl en

iratrijspoorten
ivordcrr gesloten, 't hqutwcrl<
ivort'lt overboor cl gentorl)en elr

r-rrrtvlzrnthaar
stou'lvcl

eir rle

tuig

\\regge-

rnarrschappcn

zijrr irr eenigc oogenblil<keri
()l) llrlll piaats.D'ag schijnt het
schip verlaten, want cle gchce
le bemanning beviirclt ziclt
irc-htcr cle bepantsering.

't Mag vreerncl schijrrcrr,

ilraal. hoogstens vc€ftip of
viiftig Inan vair cle zevcrtr- of
rrt:lttlrontlercl aarr boord var'l
t'err oorlogsschip

lijk

zijil

.qetuige van eelr

werkc
tnoder-

Ile t z.irrl<r'rr varr rlcn llrritsclrcrr iiruiscr S l-t{i gef)uitschcrs u'cg
zir,rr rlr,r,r,lcn l,tr-isko(,1) \'iur Llt' Iirrgclsche
stoorudcn, leitiric dc r,Sr:lranr
,luiklr,rtrt ll 1t
Itorst,r. Otrget'cer onl eeu uur
seinde adrniraal Sturclee
l<r'ttisct--s, urlcts rrrecr rloelr, ltq.Llc eer.st la,rigzaalrr
11 {)pelr't vnur en val deu vijan<l aal ,r,
()vL-r-, \'vaârdoor lncjl liou zien hoe de hernanrrrrrLi
Bijrra oogetrblikkelijk verlieterr de rlr.ie liclrtc
ziclt aarr één karrl vcrzatrtcltlc. en schoot clarr,
kruisers, nm hrrn kans onr tc. ontsnappeu te
crtcrtais haar ougclul<kigc rnetgczcl, j'n c(-n vulver'${rootel1, de Duitsche slagorcle en versprei<1kaarr van rook en datnlr gchnlcl err nrct t-lctr ar:lr<lerr zich, terwijl r.e, naat men ckrcht, mijncn
tu-stcven hoo.q' in cle lucht, s,e.g, irr cle cliepte varr
strooiden, in zuiclelijkc riclrting, cladelijk achtcrrlurt Occaatr.
rrolg<1 rltlor de r<Glasgowr, <lc rrKentD el1 dc
,r l'e-gen het eincl van rlcn siag, mel<klc cLrn \,âlr
rr Cr,rrnrvall. ,, De rr Rristol r rtas reecls uitgczotrrlelr orn de kolenscheDen, die von Spee begelciride tiver-levencle officicren, kon men niet langs lret
oplrertlek looperr, daar er eigenlijk geell lnccr
clen, te vernietigen. De slag loste zich dus op irr
rvas. Rijna alle matrschal)pelr op het bovcrrdcl<
celr iroofd- erl verscbeidene nevengevechterr.
n'aren geciood, allc l<rrnonnen waren buiterr n,cr'\rurende onder 't vluchterr, wijzigtlen cle rr Gncil<ing,etr een geschutstoren was door een l2-cluirrrs
seuau ) en c1e rr Schanrhorst r hun koets in een
lvrlietbom in zijn gcihcel over'boorcl gesmeterr,
zrrid-oostelijke. Om clrie unr was cie strijd op zijn
Rcide rrachines waren onklaar en er rn'as l.rrarrtl
hcvigst, cle rr fnTlexible u viel cle rr Scharnhorst l
irr het achterschip. Wii zouden misschien vccl
aran en cle tr frrvincible r, Sturdee's rrlaggeschip,
rneer branclen gehacl hebben, maar ile Engelscirc
.le rr Gneisenân D e1l het 'nvas cluidelijk, tlat cle
bommen, die bij 't schip in cle zee sloegen, wicr'Duitsche schepen reeds geclucht .g-ehavencl werpen znilen water op, clie geregeld cle bran<lcn
,terr. Daar de Britsche kanonnen verder droegen,
lrlrrs"chten. Deze tvaterzuilen reikten tot dcrr top
was hEt \,'utlr, \vaarmee ze antr,'i'oorclden, van
hunner masten, rnisschien wel 30O voet hoog. ,,
.gccn beîeekenis. Af en toe sloeg een grânaat een
groot rat in de ziicle van de rrScharnhorstr,
Dc hel,ft rran c1c bernanninq c'ler rr Gneiseirau l
u,as door granaatvuur gedoocl, voor zii zonk.Iiérr
waarcloor men een doffe rcrode gloed van vlam'
D,uitsche officier'heeft wis het geluk niets te vcr,
rnen kon zien, een afschijnsel van de hel.
i,vijîen. De toren, waarin hij stoncl, r'verd,getrof
Spoedig gingen haar masten.en schoorsteenen
fen en hij alleen bleef gespaard. Hii voegcle zicir
ortetboord * om vier uur verdween ze met haar
geheele bemanning in een groote wolk van rook
bii <le manschappen valt een ander kanon en hetzelfde hacl plaats. Ifi'i srrelde naâr een tlerde lia'
en stoom. De vervolging van de rt Gneisenau u
nolr e1l een 3" oroiektiel legcle ook dat het zwij
cluurde voort en maakte pogingen tot redding
qe11 op. Teru'ijl hij nret cen vierde kanon bezia
onmogelijk. Later, ongeveer om vijf uut, kon ze,
rvas, zonk het schip en, na een ullf in het i'iskort"
oncler het gekoncenireerde vuur der Britsche

irr.lr zeeslag.

Toerr

c1e

:
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I)c liritsclrc limiset rr Àmphion r, r'ergezelcl
rrrijnlc,ggcr rr Iiônigiri I,uise u.

van

te hebLreu, nerd ]rij
ul)gepilit. Sonutrige rnenschen zijrr l'crkclijk ,rtrtlcr ceu gelrrkkig gesterntc geboren i IIet recltlcrr
valr de overlevendelr, ( a1s eelt groote viek bruiri
zeor;ier r oir cle oppervlaktc cirijvenrle, tregon
rlc' rt'ater tolt<lgezrvoutrrclr

rlarlc,liik; toun'en en bocicrr l.crdén rtit.qervorpeu,
rrllc, beschil<bare booten rlitgezet en bijna 200
rlru, waârorr<ler de kapitein, uit h.et ijskoude
ru

irtcr

gered

! Ongelooflijk als het

schijnerr

nrilg', rlezc tnannen rzettvachtten <looclgeschotett te t'orclen el1 too11clcn'verbazirrg en vreugcle,
tocrr ze vricrtdelijk verzorgcl \I:erdell.
Hoe lrteitrig rvist IJrritschland varr Errgelanrl
e

rr zi'in zec-trarlities af
(

,,

I

)ntlerq'ijl otrtving cle

I.eipzig

r

rr

f)1asgor,r

r,, tlie

aclrtenrolgrle, ongcveer oru 5

r1r1r

tle'

ccll

tllaaciloos bcricht', rlat clc hoofdsiag afgelooperr
uas. De Duitsclre knriser, hoeu'el emstig beschatlir:d, r'ocht toch leer daltper cloor tot 9 uur, toen

zii

vcrcl'uteeu

in de iliepte, alle

opvarenden, op

lijf officierell ell zeven rnanschappen na, nret
zich rroerencle.
Ilcl ancler tu''eeger,echt, het mecst slratrnenrle

t.'rl vcrwoe(lste van den r:-eheeletr slag, harl plaats
tusschen ile rrKentl etr rle rrNiirrrbergl beicle parlijcrr stondel op oll.qeveer geliiken voet, c1e Duitschcr iracl evenu'etr grootere slelheid clan de Brit.
\\'e rloen het best het verhaal r'an clen kapiteirr
larr <1c rr l{ent )) \t-eer te geven.
rr

lfet was een tweegevecht r.

schreef hij

,

tlaat er .qeen ancler schip in zicht was op die11
tij<l. De jacht begon tegen rlen middag en het gevecht ving ongeveer te 5 uur in den namidclag
aan. Na een scherp gevecht, waârin de rr Kent l
rrict rnin'cler dan 35 maal cloor vijan<lelijke granatcn getroffen u/ercl, zonk cle rr Niirnberg ;r te 7.26
's namiddags.
D'euNûrnbergr is een sheller ioopeucl schip darr
<le rt Ke.nt ), mâaï ift rleerl een heroep on de mâ'
,,

torpecioiagers, achtervolgt derr I)nitscheu
(Naar een teekening van H. G, Swanwick).
chirristcrr eu stokers orrr ailes $/at ill httn verurogclr \\'us tc <locn om haar te vangcn ; et ztj voldedcrr schittcren<l aal urijn verzoek. De tr I(ent l
licir a1 sneller en sneller, tot ztj 25 knoopen voer,
rtrinr een knoop meer, clan zij ooit tevoren gchaalcl hacl. Den vijand naderclen lrij a1 meer, tot
hij ten laatste oncler 't bereik van onze kanonrrcrr

