;\l\'()r('ns tcn strijrle te glran offert ecrr Servisch solrlaat voor zijn geliefkoosde heiligenbeel<lcn.

l:err sclgciir')1- \':ur lrt'1 2' lrrrz:rr-t:rr, zclitlre
Illcesner, had z.ijn lrritcnalt zie'u i,alleri, \'( 'n
Iforn, iu cc'tt stl-ij(l lllet een aitrlecling Iirarrscirerr
en vorzameklt' eenigt: huzarerr, wanririj, \lackerrscn.

l)t: huzalert t'hirrgt'tr'tlt-rr tlt' r ijlrrrtl,'li,l\r p()srtic otn tlen ofticicr tt- r',rekel. Zoo stonttclctt zc'
irr het rlorp I)anrrcrnois, 1\'aar een striid varr rnitrr

i)c vo'orsteling geschiedr.l('
op straat, r.lan in ric velclert erl n,iingaardert.
NIar:l<enst'r'r keertlt: ougecleer'11 rrit rlen sf r ijr1.
l.ater i<n,ant hij irr Lrctrekking nret de farnilie vair
derr gesncrrvelclen luiterraut, diet lrij had -*il1err
rvreken, err hrnvrle zijn z.nstcr.
Na <lcn intocht in Parijs te hebbel meege
nraakt, legcle hij lrct r:ni{ornr af en zette ziir'
itudiëri voort aâl) tle Floogescli<lo1 van Hallc,
!Iij had echter vereering \',lo,r rlen krijgsmanstt'.qcn man ontstrllr(1.

N'42.

stancl gel<regtrr.

In ltliiJ

heerde

lrij irij tle hrizrr-

rerr tcrug; cl ltierltl garnizoeu te Iiôrrir-rgsbergcr),
irr c1e streek waar hij in ltlI'l -i01rl striicicrr zorr.
Irr l8{}8',ve,rd hij lr.riterinnt, irr 1882 kapitein, irr
l8S8 rrrajt.rr.rr', in j89:l lcolonel val rle lrtrzitrertgar.ie, irr lhi{){ genet aal
I)c r, \'olr )) lnoest er nu toclr bij eri llackcrrsen
wcrcl gc-atleiii . Irr 191),'t liu,arrr irij a1s generaalritaioor rraat' i)arttzig e1t \Â'erd er generaal-berrclhehber van het l?u legerkorps. In 1tll8 iruwcle
lrij voor cle tn,eerle liaal. liit zijrr ecrste iruleliik
nret l)oris von l{orrr harl hii clric zonctr ell ccn
.

clocliter.

Hij is c'crr tlrr ri'einigtr k:ger;r:trtt'rterriers tlic I'ij
tlt. troep. zell vari bc-treilcn ai z.i.iu w,eg rnaaktc.

\\tij znllen l:ltcr zien h,.re de taak, u,aar\roor'
ruen henr zoo verafgoorlck:, lietn niet tot eer
strekt : de vernietiging van het klein, dapper
DE GROOTE OORLO{I,

.
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tocli groeit jaarlijks rnet

:J

In

nrillioen ouclerdanerr

50 jaar zou Ruslaud 300 millioen inwoilers en Duitschlancl sleclits 1ll0 millioeu tellen.

aan.

Ben nieulve staat van Russische ondercleelen,
't Russisch stelsel gekant waren, thans

clie tegen

cloor Duitschland gesticht en die natuurlijl<
met Duitschland verbonclen moest

ckono niscir

worden, zoLl voor Duitschland een fliuke barreel
zi)n.
iri, tlc r;oiiog i'crliep antiers dan I.'aikenhayri
VOOrzag.
21ou gebruikte cle

keizer clus zijn beste kracir-

t€1r tegen Ruslatcl. Ceen worrder. De geallieerclen iu liet \\'es,ten rekcnclen stellig op ctc slagen
van het C:;zrrenrijk, c.'p dezes bedreiging der Duitsche rnacht, zelT cler Du.itsche 'hooldstacl. Onzc

iezers hebben de,hoopvoile uitdrukking vtn
ri het Iicrsturis vicren c1o,o,r cle Ru"ssen te 13er1iju rr
rrog niet vergeten en evenmiu het beelcl varr clcrr
Itussischen pietmolen.

We zagen 1ru hoe die verwachtingeu a1 teleurgestelcl werden. De oorlog liep in Polen vast o1l
ele loopgraverr en den

Ëilende

in

Polen

!

Winter.,.
Duizenden vluchtelirigeu

waren. op elen dool, versperden de wegeu, leclen
ontbering..Velen kwamen om. Er was reeds ge-brek aan vo'edsel, niet omdat de voorraden uit'
geput waren, doch door een kr-isis in het vervo,er en slechte organisatie, fn de oneindige
r,lakten clompelden allerlei groepen bariuelirrgen
zoekeud naar een rustpunt.

En waar de Duitschers hun stellingen

Ofiicinr' der Ko'rekken.

Servisch ',,o11':, tlen striitl r all een lcrl$ tegen eël
rlwerg.
Een <lerdc. porson rge, die g'rootell invloed
uitoefencle op r1e krij gsverrichtirigen iu Polen,
lr,as ilt toenmalige nr;nister'van oorlog, die in
I)ccerrri;er 11114 chef ,'an dcn algetneeuen staf

:

\\'erdr Ijrich von l.'alkenhayn. Hij was de
llt-lnsteiing van \\tilheh r II en leefde in groote
llicirdschap met den kroonprins, wiens militair

I,ieve-Vrorrrvekerk.

leernieester hij eerveest \.\,'as, tot groote volcloening van den keizer. Men zou hem weldrer " den
lrclrl r'arr \\'arschau r) n( enlen.
In 18tjl te Belchau geiroren, trad hij jong nog
in de kadettenschool en was in lB80 luitenant
bij eeu rcgiment infantt rie te Olclenburg. Fall<enhavn heeft overal ge.worven. Hij reorganiseerde het leger van China

cï

g.Teep

't Was tijdens de lioogrnis. 't Ouclc orgel
cireunrle onder de hooge ger,r'elven. Ginds, vet,
in 't koor yerschenen cle priesters in 't goud,

't purl:er, 't rvit... en hnn stem klonk slechts
llauw tot achteren door.
En hierachter krvameu sciiuchter vrouwen en
kinderen binnen. Over hun hoofd ert schouders
hing een cloek. De kleedij \,vas grof, meestal afgedragen, so,ms haveloos, Veel dier vrouwerj

natuurlijk

clie gelegenheid aan om er clen Duitschen ittvloed te versterken. Jay an hatl ook wel zijn
clicnsten'willen gebruikerr, maar de vriend van

droegen hooge mannenlaarzen.
Deze landverhuizers, want dat waten ze atlefi,
haciden Polen verlaten en bevondere zich tijclelijk
te Antwerpe!, op doorrEis naar Amerika.
A1les was hun hier vreemd eri toch 't meest

den keizer ging op het 'r.oorstel niet in, al
iiet hij zich cloor clen Mikr'do te Tokio dekoteeren. l{et het Duitsch ex1 editiekorps trok hij
naar China ôm er clen op tatrrl cler Boxers te
lrelpe,n clempen.

lloen de oo.rlog uitbrak, ,rntvourvde hij voor
derr keizer zijn plan van birfferstaat tusschen
I),uitscl-i1and en Ruslantl. D,e staat zotl Polerl
r.ijn, ntaar 'Vergroot met Letl irid en Oekraine.
Al r,r'as liij overtuigcl van l)uit. chQnds overwin"
ning, toch wees hij op het gevi ar van Ruslands
steeds toenemende macht. Ru: !ancis bevolhing'

ge'

ruaakt hadden en hun kantonnementen .opsloegen, voerden ze veel vroulryen en kinderen weg
en brachten 79
7o6slg ze trouwens ook net
Beigisclie en Frarrsche
traarvrorl\\'en cleden
.le .'concenttatiekampen., Vclc irtlolschc r -ronllctr
irevonden zich te Holzminden en het is lrier' u't l
tle plaats om een artikel uit dic tlagen aan tc
Italerr over tlit ouderwelp
" Nog levendig herinneren we ons een eigenaardig tooneeltje uit Antwerpen. I)ikwijls zagen
we het des Zondagsmorgeos in .çle statige C)nze -

.

onbekencle lag nog verder, ginds over <ien
Oceaan. Schurv en angstig clachten ze aan de
toekomst en daarom hadclen ze behoefte te
bidden.