\\,'as. Spoedig begonnen cle granaten van clc
rr I{ent r dicht en snel rondom hem te vallerr err
hii s,ercl vele malen getrofferi, tot hij in rrlanr
stolrI.
l)e viiand bleef zijn kanonnen af vuren tot het
schip zotrli en tocn het ondèr de opperrrlakte vertlrvccn. zr,rraaiclen ecrrige clappere manllen op hct

lianrpagnc-clek cle Duitsche vlag. Zooclra hct
r-aartrrig gezonkelr r,vas, spreiclclen de mânnett

rr I(ent r dezelfde ijver en werkzaamheid
tcu toon bij <le pogingérr tot redding, als zij gedaarr haclclen bij het bestrijden van clen vijancl,
Ilooten werdeû haastig gereeclgemaakt en gestreken cloor cle manschappen, die vurig en uit zich
zelf verlangden aan het reclclingswerk cleel tc nerrren. Otrgelukkig was de zee zeer ruw en het watcr erq koucl, zooclat rvij slechts 72 man kondetr
oppikkerr, \,r/aâr\/an er naderhancl nog r.ijf stietïen. ')
Zoo rverrl tlan cle slag bij de Falklanclseilanclctr

varr cle

gclevercl cn gewonner-r, Een harcle en beslissenrlc
slag rvas toegebracht, ntaar 2 Duitsche schepen,

Eitel Friederich )), een hulpkruiser, en clc
r, een lichte kruiser, hadden weten tc
ontkomen en zvu-ierven nu vrij in de Stille Zhicl
de
rr

rr

Dresclen

zee. Ook met hen moest'uvorclen afgerekend'

Eenige maanden lang slaagden

zii er in te1-

l<ens t'e orrtsnappen en verontntstteu ze de scheep-

rraart aan cle Chilegnsche kust. fn Maart echter
raakten cle r.oorraclen van cle rr Eitel Friederich l
uitgeput ; ze bereikte een Amerikaausche hatten
r:n hesloot rlie niet te rrer'laten Ongeveer terzelf'

È:,r

-

en trekentl om zijfl utlgelrt.eiclc l-er\'('n, \\ rt,rl' lucli i:chtcr ilict .qelttaiil<elijk tor:gcla-

Jatlc-b;,r;ri

tcrr r,,-er1, tctrrrrirrste

o1.l zclicre clcclcn.
\.-a:Ll l',trtir:r: \i.rs irct l:oof scl-iili clus gc(lool)t.

I)r lici;rr,r-, riie biiz.onclcl llaarirc tclcgranttttctt
zolrrl, z(x)âls 1li(:ii \\'rCt, ir:i<l juist aatr clc sta<l zijir

gclrtirr,rtcrrscllclr .,jezo1r(i,jn ttict haal peteliiu<1 oi.
rictr -Itrtliscircrr C)ccaatt, toctr hct eiutlc ku'attl ett

riel oir

<lc r',rlgenc-le u,ijzc. (1).
()tr ,lcu !)" Noi',-:lrltcl 11)11 r'ittg.<ic t S,r.rlttcv ,r
1:oets zcttcnclc nirar Colonrlx; irr cletr Irrclischcti
()ccaal, ()ltge\:ccl ir0 nliilcl trrr oostcrr valt ([e

licelirrgs, een c.lL:radloos hcricht op : rr \,'-1'ccnttl
lrii.ingang. rr li-ct n'as ltct liratste,
rvaâJ'lrct station op <1cr Iirlkoscilatrcletr nog tlctt
tij<1 r'oot'1racl otn hct a1'tc zttitlctt, ecr cetr l)tritsclte lantling.aftlcelirrg ,,'111 11e rt Flnr<ictt rr clc itt
s-ta11atie r,crtricltlc, 1113.rr h:t u. as \()ldoclldc.
/ ()ogcrrlrlikl<eliik rlcrr liocrs vcLatt<lercttcl,u'ctrd()o11(rgssclrjp

I'r'irrs I.r,rris \rrrll llâttc1l1)crg, Iicrstc- Iir-r.gelsclrc
zcc-lortl, dic bij hct ujtlx'clicll vau (1cn ooïlog
ziirr ontslaq irrdicrrde.

rlcrtiiri n cril dc ir L)restlerr r onrsingclcl tloor clc
r, I{ctrt ,5 cn clc ,, (.}lasgorr' ,', itij Juatr Fcruarrtle.z.
Zij toondt: \\'c,inig lrrst irr ccrr gcr:ccht tc ltrltltcu
trtt sttee li trtr 2i rlirruten striids tle viag. I)c lrctuaritring n-crii :rriir lroortl vzuj rlc Britsche schcj)c1r .qcrlonlen. De liruiser \\'as cl-ltstil' itcschadigri
cll stoll(l iu branC. T'crr slotte olttploftcll het magaziin ctr hct zotrli, het laatste schip van \,'on
Spcers eens zoo str:iit'lbaar- cn llaclrtig csliadcr'.
Zoo cincligtlr n Duitschlarrd's uvorrturcn tcl- z.cc
irr ginclsche vcrrc \\'ater:er. Ze \\'irrclr harrclig uit'

gcvrtercl cloor rrastber-âdelt cll lrcl<u-anrc luallncl
in zekcr opzicht blelierr zc sui<ses te hebirerr ; zc;

heblrcn rrrisscirier Dr.ritschlancl gcsterkt itr het gc-

loof, dat 2iitr zeelierlelr (ie e\.clllil1ie (ler Etrgclschclr wâren; nraar toch, vatr 't llesirr af trralen

;rc hcpcloos. En,'wanncel- de priis Lrerekcncl
.iortlt, err het eincloorcleel rlitgesl)r'olierr, 't z.ij in
'Drritschlarrd
of clclcrs, r,r,ic ;:a1 tlan zeggcn, rlat
rlit sDc'1, hoc clapper ooli volgclrorrricn. cle oTfcr-s
l'a:rrc1 rvas

?

I)etr 'l()" Àugustus lt'as rlc ,, Iiaistr- \\-iilrclnr
dcr Grosze rr. cc.lr ancler liapcr-.chip. rloor de
,r Highfl-r-cr ,rbij rle I{aap \''crilischc cilancitn irr
tictt grotttl gcbor'rrl.
I,aten n'e rrn zicn hoe hct cle rr llnrrlen r cn tlc
.,Cap Trafalgar)), nog tu'ec, roofscheilcn. verging.
Dc rr Entclerr ,, stonrl onclcr cle haniligc ler<lirrg
rrarr

flnller.

De

,r Enrcjen )) \rooral hatl stoutc stul<ics rritgclraalcl. ntcrrig schip ,r--ckaapt, het vair cigcrr utetnilqr vootzicr) clr .lp zijn beult ter rooflocht urtg,c-

zorrcleil.

rlc cle

rr

Sl1'thrcvrr dertt ..:tcrrett ttaar de e ilatrclcrl , clic

e uur latct irr 't gezic'ltt lit-ccg.
lliltrctr n cittiE,. ,-;,rgc;tI'li1:iieit l<t',-:ini cle ,, Iitrr11q11 ,r. clc lang gczoclitc orrlindllarc ro()\rcr. zc'lf

zii

trr'e

cclt \\'cllionlt: aarrlrlili I Zc
tc vcorscbi jn,
ilvam urct s*rcotc- srrcllreicl ttaat- lrttitetr clt vc1'!oor
gccrr tijcl pm hct \/11i1r te olrc1le1l.
I)r'ie i<,,cr in <lcn irttilr clrr cel:ric'sâl\-o-u'isstl'itlilcrr tt<;f ze hct IJt:i.tscltc :r-'lrip.'l)c a1'statrilntc'telirii clerr t'r>or.uritst r-ettt tle r, Svtluc]- ,, n cttl itr stul<
lictr gc--tClt3te1. itaar- r,l:.irlrerlilgSiroSt,,1r hct
achtcrclcl< vernictig(1 en een brariri bral: uit.
,\kltrs l',ritt'l<1c c1c r, Ertrcletr l haar tcgcnDartii
het cerst. 1r1a.ir tocn \\'as't (le beurt aatt d,c,, S1'<1rrrr' , . lJt rcst \'?r1r 't gcvecltt clccltle'zij alle i<lapttcfl uit cir oiltVitrq cr .g'eell.
Tcg.rtrt'oorciig is ..rte1hr-'icl, u'at c.lc rr locf ,, itt
Nclscn's tijtl nas. Het srrelste vaattttig bcuttat-t
irr ccn mocletn gcvecht tlcn a{stancl. <iicrr iret lrclieft, l<iest c1c gesclrrtts-r,i'iitlte ôtt zockt tie pr.,sitic
uit. dic hct voor z-ich ltegccrt. Ëctt r-aart loopcrrcl
van 25 à 2(i krroop, ciat is t1i:ttig nriilcrr 1)e1 rltlr.
qa1'tlc ,,Slcl11ç1',, c1c cetrc vrillc laag na tlc llar'lct-c.
cci-st \'21r balilroor-1. tlatr ,.'au stuur'l.lt-rolt1. t'llttt
\\'cci \-â1r balilroortl,err rrogtttrals \Ia1r stuurboor(1.
roncle na lontlc Vail I'cl-plcttet-etr<1 r'trttr rrit :r'i
haar liattr>trncn ,rp n'eitrie' tttccl- t.larr i- of (i-drrizcncl -,-ards I'an haat' itiian<l af . Irr hct utlL cn
leertis urirrr'rtctt. .1o1 ,lc striirl c1ur,rrc1c, lcgclc zij
zcr:i erl r,iiftig nriilcrr erf.
I)c zcak t'att clett Drritsclrcr stotrtl cr jarntttcr1ijk, hopcloos \:oor. T'c ortgcvccl ll.2o' lltct ccll
vaart vi,r1r hijrra 2(l 1:rroo1'r, 11,ietir lri j zich, tlaar
l.ij geetr karts zitg te otrtstritt-rnctt. urct cc1l \'cr-

De ,r Ernclerr ,r larrdcle ol) âfgcz.olldclc Ilr itst:ire
liolorriale prrritcn, lratlr 1irl1cn err lcr,etrstnitirlctetr
itr, r'ernie'k.lc de rlraacllooze tclegrafic, cn l<oos

.clr rilil, clijl< .qelir-aal;. ,:rll 11c liu-ct t,atr clc Noot'<lcr
Iicclirr c .,, ll,'", lar t- :'1s u(. 1) 1 )l-ir1l(l('rl,l rvt'itli ; tttet'i'
darr lrottrlcrll trvintic-- lcletr der lrcntatrttittg tr-al'ctt

\\'e.eÏ zee.

rccds c]o<.rcl cn de- t'cst rvai.^ r'rcc$clijlr rrctl'orrd of
lcr-doofcl <loor <lc has-cllrui van ptattatett.
Nietn:rt11, dic aarr }lcor.1 r':irt tle ,r Et-utleltt, llad
l<uttrreti !-ââ11, zou ooit rtog ict: ltlct clctt oollog
.')g/,jrall hcbbcrr, r..'atrt a[1ett \\'âl.g(1c1l vatt hct tafr rtcl . Ër' l'asr rricts: rrccr 1-c vitttictr tlart-masset's

I'r l)uitsclrlarrcl tooncle

rttcn ;zich zccl-

tr

rltsch

ot; haar.
7le hectte naar c1e lreiictttlc ltaricnstaci autr t1c
Eeurs, Ëmden met rLlim 2{)-(}il{} irtnt)rtcts, ectt
u,clvarettde -stacl, door liartalcu tloorsrtcclen. llct
-r,taClrtrjs uit I575 err de grootc i<erli n'ctclerr tloot

ri ve el lrczocht.
fùren nc,s,tc:liilicr ligt \\-ilheinisharictt, toctr tlc
i.ucçi'le- nrilitaii:e havclr vatt Duitschlatrti âatt tic

tocr-istt

(,11 Dtczc cn voorgaalrtlc bijzorrtlerhctlen zijn
uran ltcrt r,r-crk : ,r 1)'c Br-itscl'rc rrloot tcn

on!lccnd

oorlog ', rlooL f Iacneilc I)ixort.

rtier of

vijf schoten

tegen den

Brit c!én,

eelr s1iel1e, ntaar", zelttl\\' achtige kauottttil'
cie,'urraarop

het tLoorlelijk alltwoorcl kwam

in den vornl \:aû het met kalm overleg
nrctjrodisch bcuketr vart < Cap Trafalgâr'.s )) romp. Bij de lingelschen werd er
niet in 't lr,ilde \\'eg geschoten.
De Britsche kapitein maliæuvrcer(ie
nret zijn schip met .groot. beleicl, om a1lcen zijn boeg of spiege,l, c1e kleinste cloeleu, clen vijarrcl toe te rvendeu en ziju ka1rol1llel1 vclor elr ac.htel zoo' gebruilielrd,
als ric onrstanciigirccicn gebodcn' maakte

hij in tu'irrtig minntetr aatl alleu trvijfel

aarrgaarrcle clcn afloop een eillde.I)e Duitschôr r,l'as rlau bocg tot aclttcrstevetr itt
rook gchr.rlcl cu cie ttlamtnett sloegetr'er

als bliksemstralen rtit. Toert clacht hij
aarr r'lucirtcrr,maar't oogerlblili claart'oor

Hij vertoonde aatr bakbor:rcl
r-ecils ccn otrlleilslrcllerrcle slagzii, ciie
langzaam r,erergertle tot clc sclioorstcencn 1r1at o1r cle zee lager-r. Tlr'ce doffe orrt1-rlof{ingcn volgcletr, clc achtersteven staii
was \roorbij.

hoog boven de goh'en uit cn mct clcn
lrocg rroonri t zeil,e dc rr Cap Trafalgar rr
het :lo1tricht vaar\\rel cn verd\veell itr clc

lrelerrcle <lraaikolkerr.
Haat' bctnatrrring <laclrt met llleer allgst
aarr iiaar lelcn clan aan clc overn:inning ;
cl',r-a

,1c hoop ilaarolt had<lcrt ze troulr-elis a1
spocrlig o1).qege\:elr. \'ô6r hun schip
zonl:. rvarett zc in tlc ltr>otett gegaatr et1

i)oorsirc,rlc valr cclr perislioop dcr dnikb<toteir

\rer\vrongcrr ijzcr" en rnenschelijkc licharnetr,

tuiteengeluiit en verpletterd,

dat

gc€11

zor-r

lneer tc

Ircrl<elrrrcrr u as.

IIct verq,ondert orrs clatr ook uiet; clat cr geelt
gejr-tich ol)steeg van cle < Svclrrel- )) toell zc tlc l-ra.licp
ven \-all Colornlto binrrcrr
nret haar latling gcg'r
n'otrclen
or.cr-1cvcnc1ctr. L)ie trcl< r-an nrcnscll-

licvcn<lhcid bii clc Ilrittcrr, ciie Nclson's Lrar-t
actroffcn z.ou hebbeu, \\:er(l ltiet \\'cinig gc\\'aarrleerd door r1c Duitsche ge:\rangeiletl.
I)e rr Carmania"u en cle rrC:rp Trafalgarr warelr
\fce1 nlccr aalr clliââr gc\vaagr.l. Daar rvclcl cle
Jlritschc overn'iunirr.q fair gen'clrnclr cloor grootcr ireku,aarnheirl en zccruatrsclLap, c1l \\'as i1l
eeenelr ilcele tc ciankcn aan maclrinc-.lialraciteit
of zn'aar.1cr kaliller r,arr 1;arrorrrrcn.
Al-* s1 DoE' zoo icts ltestonc.l , <.latr hacl r]c rr Cal'r
Trafalsar,r iets voor in hiiar 'bci,i'a.ltenitrg, ntâar
zc lcrzuirrrr]e er ltct 'bcste qcb.r-uik rran te rrraken.
Jlert r.e,rtc,lt.. crr hct i:: of <,:en clcr srrarcn valt ale
lonrautic1.'. aaro-g5li1p'ç1-t \\'orJt. clat rlc marrscbanl)cll \/Ér1t r'le r Cat'nrattia ,, cr allen voor \\'al'c1t, ()nl
rraast r'lcrr r'i iancl tc c'aarr lic'ç:.'cn, hem tc e Ittefen
{'rt nref r'lolkcrr tc lijf te eaa1l tlaâr clerr oucler-r
tralf lrrrtrtrc.1 1,'clcl1r'a11ç1g'11 : trlaar <le lialtitcirr zac'
een bcteren \\rc'g. Toen hij cen eukel. ongericht
-schot afvtturle, als cerr :.or:rr:ratie otr zich o\:cr tc
qevcn, welCl (lit bcarrtl-oord cloor een vo:lle laag
uit de I)nitsche l.:auoulcn. Jlaar cle verràssiitg
faalcle,.wzrnt er n'cril ge,lrrclil<ip per-icht ctt zoo
rrlogen clc bommerr orrcr lrct Rrrltsclrc sclrip hcen.
.lostc
Ceclurende het ec,r'-ctc ll','artier
cle l)uitscirer