Ze knielcien daar achter, in derr grootel,

prachtigen tempel neer.
Ze lagerr op de uitgesleten grafzerken, rvaar'
onder eerbare Antwerpsclie rr borgers ctt ltpute

''- 6iitl '-

l sliepcu, ai ironticrtleu jalerr l.;lng. 7-c
hielLlerr 't lij{ onbcr'veeglijk als n'arc 't eerr lri.c,lii,
voutvcleu vfoofir cle hanricn ol klopteri zich ticc

iinisvro'uw

rnocdig op

borst. Lngelschc, Durlscirc, iirzrllviel clnor r-lctr i<erkbaljulv op ccn
teekcrr van zijrr zilvere:n staï gel,:o,rierr wercl ùlj
een zijkapel te wachtcn tut tie rircrrst geëirrcligri
wiis, ou1 li.uberrs' rneesterstuklicn of cte kurrstrg
,qesilc(ic1l koot stoclcrt tc ireu o.ndercn, tii:kcrr
rricuu'sgierig naar clic ar.nrzalige grqep.
U, in tiien ternpe.l, r,r'aar alle stanclcn locu vtL'
<.le

sche toensten,

lict ik riikwijls riujn bhk
lrcn, rlie rcisri*n lut r,vecicte en olll gc
llocgcir, rraaf herl, die litili r,c'kien mocstèu vcrlaten ont o\/cr (ic1t (Jceaarr ceti triettti. bestaalr tt
zocl<cu. liu ii< hcb er irct lecii r,an I,olên gcvoekt.
'\an rlat tooneeltje tiacirt ik, toetl eelr olttvlucirt lirijgsgcvaugelle itie ceir goclsclieristoclciring tc -flolzmincicu bescirreef.
Bij (iit stadje, iir llannovcr, zijrt kampen voor
Itusseu, i'rarrscherr, Iingelschcl, ISelgen, nraar
ook voor gcïrrtclneertle burgers.
hr een dicr I<ampen ircr-iriden zich hontierden
Poolscire vrouweû en kinderen.
O<.rk claar clragcn ze den bekelden hoofddoek
en bij velcn is de kleedij versleten. Nu wennen
legetr'l'oorcligcl lr,arcrr,

.qrralt \,â11

ze ztch aan haar gevangenschap, m,aar eer'St koncien ze uren en uren weemo,edig over de draclen
staan turen, a1s zagen ze rrog haar land, 'waar de
oorlog woedde.
Bijna allen hebben vreeselijke tooneeien door1eefd. Van velen, ja, de meesten, branclde het

huis aÎ. Ze zijn arm, bezitten niets dan wat ze
in een bundel konden meesleuren... de bekende
pakken, zooaTs we ze ook bij de landverhuizers
zagei. De man, een o,f meer zonen, zijn in den
oorlog en de vrou-w, de moeder, hoort nooit van
hen. Zijn'ze gewond, gevangen, dood? Men leest
die onzekerireid, die angst, het verclriet in haar
oogell. Àls cle vroutven in groep'om cle aarclâppehnantl zitten of bij de waschkuip staan, zrvijgerl ze meestal, of spreken met eentonige, matte
stem.

Sommigen hebben in 't krijgsgevangenkamp
lraar echtgenoot gevonden. Dat was een verhetlgend rvederzien I Op sommige dagen mogen ze
's namicldags van 1 tot 3 met elkander spreken,

Dan komen ze
rt

tijcl

l

same11

op den

zoogenaamden

tusschen c1e kampen, maar, is de
verstreken, dan mo.et ieder weer naar de-

boulevard

aizonderli jke verblijfplaats.

sympathiek aall, rvant ze voelen zich een, bannelingen uit de ve,rschillende gewesten, wâar de

gemeenschappe,lijke vijand ireerscht, gedoocl, gebrand en geplunderd heeft.

in 't

krijgsgev'angenkamp.

ten, onr op iraar beurt birtnen ie trecieri,

i)at knielen is haar eenige troost. Zoo

:

't fs

een barak. En daar ook knielen de Pôolsche
vro'uwen, gelijk wij het in Antwerpens katheclraal zagen. Ze zijn zeer godsdienstig en veriinken in gebecl, soms zoo lang, dat de priester *
een ganterneerd Fransch geestelijke
haar op
- heen te
den schouder tikken moet en dan wenkt
gaân, dâât er buiten aadere gevangetren wach-

cloet

het haar mau, haar zoon ook, erg€lrs op ',t langc

front...

Dan keeren ze, ingetogcu 1log, itaar haar karup
't iroofcl .gebogen, zich ruoeizaam voort.
sleepenti, a1s gecirukt oucler 't groote, ceun,igc
leecl van Po.en.
En zoo kruipen cie clagen voort, eelrtonig, zon-

terug,

,icr af n isseliug.
Veel manlren gaan tlog buitel 't kamp lverken, zien andere streken ko,men in clorpenln ste.
clen, aan stations, kanalen, rivieren, worderr urtbesteed als werkkracht bij fabrikanten of boerel.
De vrôuwen van Polen

gië en Noord-Frankrijk
,l

In dat vro,rlwenkarry zijn ook Belgen en Franschel. Deze kunnen niet met hun Poolsche
zusteren spreken, mâar soms kijken ze elkandel

De kerk staat

Officïer der Kozakken.

*-

evenals clie van Bel-

stuiten steeds op iie

raatlversperring.

Ze wennen zich aan 't clroevig leven. IIaar
velen zijn er gestorven. Aangrijpencl was soms
clat heengaan".. Een in vrijheid gestelde Vlaam-

sche boerin heeft mij sommige dier tooneeltjes
besclrreven. Zi1 was overste eener barak. I{et
tranen in de oogen * cie herinuering greep haar
verhaalde ze tr.e, hoe een Russische nroe-

der

in

den dooclstrijd haar twee kinderen.bij
q Ze tlad veel tot mij willen zeggen,
maar we versto,nden elkander niet. Ze wees naar
cle meisjes en 'k deecl teeken, dat ik er voor zorgen zou. Zlj knikte. 'k Riep toen een andere
Russische. De stervende stotterde eenige. wool'den en snikte dan... En och, Ifeere, toch, toen
ze'heur oogen al sloot, zocht z.e nog met heut
zich hie1d.

-

fl,00

ren,

-i'sjechen

en Po'lerr, gruu'elen bedreveh..

Dit wercl weldra bevcstigd, g'eiijk rvij nu zullen
verhalt'n. ,'\rnrt.r belo'll<itrg- tan rlit Servisch 66r.

logsgebied

De

!

Servisch(: konrrnancl:rnt cler I)rina-clivisit_-

bcnoemde ccn l<ommi-.sie,

Selyië.

-

Vento,er van ge,krnretsten.

beventit' ii:ritrir'rr clie van irlrirt. :rtlie scltllit,l<etts...
Ja, nrat ik irL tlie barak gczitrr lr,:b !... 'k Pcrtts
:len ecn Fransche gravinne, rlie op sterven lag ctt
inij t-rnr mclli vrurg. Uit een kasteel \vas ze \!'.cg"
j;evocrrl cn ze grt irier den geest op stroo. Iin rk
rnocsl allc moeite \'ûr1 de w:erelti doett, onr haar
een tcirgske melk te bezorgcn... 'k Haalcle ook
een liranschefl pastoo,r, gevangelr gelijk \\il...
'l'oerr rvas ireur weeen klaarder... Zeis rustig gcstûrven. . - Och, I lccre, die barak. .. I)c Duitsr'hrls
hebben u'rec'1 ll.lct lliill\\'ett ert kincle-reu gc'

hlur<leltl.,

I)c cllerrtlc rler. Iirrsscn zilg rlrclt irr c.lierr \\tinter ook ree<ls irr Vlanrrclelett. I)e i)uitschers \ro('r
rien gausche drcntnten kri jgsgcvartgellen naâr
't \\lestelijk front onr et te arheicien, tot ondeL

het vr+nr der bonclger-rootr:tr. t)ok in <,ruze provirr
cics rt'rrien hier el clarr kltmpcll \/an Rttssclt
,,1t'r'orrntl. -l)c lluitsclrefs $,attrt ()ver l-let alSc
meen irard voor tlcze b;nuelingeli en behatrtiel,-1en ze als :'chte paria's, I{en zag <1e stoeten naat
rn van 't $'etk gaarr. f)e goedhartige bttrger:;
brachtr'rr in het eerst vocds€l naar clé ongelukkigen, maar de flrritscl.rers verlmdelt dit. Iiert
rvijk vari li.ortrijk \\:erd gestraft, om het verilcil
rti.ertreilcn tc hebbetr. I)e betvoners moeslctt tlct'
dagen lrinnenshuis blijven, Geen hulp aan die
l.{.mdgfly6o1sn. ..

nrcrr zag hoe Rttssen zich buktert olll eell
dit te rcr"
slintlen. i\lenigen zoon vnrr het C)zarenrijk is irr
ïlaatrrieren en Franhr-ijli varr ellEnde omgelionreu. .En in die dagen u'a* he1 rlog matlr't beqin
i-an hun el,1ende...

Iln

kor'st brood uit het slijk op 1('rtlpen en

XXI.
lTct ondereoôk tlsar do grurvolen rler Oostenrii'
kers. * Het da$book van Dr Van Tienboven'
* De Ser'
-- Het offensief-der Oostenriikom.
Do vlektyphus'
vischc usge ïan Roudnik.

-

ln het er:r'ste deel van ons werk vertelden 1\'e
hoe iu Augr,rstus de Oostenrijker.s, die gemeend

haclden, nài Heine Servië onder den voet te kunnen loopen, tot een snellen torugtocht gedwongen
u,erden. Er liepen toen geruchten, dat deze troepen gi'oot€ndeéls bestaande uit Kroaten, Ho'ngn-

or.r-r

ccr'r onrlerzoek naar

die rvreedheden in l.e stellen, \\/.]âLrvlllt Serviërs,
c'en Oostenr ijl<sch cloktcr, rlc Zu'i[crsche iuge nicur Sr:hmidt en tle Neclcrl;rntlsche gt'ncesht:er
iir Serr.ischen diensl, cl'\'an 'l'icrrhoven ciecl maal<icn. Iin het is uit het lr'erh.ie v:Ln dr:zcn laâtste,
tlat rvij eenige bijzontlerlredt:rr :ranhalt:rr (.1 ).D'\'an
'l-ie'nhoven stalrfde zijn rneclctleclirrgen
cloor vrce,
st'lijke lotos.
l{et onclerzocl< lretroi hct gcitied lrrssclrcn Zzrllitl<a en Brezi:rl<. Per auto 5;ing het cloor het gctt:istercle land. '. I)e ltevoll<ing lvottnt tjr zeer verspreirl, meest in lileinc gehuchten van enkeie
bo,erderijen oih een krrxrgje heen ; van een stuk
of ryat lvoningcn om het huis van een pope.
Al spoedig vonden zij zestien lijl<en lig*en van
rnenschen, met touwen aan elkaar gcbonden, die
ieder drie tot vierm:ral tloorsr:hoten waren, de,arnren en beencn g'ebroken, de schedels stuk geslagen.