allerr, ciie op clie ma.ttier iret vaartuig rrcrltrten hac1clerl, werden door de begeleiilelrclc 1ioIt usclicpcn opgellomen.
Intusscheu ba<1 ook eelt €chte zeeslag plaats
err r-e1 lrij He1go1arlc1, a1s 't rvarc nabij
.q.er,ouclen
'iret
irol vatr tlctt le'ettn'.

I{cigolantl is een cilatrtlje iri c1c \oorrlzee tcgclrovcr clen Elbenrontl Het llehoordc vroegcr
aan lirrgelaucl, n.1. rtarr |8i'l tot 1ii{)() en s'ertl

tocrr vcrrnilrl toor Zanr,ibar.
Grcrerr 1ald, met roociett llancl ctt $rit zall(l'
Zoo ziin cle lilcuretr vart Helgo1aucl.
A.1clus lui<lde een oucl rijnrpje , cloeleucle op <lc
groelre u'eic.lctr. tle roorle lilippen en blanke <1ui'lrcil.

]Iaal hct drrinenlatrcl r.ormclc

cerr afzonclerlilk

ciIarrcijt.

I{clgolarrd is slecltts rveitrig rlreer clatt cctr lralvierliantcll liilonleter groot en ltestaat 11it ccll
1aa..q cu hoog .ecc1ee1tc. Orrgcveer :i0'.00{) bezoerrerr

licrs lin.ameir er-jaarliiks becu err rratuurlijli bezit lrct een baclhuis, cen l<urhàus en tal vau hotels.

Op de straucl Protrctraclc staat ecu gedertlitceken
.lierlr,oor Hoffmann von Fallersleben. clie hier hct

clichtte rr l)eutschiancl, Deutschlancl iiiler

.alles,r, clat q:c ook zoo clikrvijls in orrze eigen gt'
-,\ cstelr cloor' 's keiz.ers solclateu l-rebbeu hooreti
brrrllen, maardât o,ngcluliliig voor hetl ett geltllil<ig voor olrs zoô a.vcrecl-rts rlitgckomen is.

llelgoland bezit ecir z-rer lttcrktlaartlig aqu;rriurn, clat hct planten- err dicrerletter-r itt <lc
,\or,rt'tl-zcc r erbceltltle

.
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de rloor bijtende, t:ersttk{<ende daml)er1 varl pikrineznnr verdroogde
lippen doorkr'vam.

Een tlr.ee,cle Duitsche kruiscr
verscheen en zich lrij haar zustcr
scharcnd. versterkte zc <len rcgclt
rran granaten, tlje roncl en op c1c
zlr,oegencle Arethusa uiteenspatten,
tot deze, rnet één rra al haar kanorr.
nen in rust, zich voor een oogcnlrli1i uit het gevecht terugtrok om
n'at op aclem te komen.

-

Gcerr van cle vijanclelijke knriscls volgcle haar, r,vant beic'le harl', rlcu hun cieel gehad. Vijf en vijftig
rninlrten r-an harcl rverken en dau,
riret het rn'rakhout opgeruimrl, c1e
gen,onclen naal bcnedell gebrâcht,

. crr

I)nitsche to pcclo vliegt rakelings cle Engelsclrc

lluiser

rr

Ilnclantecl

l

rroorbii.

'l'rappen verbinr'len het benederr- rnet lret bo'
vcngecleelte van het eilancl.

Van Iilamburg, Cuxharren en (leestcsututttic
.r'irirrt nrelr et heen.
]{aat nu n'as llelgolancl geen oor<1 r'att tritspanning meer ; een gecleelte cler bewonet's ftoesten heen, bezoek n'as stteug verbocletr t'n het
rlriehoeki.q eilancl l-ercl een gecluchte veste als
voorpost voor <le rrlootbasis.
Ben Engelsch smaldeel ging nu een. raid tlaarlrccn uitvoeren.
Zwaar versterkt clus, tot een bedrag van tiert

rnillioen poncl bewapelrrl met elfcluims l<anonrrcn, stoottc Helgolancl ccrr drcigencle u'ig <lielr
irr cle Noorclzee, beschernrde hct t1e voornaamstc
Duitsche oorlogshavens eu boocl ltet een gescliik'
tc en rreilige ankerplaats rroor clorlogsschepcrr,
ccrr basis rroor clttil<booten, torpeclojagers ol Zeplielins er-r een telegrafie-post voor signalen.
Ztehier, hoe het gevecht, c1a( tusschen het Errgeisch eskader en cle bii Helgôlancl patrouilleercnde schepen op 28 Augustus 1914 ontstoncl cu
i'crliep.
Zie, b.oe cle bruta.le t Arethusa r cloor cletr trevel sluipt, begeleicl door haar gtijze zeehonclen,
<le torpe<loiaqers. f)onkere vlekken verschijircli
irr cle mist; kruisers? torpeclojagers? vijanclen o1
llritten ? Eenige oogenblikken van observatie -cu cie kanonnen openen het vuur op een Duitrt Toen we tot op 200t) }'arcls geschen kruiser
naclercl \ rârenJ- begon het zescluims kanou op de
voorplecht van den Britschen kruiser te sptelien r, vertelt een ooggetuige, rr een kort, scirerp
.gekraak, clat de ooren pijn rloet, gevolgd <1oor.<lc
<loffere slag van de springende granâat. Ifet was
cen passend begin voor het helscire leven, tlat
oogenblikkelijk voigde. FIet w-as een gevecht in
het duister, rvaarin niernatcl kon zien, hoe het
zijn broeder verging en a1s het ntaar even mogclijk was cle tegenoverliggenrle grijze schaclurv te
ontdekken, clan begon een beuken erop, tot cle
rrogen piin <leden en cle aclenr flrritend tttsschen

. 't

r-le

l<anoirtten r.r'eer geree<l toot-

gcrrecht, rrerschcen c1e Arethus:l
opnieulv, gereecl den strijcl rveer
aân te binclen.
Ze stoomcTe clcn mist irr, haar otr<le tegenstandcrs zoekenrl ; ze votr<1
;rc crr r,crclubbclcle haar vorige pogingelt. Iïeel
l;orterr tijd lvas er ditmaal slcchts nooclig. Eerr
van de kruisers vloo.q in brand en c1e anclerc rn'as
l,lijlibaar aan 't zinken. l
Oru een zaak als deze tc bc.qrijpen, nroeten ric
ecrrige kennis dragen van cle bedoelinc-en crr
plarrnen van het aanvallenrl srnakleel.
I{ct u-as ecn raid of verl<crrning, n.aarhii rii

ancleliike lichte liruisers en torpetlojagets. 1ia
troeljeerentl, in clen omtrek van Hcl.qoland. rrris
schierl van hun basis afgesrrerlen err rrertrictigd
konclen rvor<lcn. Als clezc orrtlerstcrurrl u.eltlerr

cloor zr,vaatrlcre schclrcn, tlic ter hulp srrcl,lor.
laecu Sir l)arrid Reatty"s slaghruisers gcreerl . r,trr
hcn te ontrrangen.
I)czc taktiek, zoo ourl als het spel van rlor ,ror'
log zclf. l<omt in iedere phasc van cle Noor,lz.r'c'

oleratics voor, \ran D,uitscltcn zoolvcl als varr
Errqclscherr kant. Ge legt un' r-al nrct celr T)aur
'I<leirre
schepen, en eell grroter eslia.tler ligt otr
clen loer otl rreet,te storteil op vetvolgcr"s. I)c vii'
arrtl kriigt versterkirrg of trekt terug cn olrenirre'szetten kunnen al of niet lcirlerr tot ecrr l,e

tttff:lrl,tïitïl'l.

,'ristig l\,cer

c11

..,.,.,.

.",'

,.,,j,'.,

u-atero'menlaktc rrlaats trrad, lostc lrii zich oyr in
r(rr re€1is r,an afzonderlijkc scr,eclitur. \zijaudc
Lijke schqrerr tloemrlcn uit dcn rrevcl op, u,ct'rlr tt
:'rno'ertallctr, r'erciu'encrr. TotDerlojaa'er onttrroctte tornedo.iairer. of lirriiser derr kruiser.
Drrifqctrc onclerzeeëts traclttteu, zoTr(1ct sttlisc,s.
sclreoen ic tornedceren. Een vct\\'lr-

11ç <r1ç6fg16

reeks selechtcn cindis..lc lnet <le komst r.'atr
,]e sroote schenen, r'lc ,( Lion l. cle t,f11yi11çi]1111r,
ilc rr Neu, Zea|anc1 l. r1e a Queen \Iarr. r,, tt,icr
efootc snellrcirl traast cle bekuraamhcirl, rl,2131111qç
,c lrestuurcl u-er'.lcrr, cn de kalme zce het semakirclijk ilaaktc clc Dtritschc ouclerzeeërs te verntije.leu, crr cleze overste;loentlc strijrlmacht dreef r.lr:rt
viiand in ziin rraburige scltuilplaais Ïerug. rr \tr/e
zaqen t1c r< ]'[ainz r, schreef eeu officicr, rr irri-'t
\'ôor ze zonk, ofsehr)on \\'c tocnieftiir'l nict rvis-

r'1c-

-sciu1., lriL lras. lic'i.- \vas uuruogclijli
rraar te heLkeûnen, (7aat zc slechts één gedeukte
scnoorsteefl. over had en de stomp van een lnast,
terrvijl ze hevig brandoe.
Ik zag ook cle tt Côln ,r zitt-licrt, uatlat ze cloor

tltt, wclir

rir: lreele slagkruiservloot was vetplettero Ze
\\'as .een nog ellendiger u'rak dau de tr llairiz i.r,
<icnli ili, ofschoon ze zao vreeselijk iti branu
str-.rncl, clat ze soms volkomen in look gcnulci
\\ ils.

),

I{et resultaat van 't gevecht was, clat c1e Dnitsclrers cirie lichtc kruisers verloten, twee torperltijagers c11 misschien tt,aaiÏ honclerd ruan; cle
11ege11 eu zestig
eenlge honclerden
Oncler cle g-evangenen
waren, bevond
, die cloor de trngeisctren gered

Ilrrgclsche verliezetr beclroegen
rru-rrr.

zielr ilc zoon van Adrniraal von Tirpitz.
I)it rvas het gevecht, waarin de torpedojagcr
,, I,il--rclty r, dorstenci naar meer toetn, dan naar

vcr.horldilg haar c1eel lvas, onder c1e forten van
llclgolancl zelf cloorschoot, om als-'t geluk dien-

tlc, tle kruisers te to,rpedeeren, clie onder beschcmring der 11-cluims kanonnen in de haven
l:rge

t

t

.

Dc granaterr, op haar afgevuurd, hadden een
ircclc r'1oot tot zinhen kunnen brengen.îoen nog
rrrrlr Één lariing voor d.e vuurmonden was overgrlrlcr.cl, rleetlcle ze, tlat het tijcl was, er van
rit.,r.rr tc gaan I Toen ze clraaicle, clooclde een bom
,le n k<-rrrrnrântlernt cn rhic aucleren, maar cle lurli. ir::rt rraur't bevei op zich en bracht haar zegevieretrtl thuis.

Dit snel1e gevectrrt in het duistere weer, tpelielrt vr:le trekken van den modernen zeeoorlog.
-\Icrr sttij<1t, terlvijl dc ltetrokkel scirepen de
groolst rnogelijke vaart loopeu, op een afstarrcl
r':Lrr urisschieir een paar rnijl, of, a1s 't tusscircn
Sqt"cx.itcre schepeu gaat, cen acht à tien mijl cn
rlan zet het vinden

eu. houden van den schootsafstarrd rn een moclernelr slag u voor een dozijn
riroeilijkheden. Uw eerste schot valt te dichtbij
c11

tc

veel. naar

rechts; ge korrigeert dit, en

u\1'

trveerle rralt te ver, of te veel naar links. Ilaar, ge
lrelrt nrv t bracket r err het clerde o{ viercie zal ntt
lict- rlocl r,ve1 trc'ffen. Ben slag van het stuurraci
tclrtcr cn zie, u"v vrijancl zwenkt naar bak- of
sttltrrlroorl, I'eranclert d.aardoor den afstand en
ge lroct opnieu."v beginnen clien te zoeken. Deze
i,rottsihietencle geclaanten, zich beu'egende rnet
tlt sriclheicl van een srreltiein, denken er niet
lulrn, zich te iaten vangen en oncler vuur te blijvL i. \-oortclurencl zigzag varen, terwijl men
r,rrutt, zich één, misschien trvee-streken af it'enrltrr, als <le vijand clen schootafstancl gevonderr
lrecit, zieclaar een nieuwe trek in alle hecienclaag-

ontnoetingen ter z,æ.
l3ericnk ook, clat het kanon op een slingerend
1rl:rt staat, clat met het ro1len rtan de zee meesiinsr:lre

gclt, erl clat het valr e.ve11veel belang is, na te
gaan, waâr het projektiel belandt, als het af te
scirieteu. llet schuim en rook, of beide, heeft de
liarronlrier voortdurend te strijclen. Indien cle
lrositie te lijwaart van'den viiand het voorcleel
gctlft, r'lat het richten van 't stuk niet bemoeiliikt
lvorclt rloor clen rook vau het eigen schip, weegt
iiaer toch rveer tegea op het osgenrak, det bet al-
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rlr-ror runclstuivencl

sciruiru lrct tritzieirt vo.,r .i.

bediencnde manschappen be'lemmert. 't Behau'
rlelen rtan kanonnen a1s ge op uw gemak in eeti
lrnnstoe:l zit, is eenvoudiger'
' Bij Helgolancl verloren cle Duitschers dus de

r,lrie kruisers rr l\{ainz r, rr Côln D en ( Ariadne,i
eû twee torpedojagers, terwijl verscheidene an
dere torpedobooten beschadigd werden. Aan Engelsche zijde hadclen de u Amethyst , en de
it Laertes r veel geieclen. De Britten hadcien 41)
rlooden en 20 gewonden.
ISij dien slag lvas ook de Britsche duikboot
rr S. 9 ri aanwezig, r die trvee 'uveken later, )p
clezelfde plaats, een stout stukje uithaalde.
Gedurig waren de Engelsche onclerzeeërs bij
Helgoland aan 't loeren. D,en 13n Septernber
1914 kruisten er twee onderzeeërs, waarbij c1e
(( Ë. I ), onder 't bevel van Max Horton. Zc
lagen daar vooral a1s verspieders, om na te gaatr
wat de vijand, die met zijrr vloot achterbaks
bleef, in 't schild voerde.
Eensklaps zag men een Duitschen kruiser uit
Wilheimshaven stoomenr €r op de onderzeeër's
ontstond opwinding, want het rvas zoo onge'
woon, zelfs onder de Duitsche kust, een D'uitsch
oorlogsschip te bemerken.
Het besluit te nemen derr kruiser aan te vai.
len, was het r,verk vaû een oogenblik. Het bleek
de rr Hela > te zijt, een vaartuig van tweecluizencl ton, in 1895 van stapel geloopen. I,Iaar
eenige jaren vô6r den oorlog hacl men clen bo'
dem zoo goed als herbour,r'd en bij cle hoogczeevioot ingelijfrl.
Met de periskoop, ciat loerend oog, even ltoven clen tvaterspiegel, beloerdeir cle cluikbooten
r1e naclering rran clen kruisel. 'Ioerr deze clichtcr
li'as, rloken c1e Britten.
N:r cen korte poos stak de roE. 9 r ctre pelrskoop uit en bemerkte de rr lIela r binnen schot.
Aan boord vaû den kruiser scheen men nieis
van het gevaar te vermoeden. De Duitschers
Zouden clan ook spotlend gelachen hebben al::
rrrcn hen s,aarschun"de yoor een torpeclo ap zes
rnijl r.an Helgoland.
Ilorton r.vachtte nog eenige minuten. Dan gaf
hj zijn bevelen. Ieder was op zijn post, en vnn
elks stiptheicl op c1e hem toegewezen plaats iriug
de veiligheid van de duikboot af.
I)e mannen losten twee sciroten. Zou het doel
treffen? Nog 35 sekond,en verliepen. Dan klouii
een slag. Men kon nu niet even loerenr wâfltr
tenzij de kruiser doodelijk gewond was, beteekende zuiks vernietiging, daar op de rr Hela l
natuurJ.ijk elke kanonnier aan zijn stuk stoncl.
De u E. 9 r wachtte nog een kwartier, cn
kr,vam dan boven. De rr Hela r helde zwaar vâil

stuurboord over en reeds waren er seheperi naast
haar, om de bemanning' over te nemen en den
aanvaller te vervolgen.
De u E. 9 r dook dus opnieuw, en toen ze

kort nadien weer eens loerde, bleek de tr l{ela
verzwolgen.