Er

r,'"'as

een Oostenrijksche majoor krijgsgevan-

ge'n ge nr;ral<t, .dien de-bevoll<ing vooraischuldig
slelde aan cle wreedheid zijnerr troepen. De komnrissie lroorcle lrem, majoor Jozel Balzarick. Zij
nanr lrenr mee naar r.en l<leine weide, rn'aar cle liji<e:n der met gerveerkoiven en bajonetten ver

moorde grijsaards, vrouwen en kinderen over eI-

l<aar lagen, jonge wezentjes met afgekapte arn.len

en no.g' g'ruwzamer verminkt. De majo,or ontkenhij later naar 't hoofdkwartit'r rver<l r'ervoerd met een Servischen majoor In
het rijtuig, en hij als geneen sol<laat op den boli,
toen heeft hij l<ans gezien zich met cyaanl<ali le
de schr,rld. Maar toen

vergiftigen.
Illders vond de l<ommissie de lijken van vier
rnenschen, doodgeilagen, liggen. Een trouu'e
hond, nog aan e€n touw, clat zijn meester vast,
hield in de r.erstijfde hnnd, was middendoor ge.
hakt. tlit een versch graf dolven z.ij vijf lijken o,p,
twee zonder u'onden, die clen indruk maakten van
leve.nd te zijn begraven.
\ierder weer vonden zij op een hoop de lijkjes
van 60 à ?0 kinderen, verbrand in een school. En
zoo zag de kommissie nog' veel me€r.

Later is prof. R. A. Reiss, hoogleeraar aande
universiteit te Lausanne, in Serviê gekomen om
een meer getltlailleercl onderzoel< naar dÊ Ê'ruwelen in te stellen. ,
In zijn publil<atie (R, A. Reiss, Co'rrnrent les

Atrslro l{ongrois ont fait la guerre en Serbie.
Librairie Armand Co,lin, Palis.) schat hij het aan.
tal sl:rr:htoffers vân tusschen de trvee maanden en
92 jazrr o,p 3C[X) à 4000. Hetgeen prof. Reiss nog'
r,crcler beschrijft gaat alle beestigheid te boven.
u De ingenieur Schmidt is- er weken lang ontdaan varn g'eweest ) en toen il< hem later bezocht,
zei zijn vrouw: " Mijn man is geheel in de rvar.
llij slaapt bijna niet, en ziet 's nachts telkens lij-

(1) " Dc grurvelen v:rn den oorlog in

Servië.

Het dagbôelr van den oorlogschirurg l)e\/an T'ionhoven u, naverteld dcror M. J. Bnrsse.

*661

in den groud, die verder nret Jratroolhulzen

rvas

ltczaaid.

In een huis waar alies aan stukken

geslagen

rvas, vond men in een kamer de lijken van 25 per-

sonen, meest mannen, waaro'nder een sgldaat,
rloor geweerscho'ten en bajonetstekcn vermoorrl.
. In cle vlal<te lag een groep van ongeveer hon
'clerd burgers, die eerst als gijzelaars waren n1rre.
gcvoerd, rnaar omdat het te lastig werd ze vcrcler
irree te nenren, had rnen de weerloozen op beestaclitigc wijze vermoord.
I)" Van -lienhoven loonde fotos o'. . a. van een
jorrg meisje, oud 16 ja.ar, door baionet- of sabel-

[:cn Servisch gewonde.
lirrr , tt

r ct

rrtinl<tt'r.

u

L:rtcr sprali het Oostcrrrijksch

legerbest Lrur

zrvare str:rl lelr ovcr cle schrrltligen vlrn cleze nristl:rtlt'rr uit. (l) .
In de gansclrc slreek u'ertlcrr tle bezittingen dcr

lrt'u'on€rrs volkonren

lerriir'ld. Bedden, kassen,

-rtoelen, tafcls, l<;lchels, nirainrat:hines kapot ge-

slagen

;

cle huisclieren, die niet geslacht

of

nrer-

gcnomen konder-r rvorclen, so'ms al even wreed g'e<lrrorl

of verminkt.

En rliLt het hier een rvraaknenring voor cle ne.
dcrlaag u.as, bleek s'el uit de opschriften in het
Strvisch op de huisdetrren, zoo'als D' Van 'I'ienhcrven het zag aan het gansch leeggeplundertle
huis van een po,pe (priester), waâr de soldaten
g'cen enkcl papiertje in de bibliotheek heel hadden
ge

laten.

7oa las hij daar : u Schoone lrerinnering aan de
-stralespeditie van het Oostenrijksch leger, 1i

Augustus. Servië v€r\\'oest ! I-eve het Oosten
rijksch leger ! r,
Op rle puinhoopen van clc verloeste en verbr-ancle huizen lagen rle portret.ten van den l{oning
err clen l<roonprins rnet de oogen uitgestoken.
Vercler bleek, dat tal van vro,uwen, wier mannen
rloodseschoten warén, door de soldaten wâren
nreegevoercl over de grens. Trouwéns, ook over

<lie grens, irr

't eigen gebied dus, werd met gro,o,te
'.r'reedhcid huis gehcuden. 't Is vastgesteld, clat
lrouwcn en l<inderen van claar wonende Serviërs,
clic na:rr hun vroeger vaderland gedesertegrd ufa,
ren, zonder eenige ret:htspraak door de politie zijn
,,yrgehangen.

<l)ien eersten zrt'ond 7,ou onze ko'mmissie met de
rruto aankomen bij het hoo,fdkwartier van 't leger.
't \Àias laat ge.rvordent en to'en we over een bnrg
rcclen, kregen we een lek in een band. Door den
nâcht moesten wil toen te vo€t verder. I-inks en

rechts werd geschoten, zagen wij telkens vlammengeflits. We gingen midden door het slagveld,
langs liiken \/an soldâten, kaclavers van paarden!
cbor een verpestenden sfanl<, want 't rvas Augus.

tus en de ontbindins trad snel in. Alle boomen
koeien lagen doodelijl<
getroffen neer; er ganpten gaten van granaten
\,varen l<apot geschoten,

(l) Zoover heeft men het Duitsch lêgerbestuur
in Frankrijk en België nooit kunnen krijgeo.

steken gedoocl, stukgeslagen liaak en \ran derl
rechter arm cen stu'l< vle.esch afgesneclen.
f)an een foto van mannen, tusschen 30 en 5i)
jaar:, die voor rrrilitairen clisrst afgekeurd waren
en vermoord lerden door steken in cle borst.
Een andere foto r.vas di-e van :
1. llan. ouC 60 jaar, beide beenen gebroken en
rloor 0 koeels doorboord, ! baionetsieken in dc

borst.

2. Jong rneisie, 1g jaar. Arnr en been gebrr-'ken.

hersens ingeslagen. Als bewijs vern overgâve en

,,rrderrverping droeg ze om haar rechter arm een
rvilterr band.
iJ. Man, oucl 65 iaar. Etteiijke malen doorsto'
ken en doorschoten. Enorme wond boven het lin-

lier sleutelbeen.
En toch, hadder de Serviërs ge€n v/raâli uitgelcrl<t.

\Àrii kennen dat volk weinig. zooals trouwens
ook de andere volkeren van Zuid-Europa.
f)e Serviërs waren een vreedzaam ras, goedhar-

tiq. rustig, ordeliik. Nimmer

we,rd een vreemde-

lirre in hun eebied gestoord. De bevolking arheidvoor heel wat
'le iiverig. Het land u'as echter nog
,,nts'ikkeling vatbaar. Daar bestond de gewoonte
nog van lange marschen. Boeren, die naar de
nrarkt qineen! waren soms t$'etl dagen onderweg.
In de hoogere standen, die der anrbter-raren.
wfls meer onrust en onetrbaarclen zich dikrvijls sarncnzlreringen var"l allerlei partiien.
l)e Oostenriikers be*:gnnen na httn nederlaag
r an -{uq'ustus 1914 een nieus' offensief in Serviê.
fle Serviërs moesten wiiken. De viiand volqde

aarzelend èn 't was Das op 14 November- dat hii
\\taliecho l.rezette. Wat al qewortden in rlie maand
Septemher. Dr Van Tienhoven teekent in ziin
dagboek :
2 Septenrber. In het masâziin van het viifde
regiment ziin a<:httrorrtlerd gewonderr binnengebr;1cht. vannacht. Il< qa er heen onr de zrvaarste

gevallen uit te zoeken. Wat is

't

een droevig ge-

zicht ! Die niet te ontwarren massa in hun tangc
iassen. doorloopen van bloed, zoû op 't stroo. als
r.ee. Op de bovenverdieoing. waar boven ell<aar
drie sfellingen dienden om de nrunitie te bergen.
daar liggen nu de gewonden oogeDakt. zoo mââr
op die harde ptanken. Over:rl liggen de zwaar se-

rvonden. zonder verbanden, verlamd, of hlind,
rnet de darmen uit het lichaam. -- de sten'enden,
cle dooden reeds. En wat is 't vree-seliik, dat ik er
niet méér dan tien opereeren kan op een dag: dat
we zoovelen nog langer moeten laten tiggen, dat
ze niet eens verbonden kunnen rvorden. Denzelf-

*6ff2u meegebrachte patronen hebbcn me echter artrlers géleercl. I{et zijn de rneest vcrschlikkelijke

rnoordwcrl<tuigcn, dic nren zich denken l<an.
'l-oen ik na het voorzichtig openpellen van een
rler kogels den inl-ro,ud zag' en de rverkelijkheid
lar:gzamerhand tot mij doordrong, bleef slechts
-ecn
gevoel van lvalging' bij me over, I'oor dc
menschonteerende oorlogsmisbruiken van een

rijk tegen een dapper, vaderiandslievend
cn hoogst s1.'mp:rthiek voli<je van een paar n.ril'
n.rachtig

ii,,cir zielen. ))
De ellende te Waiecho, '"vaar cle vele gewo'lldeu
aankrvamen, steeg no,g. Zoo halet u'e uit het dagI'oel< aan:
( 15 Okto'ber. O ja, die arme moeder heeft den
hcelen nacht in de kapel do'orgebracht bij het lijk
1'7p haar zoon. Het was hêar eenig kind, een dap-

pcr officier, zeer bemind onder zijn soldaten.
\/reeselijk heeft'hij geleden en de meedoogenlooze tetanus-infektie maakte er een eind aan' Met
a1le eerebetoon is hij begraven. Eerst een dienst
van den bisschop vocr de geopende kist, geplaatst
op twee stoelen voor ofze kapel, en ondel'gezanfl
en ceremouieel van de Grieksch Katholieke Iierk.

\roorafgegaan door de geestelijkheid droeg men
weg. 't Was treffend.
Overigens raak je hier gewend aan 't uiterlijk
vertoon van smart onder de Serviërs, als er een
hc.m

Gcneraal r'on Flindenburg.

tlen nacht vervocren we er eeniger naar mijn chirurgische aldeeling, cle anderen laat ik zooveel
rnogelijk verdeelen over de.hulpziekenhuizen.
3 September. Eindeloo,s voort worden ze aangevoerd van de slagvelden. 't Is om er wanhopend
onder te rvorden. \ reer g"a ik er uitzoeken uit dc
r:rzrgazijnen, zie

ik

dezelfde eliende,

$ .Septenrber. Tot 3 uur vanmiddag heb ik ge
opcreerd. 'l'oen ben ik o'p rnijn bed gaân liggen,
cloocfunoe. 's Avonds nog o,pgestaan voor tlvee
amputaties. Er ziln duizenden gewonden.
De Oostenrijkerp gebruikten dum-dum kogels.
I
D' Van lllienhoven schrijft :
u lk geloo,fde echter aanvankelijk niet aan ontplofbare patronen.. Maar later ben ik van mijn
tu'ijfel bekeerd, en heb ik zekerhe'id gekregen,
d:rt de Oostenrijkers ze gebruiken. De typische
u'ond van zoo'n patroon is: een kleine inschotopening in het vieesch. f)och daaroncler is ze gestuit,
or-rtploft, en heeft ze een enorme uitschotopening
geslagen. Die wonden heb ik er sedert er.rkele gezien. En a1s proef op de som heb ik er de'stukken
van o,ntplofbare kogels, cle perfo,rattenaald, cIe
'uit verwijderd. u
slul<hen van den m^rttel
13ij zijn terugheer in Nederland zond hij dergelij!<e liogr:ls aân een :rrtillerie-deskundige, die henr
schrecf:
u 'l'ot r,oor cnkele rlagen had ik mij steeds irr
u'oorcl en geschrift op het standpunt gesteld, dat
lret sprotrkje der ontpioiïare kogels de vereld uit
rnoet, cm de doocleenvoudige reclen dat deze niet
bestaan, terrvijl bo'r'endien alle rnoderne klein-kalilysr .'s1-ssvkogels onder bepaalde omstandighe<len vcrwondingen kunnen teweegtlrengen die qp
't eerste gezicht den indruk '"\"ekken, dat er met
ontplofbare kogcls Eccehoten zc'u. ui1n. De door

nabestaande is overleden.Dat waanzinnige huilen.
dat sct'rrikkelijk luidruchtige huilebalken, met
maar r.oortdurend slaan op de borst is als 't ware
een nationale ceremonie. Ze pauseeren even om
wat te eten, een kop koffie te tl.tinken, vegen den
mond af, en beginnen dan weer. Maar aandoenlijk
is hun zorg voor het kaarsje. Als er iemand doocl
gaat in Sen'ië, moet er een kaarsje worden aangestoken bij zijn li1k. Zoa heeft er in ons hospifaal dagen lang een vrouw bii 't bed van haar
mân gezeten, voo,rtdurend met êen kaarsje en een
doo,sje lucifers in haar sehoot.

De zuster vertelden, dat zij ook 's nachts niet
om 't kaarsje... Maar de man
ging niet dood.-En ook voor hun vijanden, voor
naar-becl wilde

't hospitaal, zouden de
Serviërs in de andere bedden l.run laatste cent ge-

gewonde Oostenrijkers in

vent

om een kaars voor

hen te koopen, als zij

't altijd zoo g'auw vanmaar geen minuut
En dan, in
na den dood, of 't stond te branden'
hun geu'one doen, niet alleen de begrafenismaalmochten sterven. Waar ze

daan haalden op de zatal?

tijdeÀ, maar telkens weer als de sterfdag verjaart
u,'ordt er getrakteerd. Ik kwam nog eens bij vrien-

den in \\,'alecho, dat ik aan de huisvrouw vroeg
waâraân rve dit bijzo'ndere onthaal dankten. u O
't is cle verjaardag van nto'cder's sterven. rr
Er klvamen ook duizenden vluchteling'en aan.
Otrder clen indruk nog der grurvelen van de eei:ste
1;eriocle. rva.s nu bij de nacleritrg van den r-iland de
bevolking rril het ooriogsgebied in paniek hecn-

t r.trokl<cn.

f)uizenden er-r duizenden strootnden ze nu \Valccho binnen, met vroulven en kinderen en zieken,
gebrekkigen, uitgehongerel, en er 1vâs schier geen
voedsel.

Maar Walecho zelf werd bedreigd' Het Ser
stilte naar Kra-

viseh hoofdkwartier v€rtrok in
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I(oning' Peter sch-cnkt het vaandei aan een infanterie regiment.

I)c gcu'ondcn rno,esten rn'eggcvocrcl
worden.
De bevolking vluchttc. NIen hoorde het geschut
irr cle nabijheid bulderen.
Den 1" November vielen de eerste gralaten. I)e
ireinen r-ertrokken volgeladen tot op het dak der
\\'âgens. Er heerscl-rte een namelooze verwarring.
Ook de ambulance van D"Van Tienhoven moest
gcit:jer.,r'ir1s.

ertrekken.
,, \a ons r-ertrek in den na.cht van 2 Noveurber
uit \\:alecho u, sr:lirijft de geneesheer, u zijn daarcersl Oostenrijksche patroeljes, later massas infanteries en paardenvoik binnengebo.men, hebben
rie stad bezet, en grootendeels zijn ze weer doorgetrokken. De heele kuststreek. tot Obrenewatsj
u'as toen in hun bezit. Hun front strekte zich van
claar aan de Save over \\ralecho tot bij de Drina
uit. En de Serviërs moesten terug, bij gebrek aan
nrunitie. \\rant zij gebruike4 Fransche kanonnen,
cn cle schietvoorraad uit Frankrijk krvam te.{aat.
\\'e1 lreeft Servië in Kragoejervats zijn eigen
,'lt:ktrisch g'edreven munitiefabriek. waar patroluelr ! granaten, handbo'mmen enz. worden gedit be "
rnzrakt, l<anonnen gerepareerd
r

t)rijf rvas (rnvoldoende.
l)e gruwelen van Augustus werden niet

meer

herh:ra1d.

l)e straffen hadden cr den schril< ingebrachl.
De officieren hadden hun troepen beter in be-

<hvang. Er
Ze r.r'ilden Servië blijkbaar zooveel mogelijk ongeis dan ook heel weinig kapot gemaakt.

sr:honden annexeeren. Doch slechts elf dagen
hield de bezetting stand.
\\,-zrnt cie Oostenrijkers waren d,aar zao ver \'?,rn
hur.r basis verv-ijderd, dat het appro'viandecrerl
rnct den clag moeilijker \r'erd. Bovendien waren cle
troepen :ifgetobd in het zware terrein, op die
slijl<'rvegen van in mist en sneeuw gesmo,lten leelrr.
De lvagens bleyen er in steken, ze redelt hun

piiarden stuk.

Als ge nagâât, clat hurr \/agentransporten varr
tot 14 dagen o,nderweg blevcn van Obrene-

10

watsj naar Walecho wat zeventig kilometer is.
()veral lagen dan ook hun doode paarden. Orrr
Walecho lagen er nog 583 paarden-kadavers iîr
ontbinding, toen wij daar tcrugkwamen. Stei u
rlien stank voo,r, in dat r-ratte weer. Maar juist or-rr
den staat van hun weg'en, gebruikt het Servischt:
\roor de kavaleric
leger heel weinig paarden,
- Doch verder uit
natuurlijk, en hier en daar meer.
sluitend ossen, en ook wel buffels. Ossen zijn veel
sterker, veel taaier dan paarden, maar leggen darr

toch 15 tot 20 kilometer per dag af. u

De slag \À/oedde nu van de Save tot de Morava.
Den 29" dreef het XVo Oostenrijksch korps het
I" Serviërs uit de belangrijke stelling. De Serviërs
moesten nu Belgrado. hun hoofdstad, opgeven.
De Oostenrijkers schatten dit sukses te hoog
en geloofden den rveerstand van hun tegenstander
voor goed gebroken.
Generaal Trank hielcl clen 2n Decernber vâfl uit
Semlin ziin plechtige intrede te Belgrado. Dit geschiedde met veel praal.
' Te W'eenen vierde men deze gebeurtenis rret

groote geestdrift. 't Werd ook tijd dat n.ren iets
kreeg om de bevolking op te monteren.
De Oostenrijksche generaal Potiorek blur rr
*"n acht dagen lal.er te Nisi zo,u kantonneel:nt.

Nisj was stampvol nrct r.luchtelinqcn.

Biin:r

gansch Belgrado berroncl zic-.h daar. Tal r-ar-r rirnbulancen warer g'ereed genraakt en in cle genic,
1<azerne

alleen sto,ndcn 1500 bedden.