u

In den omtrek voeren echter vele torpeclo:
jagers, flink bewapend, om op duikbooteu jacht
te rrraken. De < E. 9 l verschalkte hen eèhter
g'erlurende eenige urea e! geraêkte v€ilig tc
Harwicl.

-
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bevoncl

eeir. iuaaud laler
UktuLcr --- titr-b.
.\Iax ilorton zlch rnet de
U , brjna
rn oe monûlng oer jlrrrs-rtvtct, bulten cle feecls
genoeluue tlaven llllLlelr. r].aar aaù\\ ezlglreld

ze gekocht hacl, eri ze
len u,aren gestoomci.

uroest bek.el]Q zrJr7, !!.alrt eelr. r.rotllcljc torpeoo

koop.

rdrrrtiet tLtu

oe llnis ù. lJat \'vercl zeer gevaarh;k, maar itanli aan de bekn'aamherd val
ciel t<ouulandant, ontslnapte Lle ( E. I ) op.
illcll\,v. tj'e crurkuoot daaloe tot op het bed
van de rrvter en sttl lurstercie ze naat aI ci.e
gcfucnten <iaar boven.
-brndelijk waagcie llorton het te rijzen en de
perlskoop even boven te steken. -Binnerr 600 mc
ter atstand lagen twee torpeclojagers; één stoonr,
rle snel, cte auder voer zeer traag.
Een kort bevel. I)e u !,. I l richtte zicli en
een moorddaciig schot wercl geiost. Een Durtsche torpedojager ,uverd miclscheeps getroffen eri
irrali iu tweeèn. I'oen (e rt B. 9 l weer eens
kr,vam icleren, zâg men clcu \-oorsteven vertikaal
in de iuclrt. 't \\ as rle t S. llLi r, een schip va11
41lj ton, nr.et- tjO officieren en manschappeu,
lvaarvan de meesten ornkwamen.
I.ater hoorde ruen ûog vân llortou, die nu
uret hct u Distinguished.Service Order l vereerd
Jagers stoonloe

werd.

(l)

Ook de Franscbe vloot was zeer werkzâam en
belvaakte het overbreûgen van koloqiale troepen. Het tweede lichte eskader bewees grootc
r,lienstcn bij het konvooieeren cler Britsche 1egers van generaal French, die naar Flankrijli
l<rvamen.

De l)uitsche vloot verscheen dus niet, maa;
haar qnclerzeeërs ver:ricirtten reeds moorddaclig
\\ erk.

Den 11n Oktober, bijvoorbeelci, bracht

Eenigen

tijtl later

vernalu nietr, ciat 1'urkije
in tlc Straat cler I)ardanel-

()root-IJrittanië protesteerde tegen dezeu vcr-

De Ottomaansche pers beschuldigcie cle tsritten mijnen geiegd te hebben aan clen ingang
van de D'ardanellen. De Turksche regeering
sloot nu clen cloorgang, ber,r'eretrrl tiat zij cle vet -

decliging van Konstantiuopel moest \:erzekeren.
Er kwam clus een spanning tusschen 'I'r.rrkijc
en de Entente.
Den 9" September r,r'ercl hct bekcncl, clal 'lnr''

kije c1e kapitulaties afschaite; rlat rvaren over.
uit de XVI" eeirl en 1ater. Vooral

cenkomsten

genoten rtreemdelingen hiertloor" c1c bescht rrnirrg rr:rn liun konsuls.

De Brlropeesche mogerrdheden

lirotesteerderr

tegen cleze afschaffing. r'oor:rl l,ij ntoltle I'irn
den Br-itschen zaaligelastigde
I).e toestancl lt'ercl steecls clreigender.
We zullen r'rrelclra ook nreer irooreu \,ali rlc
breuk met het Rijk der }Iah,'e l'[aan, clat .zicir
rius bij IJuitst'hl:lnd aanslcot en ilreerrde zo,rdoencle zijn belaneen te dienen.
'We zagen, hoe
Engeland meester was op zce,
en r'velclra tregotr Duitschlanil rlarr ool< ziin koloniërr te verliez.en
Dell 3(]" Augrrstus bezettc, ccrr cxlreclitie-korlrs
uit Nicuu "Zeelarrtl cle Silrnoa-ei1an11e'n eeu
- irrarchipel in Occanilr (Polynesië) tnet i].i.tltX)
boorlingerr. D'e hoofdplaats ervru is Apia. Kcx'
ten ti jt1 naciieu was het Australisclr c'sliatkr
rueester irr ])uitsch Nieur,v-Gninea en Nieuu .

Potnmern (vroeger Nienr,v-Bretagne) . Ilet groote

duikboot clen Engeischen kruiser u Har,vke r Lrij
Abercleen, en 30 man klvamen claarbij orn.-Een
bijna gelijktijrlige aanval op cle rr Theseus r mrs-

eilanrl behoort aan tlric rno.gendhctlcn: N.-\\'.
aan <le Nederlnntler-s, N. O. aarr <le I)uitschrls
en Z.'(). aan de Engelschen.
I)ren 26" Septernber gaf Dua1a, tlc loornaarrr
ste har:en van c1e l)uitsche kolorric l{lrrrrtr.oer,
zich aan cle Frarsch-l:iritsclre c-xlretiitie van nliijoor geuerraal Dobeil ovcr. j)c troe;1-rerr rr'eLrierr
bescltermcl rloor cl,en Hritschen kruiser ,, Cunrl,erlanil , rll ,1cn lirurrsr'lr.n krrriscr . Brtrix

Ijn clan de mijnen ! De Japansche kruiser rr Takashiko )), van ii700 ton, stootte den 1?" Oktober
op een mijn, in de baai van Kiao-Tcireou. Bijn:r

I,XTT.

eeu

cluikboot de Russische kruiser u Pallada D, vân
780O

ton, tot zinken; de gansche bemanniug,
uit 23 officieren en 550 man, ver-

bestaancie
dronk.

Ilen I5" Oktober vernieide

ee11 I)rritsche

lukte echter.

rie

17 officier.en en 300
nran, verloor het leven. Het was 't eerste vaartuig niet, en over duikbooten en mijnen mo.:
ten we later uitvoeriger handelen.
We gingen hiervoren de lotgevallen vân een
aantal Duitsche roofschepen na. Twee andere
gansche - bemanning,

dier zwervende bodems waren de a Goeben

l

en

rie rr Breslau l.
Bij 't uitbreken van den oorlog bevonclen dezc
oodogsschepen zich in de Micldellandsche Zee,
en ze namen dadelijk aan de vijandelijkheden
decl, cloor cle havens van Bone en Philippeville,
op cle kust van Fransch-Afrika, te bombarcleeïen.

l):rcr geallieerctre eskaclers der Middellanelsche
le : r,,trvolgd, vlrrchtten de beide vaartuigen
ltlr;ri flrssina
(1) Deeds that

thrill the Empire.

DE STRI,ID,'BI,I AN'TWNRPEN,
Kciererr ."vij tharrs rryr'rr jrr r'rrs lrrrtl terttg. \\:e
hebben gehoord, hoe hiet c1e hoop leefrle , tlat de
ofern'iuning aan c1e Marne tot een verrler ivijken
van de l)rritschers, ia een untmiming varr België
leiden zou.
\{aar die verwachtirrgerr u'erden al spoedig telenrgestekl, cn zou<lerr l'n1clra rioor rlielie onttroeciigin g gerrol gc1 u,orden.