1-erwijl men zich te "Weenen dus reetls over d<:
vernietiging der Serviërs verheugde. namen deze
cle nocdige maatregelcn voor een iegenaan.r'al.
Er'kn,am.nieulve mun;tic aan. Het legcr rras nu
gekoncentreerd te I(ragoejeu'als, het nijverheidslentrum en het groot arsenaal r'an Servië. Als clit
verlorerr ging, zou nlell \,â.lr 11e hulpnridrlelr:n bcroofd zijn voor de verdere worsteling.
Het uur uras dus ernstig. Het bestaan van hel
logor, dat r'ân hct lanel zclf stond op het spel. De
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Selvist:lte

cll

litirtcrt lri.j lrct qt';tl i;rtr crri ilunll('r rtt:rlikci's

generaals en cle ofliciererr verbolgen het aan tle
soltlaten n iel .
l)c outle liorring Petel lirv:ur.r van \trarria na:ir-

w';rirr ge'weldig gcr,octrten \\'as, en 2().(X)() nralt zotr

zijrr gevallerr.

l)och toc'n zt: ooli ltirr rlr: rrcdc -l;r:rg lerlt'tt, ctr cle
Scrviërs ilr tlen r-ug r';rtt dc bezcttingstroepert \/itl
13clglado vierlen, gclulitc het hur.r <lc OostenrijItcrs, na nog enl<eie schernrutselitrgctr, u'ederottt
lrct l:rnd uit te clrijven.
De strijrl was aangevztnsclt clocrr tle 1u'cc tlivi
sies vau het r-enlruur lan lret Je lceer. I)ô uevrl
vt:rlrorg lrun rr:rrlering

het leger. I)'Van 'l-ienhovrn tecl<cnde het alrlus
op:
u I)c ourle Ko'ning is naar 't lrortl geg:rzrn €u

heeft claar zijn troepen toegesproken:
u N{ijn zonen, gij hebt gcz\voren uu'en K<.ning
cll uw vaderland te vercledig<''n. Il< ontsla u rar'
,de eerste hclft 'r'an uw eed, alleen de tl:eede lnoet
gij u herinneren. Ik ben gekornen olr sanreu n1el
u het vaderlancl te verdedigen, on-r nrijn levcn nrel
,lret uwe op het spel te zetten. Maar wie van u zich
niet als zoon van dit lancl voelt! rllag zijn gerveer
rvegwerpen en naar huis gaan ! Il< rvaarborg herrr
clat hem geen leed zal g'eschieclen, \\'ant gij zijt
'
moede en gij hebt g'enoeg geclaân... )
Ook de prinsen \r'aren er bij en lret behoelt rriet
nrecr herhaald met u'elk eerl geestdrift de troepen
hun aartsvijand het diertraar vaderland uitjoegen.
f)rie dagen daarna hield Itoning Peter zijn in.
tocht in zijn beroemde hr:oïclstad, die deerlijk'geleden had, en' hij trok met zijn zonen naar de
hoofdkerk, waar een dankdienst rvercl gehouden
voor de herovering van Belgratlo. ,
De strijd was âls volgt verloopen.

.

tlit

Salo'nika, een vrijhaven

voor

Serr.ië, zonrl

nren reusachtige treinen met munitie.

Tsjechische krijgsgevangenen zouden

den

Oostenrijkschen to,estand verklapt hebben, zeg.
gende: u slaat er nu op... ze hebben geen eten
r-ncer.

,)

Den gn December om vijf uur deden de Ser-

viërs een verwoeden aanval op den onvoorbqrciden uitgehongerden vijar.rd. rviens rechtervler.rgel
direkt.tot wijken rverd gebracht. En gedenroraliseerd als het door de ontberingJen $ras, ging nrr
het geheele lege'r tot den terugtocht over. l)och
nog wildor zijn trachten althans Belgrado te behouden.

Groote strijdmachten trokken samen trij Mladenowatsj, het steunpunt aan de g'roote spoo,rlijn,

'

IIun artillt ric, tlie

zt.ro 1arr11

gezt't-gt'n lr:rtl,

lre-

.lton eenslil:rps tc hulcleren. l)c ()ostc,nrijltlrs, dic
zelfs rlen tijcl niet hadden zich te orrtplooicrt, u t'r'clen cloor paniek aangegrepen en vluchtten lreen.
[,Iaar nieuu.e tr()cpen brachten rvecr vinuigheid in
rlcrr strijcl.
I )rie dage n l;rng u t'cls1ontlr rr vijl ()osterrrijl<sclrc brigaclerr irirn (le vr:'rliocdc lreslornrirtgerr van
clc :ranvallcrs; in rlen n:rurirlclag r,:rn j I)ct:cnrber
rveken zij..
IIet X\/" kor'1ts rverd in clc vallci tlt'r' \[orav:r
g-eworpell en de- Serviërs hielderr rl:rar ccrr grootc
slachtir-re onder de troepen, die vcr:warcl cll at)g'.. stig doôr een liepen. (icrlcclten r'llchtten tot ()u,
jetzi en verder.

LIet XVI",

X\-' en XIII" korps

t,r'rrlerr in het

rlelrar:le nreegesleurrl. (ieen rncrgelijkheicl in dit:rr
t haos nog orde te kr-ijgen loor tegrnattrrvallen,

zelfs onr op ccn r.erdcdigingslirric starr<l 1c hou-

tlert.

Ieder u'as slecirts orrr zijn erigen lrci1. bcl<tlnrnrerd,
tr:rchtte zijn leven te rcddt'n, a:rrr clc sl:rt'htilg tc
ontkomen, rle l)rinir tc bereil<en. \Ien rvierp in r-lt

r'lucht gerveren en ransels tveta, oln snellcr te kunnen loopen. Geu'onclen bleven achter. Overal I:r

S-in stapels doderr. In cle passen, rvaar veel
snceurv iag, 'lverd de ratlp nog grooter. Artilleric
cn bagaqè dreigclen den doorgang' te \rcrsto,ppen.
\Ier.r luistel-de niet meer naar de stenr van offir:ieren en rvierp geschut en u'ag'ens in (e afgrlon
clen.

Bij Relgrado ivorstelden het XVII", VIIIU en

*

Servië.

tt:legrarrrrnen cle u.erelcl roncl zonrl en r1e vernicti-

sing clcr Scrviërs r-ierde.
ljn nrr : dr' Oostenrijl<schc' rce.intcnleu r.luclrtlcn
hirl-. or-cr kop langs c1e brugg'en r'n u,ierpcn gr^

\\'ercn ! ritnsels, lrllerlei ui1rusting-sstuk.l<r.lr or.cr iic
lrouler.ards rlerr hoofdstacl.Allet'n op cle hoogtc vrrrr
'l'optchider r,vercl nog' door ecrr groep
lrlrrilncl<ki-

! (.n g csl rr,del].

Op 15 Decenrber u.as clus 1-ret g:inschc Scrvis,_-lrc
rlebicd van lijanclcn gr,znir,erc1.
Tichier de buit clcr Selviërs : 16,(X-)0 gtr\':ur.(l e
rrt'n, ::i r':rarrclr.ls, J20 l<:Lrronlen. :162 1<aissolr,s. 70
tnacltincg"crvc,,ren, !flQQ pa:rrclen, jj ntilitaire llu,
zir,'likorlrsen, j19 r'eldoyens, X,lleg '6rist t'een r:r:rrT
rnrt <le ge\,.utfaenen. claar cr vocelsel. ontbral< en
zr.:ttl ze haar l{alta ter r-erzorging cloor cle Iingcl

sclren.

NIerr rror,r_rtle clcze zcge tlc ovcru,inn ing r,:u,
l{trLrclnil;, T,irtcrl r,r:c rrLr rroljnrr:tls hc1 rl:Lgiroeli r:rrr
l)" V:trt '['ienhovcn 6ps1aan. o1-l ccl] clcllçbtield te

l;rijgcn van a1 cle.r,erliezcn clcr ()osterrrijlicr-s cr.r
hct g rurvclijl<e <lezcr gevechten.
I )" \,':Ln '[-ienhovcn kcercle nazrr lrct lrt'vriitl,..:

tijtl voot. l):rll ttoclt tr:tcht i"'t-'t t.l ltr,itl ru5r bsguncl, om dc Ooritenrijl;crs totrh maar tc achttl'
hrrlcn. ,,
geeir

frn rirn te \\:alecho zel{

<lc

koffiekan'ier vlLn it hotcl lagen de zieke r:n ge\r.ontle soldateu rjortr el.kaar. Op straat \\'a5 't van eell'
snrr:rigireid,
En een mzrssâ ar
- oirbeschrijielijk.
ttre menschen;
cle utinkels geplundercl, t'ant.het
slagvelcl u,:is heel dichtbij" Daar z;Lg.en n-e cle lij
licn nr-,g op stapels iiggen. De menschen verielden
ons clat hier 'n t.nrintig clrrizend soldaten lrarcn
g-cvallen. trIaar dat was al eelr \\/eeli geleclen en
no'g waren ze niet.begraven. Dus u kunt dat voorste11en.... l)e Servische troepeir hadden rlaar nrr

!

()nr zcs uur 's nror,gcns {.rtt1; I)' t.;rtt -l'ietrlt,:r't'rr
op verkenning uit. u 't \lizrs I'ritu\vJ regenachtig
\\rclcr D. vertelt hij.-. ,, Dc stacl heclc maal \-orla'
tcn, c1e rvoningen orreral opengebroken. Ik l<onr
door cen steegje, $raap drie huizen afgebranrl zrrr,.

lin t-aarar:htig, ik bad nrocitr: or-n nrij goed tt:
zag da.t utoott,
vr'icnclrlijl<e st:xije eruil , d:rt ik in r-rede stijrl 1.r:rc1
xckend, :rl1er1iefst, .' trr \\'Izr:rr ze mc L'ercburger
hc,uclcn. zoo gru\\'zaarn lugtrber

r-an hadden g'enraakt. Daâr rvaren a1 clie legers nu
rloor getro,kken ; clat was cloor Sen,iërs en Oosienrijkers misbrui!<t en r-crvuild. Een dood paarcl op
{'i:rn hoek iag in ontbinding, or.eral mesthoopcn.
\\':lrir 'l ongeclierte in hrioclde. In zoo'n lnxueus
iruis, rvaar a11es openstonci, ging ii< binner,; harldlen zc gebruil<t a1s paar-destal ; paarciernest ir-r cle
:;lirapkanrers, zijdcn clel<ens a1s. paarclede liens... .

\\'ant. ze lraelden er geclucht huisgchor,r<1en, tlr
Oostcnrijkers, cn ook clc. nasleep van hct cigtrr
lcge r.

I It:1 zoogen;L:Lnrtle u l{oclrccrttschr: regimcut :,,
lrcst:iiLudc uil Serr.iërs r,an rle Roenrc,:trsche g.relI!it
g.noot een zelclzaanr becleni<clijke repr.rliLtie, r'oor

zijn plu;rderzur:ht. l)at was er ook gerveest. 't Is
't laatste lan den

t.roo1.endee1s t reinreg'irlent,
-s1ecp,

:

n Eerst bereikten wc X{l:idcnorvatz. In

:

\rervocr van gewolttlt'n.

\ I I l" liorps rtcg. l)e St'r'r.iërs r,an Youritchitch
crr Stellrne r,itch r rrllanr(,n de zeg c r :rn hct In
lcgcr eu rvicrpctr zi.h mct onu.eersTaanbare
liracl'rt. op clen tcgenstanrier-, tlit: op I3 l)eceurtrer
allc verclediging opgevcrr nro€st. En oo1< hier rvij
licu ntorst, r,r':rar tien clagen geleclen ltlet zoo.r:i:ei
pr:t:rl een intocht hielcl, vanu.aar hij bluffr:ncl<:

\\'a1t:r:lro lerug en schreef

6{i6

dat claardoor veel

nror,:r liansct-r lrcefl.

oirr orr.

gr:straft te g'appen.

lln overal opsr:lrriften in l<rijt

o,p clcuren cn nrrr

hicr urohnt I,Iauptofficier X r. u l,eutnant
Z. un. r,lie: Er:ke ,,. * Allc -stations lvaren gelvL),rclrn u K. I{. Militarirahn ", u Eintrltl strerrgstens
verbotelt ! ,
€rlzoovoort, oncierr 't kortsl.onc.ligt:
l-(:ll:

(

((

- qezzrg.
)ostenriiksche

Ilr.r in ons eigen hospiteral I
De toestarrclen daar spottcn nlct nrijr) stoutstt:

vt:rbeelding. Dat r.vas een heider-rsche r.erwarriug,
smerig, smerig-1 . ! In dit ziekenhuis met hon-

cr-r
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De vuiligheid rvas onbeschrijfelijk, over:rl. tsij
t.rls stonden de beerputten vol, l.tarerl ze overg'eloopen ; elt teverg'eefs r",,achtten we op de pomp\\rag'ens. In onzen mooien tuin lag een reusachtige
r-r'iestt'aa1t te uralnien r.an den stank, met de inger,vilnclen van het geslar)hte vee, mct onde verbzurdr:n, en daar braadde cie zon dzrn.merar op.
C)n- hacl
beschrijfi:lijl< I Ik kan 't niet anders zeggen.U
't mee moeten ruiken. ivlaar. 't opmimen van al
cliel zwijneboei ging..heel langzaan.r, a1 krvamen

cr iederqn dag vijftig krijgsger,'angenen om

Scrvië.

- i{ct

r,erpleeen van een verrvonde.

tict'r-l bccklen rvaren

vijftien honderd zwaar gewoll

ile rnenschen... ( r/erpleeg'd ).
In den l<cider, rvaar ik nooit klvarir

--

open ge-

ivelven met hekl<en ervoor, lvzrar ge door een luiir
binnen moest kruipen, hadden ze er rneer dan
lroîderd neergelegd op 't natte stroo, hadden ze
overal zaù maar hun behoefte gedaan.
De zolders stijfrrol, het administratiegebo,uw
en een walmende stank ! Een groote tent was -er

over de stuntpers heen eespannen in den tuil. Op
cle koude mozaïek\rloererl van de gangen zoo vol,
rlat ge er nauwelijks doo,r kon. Want nog altijd
1:rgen hier opgeborgen, onverzorgd, 'n kleine
vierhonderd van de zwaarst gewonden. Zijlagen,
de meesten nu al trvintig dagèn, nog altijd zander

in hu.- uniformen, -'itgeput
en verwaarloosd, teru'ijt de etter uit hun be.':len
verband, nog altijd

droop.

\'-an de 1ô,00t gervonden, die er oorspronkelijk

in Walecho gclegen hpbben, voerden .de Oostenrijkers er trvaalf duizend mee in de paniek van de
vlucht. O.ik dit ellendig transport lvas verder
blijven slekerr.
u Ik kr,vam in 't vroegere kamertie van zuster
De Grrro'te, en ik vond er twaalf gewondén liggen ;
in de verbandkamer vijf en tr,vintig, de sterilisatiekarner stijfr-ol, met overal op de vloeren faecaliërr en verdroogden etter. In mijn eigen kamer
rl'as 't allerdroevigst gesteld ; de Rôntgenkamef
ntas berplaats van leege flesschen,

maar waar

ik lr,tterlijk van griezelde, dat was-die stapel lijl<en in de lijkenl<amer, met twee... stervenden eron <lr.'r.

.I'n zoo:rls Cc kcrels in bed lag'rn, irr hun doorblo. de uniformen. hier en daar met cen ziek been
er:uit, de broek afgescheurd, de ellende van die
blc.rte, geïnfekteerde u,'onclen ! 't Lijden daar op

die harde gr:anietvloeren \ran de garrgen, me', enkel u'at uitgeloopen strooisel !
X;laar in al die hospitalen te \\'alecho \\rr::i

lret dezelfde, of nog erg'er ellende. Ik herinner n-re, dat ik den trveeden clag na n.,ijn aanl<omst, in het svmnasiumhospitaal ze'-tig lijken

van Oo'stenrijkers crp een hoop za.1 liggen. En
toen ik clie gruv'zame rlrassa r.vat rrit elkaar haal6lr,:, \rur1d ik er tu'ee lijlien vari hr ofclofficieren oncier. - - la, zeiden "de dokters, er was nu eenmaal
qeen

tijd

o'û) ze te begraven.

te

helpen. Een nieuwe fakto'r van zorg' rvas, dat we
qecir brandstof hadderi.
De vreug'de bij de Serviërs over cie zegepra:tl
r,vas niet onvermengd. Er'ktvam nu hevig lijden,
zooals D" \ran Tienhoven vertelt :
* De Serviërs namen duizenden krijgsgevangenen ;en duizenden zieke en gewonde C)ostinrijl<ers
bleven er achter. de meesten in een desolaten toestand. Onder die afschuwelijk 'r.an cle luizen bezochte so,ldaten, die o,nverzo,rgd met hun unifor-

men aan maar neerlagen, maakte de vlektvphus

gemakkelijk slachtoffers. De epidemie breidde
zich snel en onrustbarend uit, ook onder de
'l<rijgsgevangenen. Dat
ondervonden we spoedig
in Walecho en omgevir"rg, waar bovendien zoo
veel bekornmerde vluchtelingen in de r-erlaten
huizen een onderkomen hadden gezocht, die een
lichte prooi rverden voor de ger-reesde ziekte. '
Op cle sl raten, in cle leeggehaalde rvoningen.
overal zâten en lagen ze, de gezonden, de zieken,
de dooden, rampzalig aan zich zelf overgelaten.
In het hospitaal o,p den heuvel lagen er ttvaalfhonclerd opgepakt, van wie er alle dagen zestig stierven. Bij ons ziekenhuis rvas een groote herberg.
Door cle kapotte ruiten heen zag ik't gekrioel van
de menschen. 's tr4orgens waren daar gemeenliil<
cen r-ijfr al lijken.
Dan stuurde ik er mannen heen om die ç'eg te
h;.1en: Zé droegen ze naar onze kapal, de pope gaf
hun elen zegen, en ongekist rnrerden zc op een wag'en gelegd om begraven te'worden. l)e sterftc

aan uitputting cnrder de l<inderen was ook hier

rrrgstwt kkend.

De zie!<te o,penbaart zich door hoogc koorts.
Den vijfdt n dag ontstaan er over het heele lichaam kleine rose vlekjes, die o'p mazelen lijken,
en bij vingr.rdruk verbleeken. In de tweede week
r.an de ziekfe rvordt elk vlekje een kleine, puntvormige ontlerhuidsche bloeding, en dan ziet de
patiënt eruit alsof hij .vol blauu'-zr,varte inktspatjes zit. Gezi.:ht en handen blijven daarvan gervoonlijk vrij. De koorts die tot 40, 41 graden op
Joopt, houdt rneestal ongeveer veertien dagen aan,
cn eindigt met een krisis. Maar in den regel zijn
r'lr: zieken al eerder gesto'rven.
laq aan dag stc:g het aanial ziekerr onrustbarctrd, en rrooral orr-'--,: cle vijf à zes <luizencl
krijqsgcvalgencn, rlie in ,tc magazijuen rtan de
ar til.leriekarerne lag€,lr, \^/â1€1i de vcrwoestingen
o:ntstel1crrd. fla,ar hr"'arir bij c1a: 't ve'rplegencl
pcts'one'e1 overal ze1f aângetast lvei:l , zoodât cr
naur4relijks, rncer rlrcllsciret overble\,.'û oln de
patiënterr te \rclzor.qelt. Ile hcirle dokters van het

trrnhus-hosrritaal op 6en fiçnrrel stlerven trl heel
spoedig. Ën overal, ove'tal, in de vervuil.le m

* 66?:
XXII.
Bras'schaat.
Onze vliegers in Au$ustus lgl4.
De Moe"
Houtem.*'
--" Ans,,
Idesbaldus.
- Olieslage,rs €n Copren. -- Verbeteringen.
p€ns.
De Fransche- vlie,g€rs.
Rolland
- Yliegers
- René Fonck, *- De'Duitsche
Garuos.ls,ppelin. '-- De aanval op de Zeppelindoo'ds te
Rleéne. -* llontmen uit de lncht. -- Te Duin"
kerke. -- Poperinghe. -- Tc Lichtervslde.