I)'e l)uitschers besloten nu Antwerpen âan te
vallen en te \reroveren. Dan wafefl ze vatr die
voortclurencle beclreiging in de .flank be,t'rijcl.
Antwerpeu ! \\re u,eterr en we hehben het her'
haaldelijl< laten uitschijnen, lroe rle natie op deze
laatste rresle ill haar' hoop had gesteld.
\\rie van cle.leeken r.ermoeclde, dat Antwerpen

ieitelijk

zrn'ak wgc'

-

ii{)l,

l'.r-is: ovcr rlczc vcste vcel gcscht'evclr, gegL,\'aârscirrl\r'ri, cn z.clfs rrtt r,r'e t{it scliriivcrr, rrrceri rlrrrr i'iif jaar na cle olct'gavc,rvortlt ttog
IilrLa.q.L,

altrlr'l r-rnlirrzoclrt. c11(lellrarrtlclr'1. gctu'ist over (lc

\'r rlllrt \\'( )o1-(lt l ii l<hc

11crr

.

i-Iet is n,cl cens cigctteztr.lig na tc.gaatt. ltoe ct
dcrr (i l-taart 1(|i)li or,ct- tlc, r,cr..:lcrliittg varr ot-ts
larrrl irr iiqrr Scrraat .q-erlelratecr-il tvcrtl. Zie hier,

((lr rlrttr(lisrl Vrrrr Itrl Vttslitg:
llijnc Hecrcn,
l)t heer ll ttnre:.

nlcu

vcrlrinrlt de kn estie rlcr r:cstrngcn vzrn Àutn'erlrcn aarr (lle (icr haveninstellingcn. Die k$'cstics
hangcn nict s:rtttcn. llaar tucc ziirr irrnig vcrbonrlcu : tlic cler vcstingcn cn tlczc varr hct lcger.
De nationalc lcrrictligin.q. zicrlaar hct pnnt. tltit
ntcn Leetls langc .jarcn lrchanclclrl llroest hcl)ben.
Ik uijs o1; lret olt\\'ct'll, t'oorgerllagctt tloor
gclle l-11âl

l)cjarrliri, l,rolnralig

bcstrrut

.'\rrtlvcrpschc vcstiirgcrr. ouci-lccraar

lrorruliurrdc cn takticli nitn tlc

in

tlct

cler

vcstirrglitiigsschoo'l , clrts

Lclr l)Llots(l nrarr. (lcneraal Deiardi.u stclclc eerr
r,errlcrligitresstclsel Illusscl--\ntu elpcrr voor'. Hij
vcrlrirrrlt tlc,zc pl:latscrr : .-\rits'ctlicrr rlictrt voorai
\'(;()r dL

lre

vor;rt-aciitrg cn Ilrttsscl

tot clc

vct-cie<li-

ging.
( ltrrcraal.I)eiarclin zegt,dat Ilrussel, hrxrftlstatl
iin het larrrl. het hrrrt varr lit:t 1an<1 is, z.ctcl cler
legcering cn lrrarrdlrunt \'?ln r':r<leriandslr'cfclc.
()p tlit oogl)11llt l;zrrr urerr trccs uitcn lrctr-cf icuric
tlc Ircloli<jrrg vul -\rrtrvcrl,rlr. irr rvicl tttiddctr
vctl vreentilrlirrserr norren.(I ).
I)c Irer,oll<itt.( .,'rnr .\rrttlrrj,r,rr. r'err',rlgtlc tic
lrtcr llanrcz. is cosnrolrolitisch, \\'rt g'c\,aârliili is
olr lrct l)11nt vinr laclcrlanrlslicf<lc.
Il< hcrirrne r nrc (cr.l s r>,rrti valr .gcrlcraal lltirai
nroirt, riic zcq-clc : rr -\ls ik Atrtitct-1ten ntocst ver-rlcrligcrr, z.or,t ili tot ltcrr zcgRcll, clic r,r'i1lcn ver-trcl<kcn. \'crtrclit rr. \\'Ant rcnntual de poortetr gesloterr. zou il< r1c plaats vcrdctligtn tot hr:t lrcnttl
rttii o1t rlr:rr rttg lx-ltrrlt. l)c- in --\rrfir-t1-1)r1l ()llg('slr;tcrr lrccnrrlclirrgerr ztrllcrr ccll .qevall- zijrt vo,rt'
tlc vcrtlctligirrg. Er zou trtissclticti cett rlccl r"att
rlc ire voll<iug ziirr. rlir tlcrr viiantl varr lrttitctt z-ott

r

t'r

rclrc

tt. ',

{.1)

Zic.hier, lroc gcucLaal Dciarrlin in cctt r''1u.qsclrrilt. rllt ili gt-1c-zctr hcb. zi.in outrt erlr vcrclctligt : llnrssc. l z,lrt vcrstcrlit tttoetctt u'ortlen.
I .triIcttan!-.::t tt. ttt,tl ( ,'tt.rr l',ttil d'. I1Â't'i;rrltlr'.
ruirristcr \'â1r ()ot lo.g. \\-aarotli stclt ge lrct rrict
voor? \\'e zttllctt z-it:tr, lroe hct otttltaaltl ri'ort1t.

(ll Ziehier rc'cils hct lre.giti vatt tlett lastcl', ttit
()litrrlrcr Ill1.1 t.oo iin'i::tig c1r orrvcrzlttt\'\'oordeliili
9\'cr ,\.ptrvcrl)clt \.crsl)l'e icl, z9oa1s \\:e tcr i uister'
tij<l znllerr a?lnt(x)llen.
(2) ^\lsof lJrussel nict cosntolrolitisch \\'âs ! Ën
lrocvccl I)uitschcrs t'oontlc-n cr tc I.uik I lin alsof
rlc Antlleqicrrzrrcn lrij ccn oorl()g niet tlaclclijk clc
r''i iandige vrccrtrrle1irrg'tt-t zoutlctt uitn'iizcn ! Irr bcrrin -\ugusttrs l1)lf tortticlcn <1e Sirtiotctr hoe lar'lcr-llnr'lslicvcrrt.l zc witt'ctt ! firr ^-\lttn'er:perr heeTt
zr'clr ircvigcr'latt'n lrcst'hictert tlal tle statl I,trili'
\\'r. zrrllcrr rlc: fticrc: t:t'to1.ic vatt clc'rt gemcettteraarl
rneedeelen-

()rtt.a.[ t]c ,Srrrc/ dc -\'ae.t'cr', tuitrist.r vatt l'ittlttt
cicërr r-'rr rlpetthtrrc \\'eriicrl. I)ietr ccrt alllcll(lc'

illrllt

i1l

I

l)t: hctr llttntr::. FIct bcltoort nrii triet toc ('L-tl
r-ocr-sttl r,arr rlicrr aatr[ tc tloctt. IIi z.cg, tlat gc tlat
ailes hatl ruoetcri on<icrzockctr. lli ltctttccnr llliill
citatic. rr I]msscl z.o,u vcistcrlit tnoctctt n'ortlctl.
Àrrttcrpen rvcrrl irr l$i|t vcrstcrkt, als basis vatt
hct llclgisch lcger, ortttlat o1r <lat tijtlstip het
lJtiit::chc r:ijk nict bcstotrtl. ilclgië lvas ircrhtletlriclijk lrcclrcie<l gcrvordtn rloor ^\zrlxrleon III, dic
zourler trlijfcl \'lirl ecrl rct'irttche o1r \\-atcllt>r>
c[r<:onrrlc, err rvij rnocsterr ecrr vlootlrasis gct'cctl
ntal<cn voor hct fingclschc legcr cu Toncier

tu'ijfcl

lf:i; hcrlt(rnell.
-tlaar- ltcle1 is allcs \:e I alldcrd. I)c r-o<tr.uitstl,artlc cn ùrrvallerrrlc' ntogctttlircirl is Duitschlartti.