V66r den oorlog lag ons militair vliegkamp te
ilrasschaat. De eerste militaire vliegers ruerden

te Sint-Job-in-'t-Goor. Als we hen
solns zagen zq'e'vèn boven de bruine heide en de

geoefencl
Gesneuvelde Serviër.

r-rt'rtrcilclercie stacl,

geving, nalncll

ovcral in c1e stra.teu, in cle omsterfgcvallerr schrikrn'ekkencl

c1e

toe.

In het hospitaal \4ras cle toestand afschut'elijk.
Ik had mijn helper, broecler Henken, gezegd dat
lrii nu eerst beginnen moest met clie kamer gron-

rlig schoon te rnaken. I'{aar nergens was een emte r,inden ; zelfs geelr $raschkom. En cle
clirchteur liep maar rond om ze dagelijks alle
nraal een kamferinspuiting te geven. -* Zoçals ik
zei, stierven er vâ1l cle twaalf hondercl dan ook
'n zestig per dag. En men bracht de dooclen op
\yagens naar de groote begraafplaats en daar
n'erclen 2e cloor Oostenrijksche krijgsgevangenen in groote kuilen ge1egc1, u'aar er driehonclercl
in gingen en dagen lang lagen de lijken daar
so11ls op lange rijen te wachten"
fn tien dagen tijds stiervea 14 clokters te Walecho. Ook D" Van Tienhoven werd aangetast en
iag 16 clagen doodziek. Toch genas hij.
Broeder Henken, clie met den dokter naar
Holland terugkeerde, stierf in Den Haag aan
r'1e'ktl'phus. DF \'/an Tienhoven herdenkt clen
meL

tlouu-en rnan met ontto'ering en liefde.
Zoo n'as op het einrle r;ad tnt4 5ervië van zijn
viianc.len-bcrrrijcl. Oostenrijk had wel een smadeJi jhe nerlerlaaq geleclen. De overq'inningsvreugde te, \Àreenen wâs van korl.en duur.
Deze rampspoeden rvaren niet van âarcl onr c1e
verho,udins trrsscherr Duitschers en Oostearijkers te verbeteren. We weten reecls hoe Hindenbnrg zclf eel1 afl<eer had rroor de Oostenrijkers.
Ilaar cle bonclgenoote\ zaten âân elliaâr vast.
llccr en rlreer zoLl 't hliikor hoe D'uitschland <len
naburrr a1s een rrasaal .gcbruikte en meester bes'orr te spelen orter cle troepen clcr Dtbbel-rronatclr ic.

Dc Duitschè eierreraals, zoo.als later L ackensi:rr, zouclen se1iilr meesters in Oostcnrijksch-

Hrrne'aarsche gebieden optreclen.

Ën clan oocnbaarrlen zich al r'roes de teekenen vân ontu'richting in het zoo lcunstmatig
s:lTner)ge\ioeecle dik, dat cloor alletlei rass€Ir

,r'crtl hcrvooncl
Scrvië over\vol1... i-Ïraar te'n koste va.fl groote
cllenele. En nog heviger liiden stond het te
n'achter, zooals'lr,e len geîrasterr ?iide z11llen ver.

tr'1terr.

<lonkere bosschen, tegen de wattige of ':blaurve
lucht der Kempen, ve rmoeclden we toch niet hoe
spocclig hun cliensten cloor 't land gevraagd zourlcn rvorden, en r,r'ell< een o,ntzettend wapen de

blijken zou.
\/liegen... Men beschouwcle het als een ontluikende sport. Een enkele schreef er veel over
irr een dagblad, dat geen speciaie spo'rt-krant
ai--roplaan

zooâls G. Raal in het Handelsblacl van Arrtwerpen. En r-luizenden rnenscitcn 1i':pert samell
om een, vlieger te zien en \\,aren al zeer toldaan,
wanneer'deze eent'ge ronrict] Liorr':u het plein cir-

r,l'ir.s,

l<e1de.

oor1og... en zo'ncler kelnis van
geheim cle'r afgezotrdercle kampen eri fabrieken, maakte c1e v'liegkuns,t snelle
voîderingen.
Den 4den Augustus 1914 rtertrokkel onze militaire vlieg.rs iirtr Brasschaat. 't Was oorlog...
\\-at zou het alles worden? Wie wist het?
tlet go d rrtr inlichtingen over den vijand te
Daar krvani

't publiek,

ir.r

c1e

't

Verzamelen.

l4En moest van Brasschaat naar AËen vliegcl
in nog gebrekkige rnachines. Ook waren er rveinig vlieqers. So,mmige vrijrvifligers boden zich
al dadelijk aan en de voornaamste van deze was
Jar Olieslagers, bijgenaamd de Antwerpsche
c1uivel, om a1 zijn stoutmoetligheicl.
Een groep vliegers kreeg clus fot taali van Arrt$rerpen naff de Duitsche grens te trekken e'11
inlichtingen o'ver de bewegingen van tlen viiancl
ïn te 'nvinnen. Een andere moest te Ans-bij-Luik
clalen en zich ier beschikking stellen vân generaal Leman voo,r de rterkenningen aan de Maas.
De eerstê, clie naar Aken geweest v/as, werd
rnet vragen bes,tormd. Nadetden tle Duitschets

in

massa?... \\/elke vrtegen vo;lqden

zell{oe

u'a-

ren cle troepen samengesteld? En nog rreel meer.
Z-iin rrlieetuig droeg re'ecls de sporen van beschietinE. Neen, 't \r;as nrl geen sport meer, mââ1
hit'lcrc ernst.
l'log geelr
\ran fotoqrafceren rrit de lrrcht n'as
.1915

te doen.
Dit begon men pâs in begin
f,ctten u'ij nu even o,n het eerste eskacler rzar.r
.Ans. lIa.x Orban, luiterrant-r'lieger, schreef ilr
het bJacl rran clen 'Iouring-Clrrb : rr Den 5t1en
\rrqrrstrrs zâqcn \\'e tarr rle vlakte van Ans cen
clet onzen oveï het fort van Fleron vlieqcfl. Wii
vo,lqr1en zijn r'lucht mei betvolclerende fierteirl
en verbeidden zijn terugkomsi met hei her;is'
verlangen einde,lijk te weien wal er voorviel.
sirral<e.

-668l,ater zagen rve rtlicgluige1l nict allccrr urct
vijandelijk geschut, naar ook rnet windvlagerr

kampern. Maar nu lvaren aviateurs en aërop=l;rnel
uog niet gewoori-in zulk rvcer te vliegen. Eetr
tlcr bestuurclers verkoos mct grooten moeil lievcr
al1cs te wagen dan zijn vliegtuig in rle hanrletr
dcl D,uitschers te latcn. Hij vertrok hct ccrst, rl

g.,f irct voorbeeld. FIclaas, hij verclt'aalde crr
ii..:t-rl in clc orngérting rran Namcn ge\,a11ge11 gc-1l(lnlen.

llen maakte ecn

lancLngsplaats

bjj l,euvet.

Lrcze beu'ees ook "niet lang clierrsten. Troutvcns
i1e llclgische bechijrrighcicl moest gering 'b1iji'crr.

llonrrlen hacl meu niet, tcrwijl cle Duitschers
met deze projektielen ons I'eiclleger en. zoo,als
\\'e vroeger reer1s rueeclce1t1en, ook rre,rschci<lenc

l,uitcr;rnt r,licgcrrier \\-i[1r' t,cipp,:ns

\:tisi lrL:t 2,,\,:irtr illiltt ii\\'a1llc1r z.\\'a,.ric ', 1,'hl.;,- n,
r'.tll, rirlr rl:ir'iir,lr iiit.lrt,rl.lrrsttrr irr uil1,
\\'olliits. \\rirt n'as t.1al,. Zonder tu,ii{e1 liet ai'-

schictcn cler glootc stnklicn rlit het fort, clic naar:

tlicrr kant rius cie graltaten sliugertlen vcrgezc.l(l
vrrrr rvitte rookrvolken.
La,ngzaam keerde de aëropl:-ran ter-ug rl zettc
zich op <le r'1akte. Ieder liep er hee1r, en vragen
Vrrl-srnolten, tert'ijl de waarnetner daar zat, verbaasd rrog over hetgcen hii.l'aarnam. De Duitschcrs schoten met hun velrigeschrrt shrapnells
llaâT ale Ïlicgmachines.