Lrrik c.u ^itimctt, c'Lat n'ij ruocilijk z-ullcu lrchoutlctr, karr cclti-r:r tlcn ot'crtocilt (tcl' llâas (l()()r
hrt l)rrrtsùre lcgcr, lict vct'iritrclctctt, -\utrt crPctt
is aar 't uitcirrrlc val1 irct iatrrl ; gattsch lrt>r'etrilcl--ië tt>t ltezct u'orrletr o11(larl1is de plaatscrr tlcr'
\lalis. :rlvoiclrs crn Engelsch sol<laat te Arrtu'cr'lren r;ntschcept lion zijn.,Ilr'-rssel zott bczct u'orclcr.r ctr hct J-lclgisch lcgc.r' uog in mobilisatiestiiai zich op zijil basis nroctcil tcrugtrelilictr.

tcrrcirrtie nict ai'gcsrrecien tc n'orcicrr.(1 ).
llLurs.cl u.el r.trsterkt. tloor l(;l),{)i ){) nlalt \.cr_
ilerli ,'rl. ltct cc.ll lrglrici yarr l()0,001) nran olr tic
I)ii1c. r'rrn l,cuvcn tot Eigen-I3r'a1ic1, zou ccll ovcr'trrcht van e.trr l)uitsch of Fransch lcger oler rlcrr
linlicrocver r-an rlc' -\laas zect nrocilijli rnakc.n.

Zoo *'i.j ruc:t algcmcencri tlicrrstlllicht tlc

vcr:-

stcrl<tc stcllirrg Ilrussel-Arrt\\'crpcn honderr lrottrl-cn, ercht ik clic korubirratie r-cel machtiger', zorrder ecrr veel grooter vestingieeer tc cischen. ,r
\\'aar'our tnijnc lreclcll
1'g1-1'o1gt Hunrez -*
- l)ciartlirr nict ruet
is <lit orrtl'rl'p va11 .gcntraal
antlere ()nt\\'crl)rll lre.hautlclri ? Omrlat mrn rle nrilitair-c la:te'rr n il vcrnrindct-rn.
S1;t-tl<cr

lrattrlcltlc in tlit

vcrrbatr(1

rioli ovcr rlc

lrnrgc lrr lcht.

\lcrr z-al ()(,rk
zcgt |ij
i1 tij<l \r.ttt oorl()g.
tle slreciale kor-psr,u
clcr bur-gern'aclrt
nroltilisccrerr, dic l7 tot lS tluizcrrrl nrrrl rnocten lcvcrcir
(artillcur-s. iagt.rs cn miters). llcrr voorziet.zelfs
cle rrrolrilisatic- r'trrr tlcrr ccrstcrr llau rler lrtugern acht.

\\'ctcrr onze lrursctt'aclrtctr, dat zij bij ntobilisatic on<lcr c1c lrevclcn dcr piaatsgorlverncurs
staân,cn ondcrrloriren z.rriicn zijn aan clc rnilitairc
t cglctlcntetr err straTu c,ttclr. \'al1 dat strafboek,
\\'rrar\'?llt iedcr rrr-tilicl bcgint lnct : (( z-a1 met rlerr
rlor.xl n'orclcn gestr:rft. ,r 't I-c eeu echtc litarric.
Err z-ij zijn in <lictrst vo{)r (1c11 r'luur van tlel gattschcrr oorlog, ovcrgelcvcr<l aarr alle beprouvirr,gcll cll <1cs gcvallencl r,r'ordcu ze behanilelrl uls
l;r-iigsgcvaup-encr L'n rrazrr tle vcstillgelr valr 't
l.ruitcnlarrrl gcstuurri. Orrz.t, burgcru'achterr n'e lcrr olgctn'iifelrl nici. \\'2r,lrilâ11 ze lr'loot staatr.
Ltrilenanl-genernal t1.',llltenntle. Acht .qij het
rlarr ler'lice.r<l, <iat ntcrr herrr gcllrtrilit?
l ) Proletische rroordell inderdaad,

,iuti

De Engelsche drrikboot aT) Ir,
,),: itcei Dupont. De burgerwacirten irebben
tccn voldoeûcte mrlitarre iustruktre'
ue lleer rTenrez. Iit ze bszrtten slecirts een outlcrrvetscn geweer. llrr clre ruallneû zouot ge 11I
zr-rrK eell orlgeltlliKlgeû . toestalrd naal ûL'n velctiir:,rg strlrell I \! ellie crienS&n wrlt ge crat ze zullen
Verrlclltell (j1l aall wellie €ievareu ztin ze blootgc-

andelijke troepen waren in cle buurt. I)e burgcr
bleef bedaard,.tooncle grooten rnoed, liet tleu eeisten, besten reizigerstièiu stil houderr, rekwireerde cle lokomotief en geleid<le zijn konvooi ter'
bestcnrming.

Veel legerfabric.ken waren
eu-D;
Luik viel.

steId.

iin

clzur tlvisète meu verder,over de legersterk-

tc. u l)e l}elgen betaleu niet gaarne belastitrg l
zei een spreker, (tmaar clat zttr clenken aau ool
logs$ctlattirrg cn cte onverurijctehjkc ruirrc ootlr
ecn iuval verwekt. l
Er is over die verde<iigiugsklvestic ooli vecl
grriclueveu, zerden we. l'atnjk zritr de vlug-

schriften, clie over clit onderrverp hauclelen, ma'lr
toen dc oorlog uitbrak, was de vcste in eeu zeer
,rnvoldoeuden toestand.
I)e gouverneo.-g*o.i"ul Dufour stbnd al cia<le'
lijk voor eeu "warè taak : de bevoorraciing.ûret 't
oàg orp een beleg, de inrichting der verdectigings
*.rkÀn, waarbij wegens orvoldoeude bewapening euz. heel wat hulpmiddelen moesten ge-

bruikt worden.
De krijgsgouverteur ontving ten st-adhuize de

bevoorradlnÉskommissie, en verklaarde voor het
koliege van burge*eester en schepenenr den pro-

vincialen gouverneur

en de

arrondissements-

kommissarissen het gansche vraagstuk cler levensmiddeleu. De mçest bevoegde personen uit

de handels- en uijvèrheidskringen

verleenden

lrun medewerking.
De levensmicldelen moesten naar het leger te
velde gevoerd worden. Ook hier diende'men veel
in te iqhten, dat nog niet bestond, als biivoortreel<l, het begeleiden-der treinen door bevoegde
p"r*orr"o, o-- aatt voorraad naar d.e bestemde
puuten te brengen, waar de verschillende divisies hun aandeel kwa:nen halen' Niet minder dan
id-Â"t*;tp*h" nàtabeleo boden zich als begeieideri aan en voerden regelmatig httn treinen ett
bestnurden de vercleeling.
Een van hen moest den 20o Augustus een trein
naar Namen brengen' De lokomotief brak' Vii-

6ou"irr"u,

te Luik

gebouwd

ruoest tr: r\ulwerpcrr wcrklrtri

zcu rntrcnten tot levenug en herstel van alierlei

rnateriaal. '
Àut#erperr was iu ecn overgallgsstariiuur. l.re
rvcrkeu wareu onvoltooictr. Veel tortel bcz.atcrr
lrog geen gebetorreercie gordels oln hrur koepels,
tairijke stukken nristen truu lichtingstoestellerr,
het gescirutsveld nroest ontbloot, meer d.ut ,l (X)
.

kilorneter ver,tlecligingssteilingen aangelc-gcl crrr
cle verbintling met den anclèrelr oever verzekert[
u'orden.

Binneu eukel'e dageu werdeu vier bruggetr
over de Schelcle geiegd. Aarr . het Vlaamsc.h,
iloofd400 meter, bij Burcht 4J.0 urc-'ter, te lfernrsem iJ00 neter, te Itupelmoncle 330 meter. Da:r
maakte men een brug over den l{upel aan het
Hellegat van 225 meter en aan het I'olhuis val
200 meter.

Toen de Duitschers Antwerpen in hun nracht
kregen, moesten ze langer \,verken, om cle.zelfdc
resultaten te bereiken.
Een Zeppelin verscheen, zooals w€ v€rnâ[lenr
en wierp bommen. 't Bleek dat onze versterktc
omheiuing geen enkel stuk bezat clat bijzontler
' irlgericht was om vliegtuigen te bestrijclerl rnâÉr1twee dagen later was er een kanon van,75 op eelr
draaibaar platform van een waggon gesteld. (t)
Kgortsachtig wercl er gearbeid tot op den <1ag,
dat de Duitschers het beleg begonnen. Ja, ut'
nrogen zeggen ook tot den dag dat de vijantl onze
laatste vesting verover<le en we ztrllen zien, <7at
Antwerpen, in spijt van zijn onvolmaakthedeil,
een zeer gewichtige taak heeft vervultl.

l)

Enkele inlichtingeu ptrtten we uit
l; door kornrnandant Maniel

d'Anvers

rt
.

I,e Rôle