Dat s'as 't begin cler verdecliging van

clen

grorrcl tegén luchtvaartuigglt, de kiem nos maar.
Ze za7 alclus bliiven geclurende den ganschen

oo,rlog: shrapnells cn mitrailleurkogels.

r1]aâr

zoo verbe'tcr<l rvorr.len, rlat tiaarborren, zel{s bolan cle ff000 meter lroogte. de woede u bevins.'
bii rle o.nilervincline, dat bijna altjirl de eerst afr-e!ufrrcle strraonell met zijn rlrooc geluit1,, uw
ooren- verdoofde, ur,rr r-liegtuig schokte ,en u.v
aatrr,ezigheirl, met zoorreel zorg tterboreen, \/er-

knam.
I)e f)uitschers \varefl brritcnsen'oon krrncliq irr
11e voorbereicling.dezer r,erclecliqing in rterkreg'crt srrl<ses, clat rnen niet ontkennea kan.
Ifun afneergeschtrt vernietigde het grootstc
t'a<len

rlecl cler mirlclelen van onze \-erkeriningsvliegtrrigen, lr;e1ke op geringe hoo.gte vlogen. Hun artillerie ver.r.'olfde ônze arriateurs tot ver binnen onzc
linies, teruijl onze arrne kanonnen met mo'eite cle
cclste linie cler viianrleliike loopgraven bereikcn
konden.Later, te laat eôhter. kwaryren Engelschen
eri Franschen ons ter liLrlp gret een mager be-

hoorliik materiaal en toen .bestreden tle rretvan kanonnen en aëroplanen
kraclitiger rlen inval van Drritsche toestellen
c.enigde poEingen

hitttrcrr orrze linie.

\Vii bleven

r.riet lang op de vlakte van Ans.
of drie lachten 1ra onz.e aankornst meltlrle
tcgen drie ur1.r 's nro(qens de telefoon, aan den'
l<omnrerndant van de groep, dat de tusschen luimterr p;efotceercl \\-are11 en n'ij moesten vet-

'Itn,ee

trcklierr.

't Was régenachtig weer ; zware. clonkere rvol'
ken clreven in mass,a's boven het land ; de drie
of vier toestelien vlo.qetl heen, het onbekencle
\\:eer ilr, op arzontuur uit. Oeen enkel keerde te
Antwerpen tertrg.

.l t',lcl r hcstool<t en.

linkcle Fransclte err Engelschc r'lieqers l<tla-

lrer

l'lt1 nerat Antrverperr c1e onzen bijstaa.n. 7c
hatlderr lichtere toestellen en oo;k bomnre u,
\\râârlnec ze zeTfs de Zeppelinloo<lsen van l)usscl,.lorf en Keulen gingen aanvallen.
Bi j 't uitbrel<en .,tan den oorlog hezat lre t
Iiransche lescr siechts 120 vliegtrrigen. Hct
Fransch rnilitair reglemeut van l!112 \'erklaârde,
rlat qevechten tusschen vliegtrrieen tiiclens cetr
ve lrlslag niet te verrrachten waren.
Toch bezat op spoltgebiccl Frankriik een heel
s'at lilinken<1er naam dan fltitschland. Beaumont, \rédrines, Rleriot, Garros, v/aren geen
Pruisen. I)e rzlrrchten var de Frans,chcn \^rckten
bcu,onrlerinq in c'[e cansche .r'erelcl. 1[aarDuitschlanrl -scrktc in ,stiltc... Ën aan geallicerdc zijdc t'ac mccr slrot cian hclangsfcllirrq
r-oor rnilitaire r'l'eakrlnst.
Tr l912 rau cle rtoorzittcr..'rn cic Relo'isclrc
A.ëro-Club het intitiatief voor een nationale in
schriivino oni ons le...er yan oorlossvlie-strtiserr
te lootzien. ITii t.,,ensr:hte een a/ooraanstââ1rd
i-rrrscnzrg€ te \rragc1r, onr dic jlschtijrdtrg onder
zijr heschertring te flenren c1r richtte ziclr tot een
:. li\.i

1i'" cl:rît cm ar L
rJaaraan toeh n i", I rien clezi: oir
r-eronl.rvaardigclen toon uit. \rergeet qij. dat hc1
,

.-1

r r-

r

. Gii denkt

on nriin voorstel l'as.
1.'r..'r'etr'6, r.ls1

.,crhr,..J

rit

r'le.t

mcn

in

D'er -Haaq

d.c'

!rrchtrraâ1't I)cs:1ll al:. hetreffeldc Irct
r-1ieg1'lr'rtet lronrntel te rr'ernetr en

zir.1r na11 oor1o.-s lar.l11 o\rct:
^.,,,. i1: r.r.rzocl< 1r4[ r:.

tc

p-c:r'et1

? Drina' nie

1

,

Dc lt'c.idcr:t rlrnrrr'
rricl rlrr,
lrcritrrtc16'rr,,11f jrr !îfl!.
\fag nrerr er ook Rrrr^,,1.
lrij c3rr clinr.r' ,let fe T,'. 1,', ,r'r't $s11fp9-J)11rrrrrrit
:roiloçl-,rl'.'!pq n'ct'l , ee11 .ir:i tedeitaars z.ei : t 7.on
rlrt'fr-'ij!:cl 1<rnrf ..1a 1r'i'l . rlrrrrort rve rriet allectt
rtrr'!1fE11 i e

voct etr

1e

nart-rl ztt11cû hcl-''l,cr, .nrâtlr

r

r,.-1.' r,e1l rr'.1r-ir1 ir1 .1e 1n,.h1-.
T),.,4. 1,.6n11iç11 rrctrlt
.1,

'1

1,,1'1"1

.

t, ,t rr.l1;11çr1xç!1 nrrl.

.

Serrlr..'-|J1r616r.f .'n111<'1,-l,le,1c lnel- nntÉt'','e

1'Ol
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rran het eerste, het rneest dreigend gcrraar, kteeg

van Irr arrliri jk en Iingelaud,
nieule h;rng:rrs, iteschikLc ilr(.n 01,i'i
p:is trpgclcide vliegcrs cll zoo r,r'crd hct kanrp vztn
i cilsi-laldus het bel:ingrijkste r,an ons front. lie;r
:i1l(lrr trrjCilr r,"er:c1 bij llouthem aangeiegcl, zetel
\rau L)n:i Oroot Hooldknattier. I,ater moc5t rrrerr
It'iesl>aidus opgeycn, daar 1'ret bedreigd rverc)
i'roor rle l)uitsche artiilerie e1t men verhuisde
lliiâr cclr gesticht tcrrejn in de f{oeren, tussôhctr
\-curne ctr lJuinkcrkc.
Ilouthcui en cie liocrcu blcven nu cle groote
.clltrllins cler 13elgische luchtvaar.t. lle lloereii
l;czat trr,'ini'ig ir"rinre looclsen lnet cc,1l tachtigtal
viitgt Lrigcrr.
7.ij die viieger rvensch{en te n.orden, tnoesl.cn
zieir arrtt\attliclijk tut teli l)r'ivate lrrrîtscllrpl)ij,
rie ,\ôro-Club, richterr, rnaar in NIei 1915 stichttt:
cinze rcgeer'irlg ec1r. scirooi te Dtampes, 40 krn.
tcil Zurden van Parijs, op hct voormaiig aër'o
(lrourti Il1.-riot.
-iri lil1iJ veriiuisde ze raat Juvisy. .Fiet herstel
rrrerr r'liegtuigcn

lri;,urvdc mcn

r,:rtr tret vliegmateriaai en welctra ook cie verviiaL'

rtiging geschredde te Caiais.

Luïtenant-vliegénier

lan

trr 't begil varr -l-9L5 bego'ri men uir vliegrLrrgen io,to's le nemeû, errst \';rn IU0U iot llrUU ntcitr

Oiieslagèrs.

ii. - J',t c viicgtttigcrr warcn iu uuË iarrri cl clc
ilruturs l1t f rarlifrJk gelilaaiit. l)cze ltj toesteilcrr
\,\'urocr ur r.ier' csiiadrtllldn verdeeicl I men reirurr_.
lccr(rc ccuige eendekkers en vormde daaruree
tcu vrjitie lJroep, bestaancie uit twee lieperdus5rlts, t1!-cc IJ1€r10ts en cer) i\lorarte. Llen 12cri
lllgrlstus kr,vaîtetr L1.rt t"railkrijk, cioor de iuchi,
;iclrt erùropiancn, l,'arnran, type 1913, m;Lar drre
sleclrts kouclen ciaarvan voor verkenningen gebruikt wr.rrrlen; <ie arrderen dierrdeu in de vliegscilool. Verder hadden \ve twee kabeibaiions vau

r).

hçt Duitsche t) pe, die aan 't eind

varl

irurr l<abe1 schtltlcleu cu tlraaideu. Voor cie ieerirngen i-;esciriktc nlen o\/e1- twee kleine bestuuri.rerc baiions, een vzln 4200 M3. en een vau
tÛW }IU.

Ilet leeer hacl den 1en Augustus

t

1914 geen

welke zulke groote diensten zoude! bewijzen,
rekwireeren. In 1917 had het 3044 vrachtautos. I)ell len Augustus 1914 bezat het legu10û0 rijwieien ; in,1917 warell er 12,73A; in 191.1
vier posten van draadlooze telegrafie, en in 191?
rlrie honderd en twee. Op het gebied der lucirtvaart ook moest er dus in ons land veel gedaan

;iile

rr

irrliehti.ugsdienst.

Iu 't begin ging het overbrengen vaû sigûaleu
uit de lucht ûaar r1e artilierie zeer iaûgzaarn. I)c
vHèger moest daleo efl reed per auto- naar dell
kommandaut cler stukkeu. Na tal rzan pl'oefrleirriugeu werkten de aviateurs later op uitstckende wijze door draadlooze teicgrafie. Ook rie
ber,vapening verbeterde en ze€r geclucht werdeu
rte jachtvliegtuigen vau eetl oI twee L'r zelfs riteer
rrri trailleurs voorzien.

De jachtvliegtuigen vielen ook cie kabc'1ba11ons
aan, waarvoor ze speciale kogeis bezaten. 't \\'zrs

ceu halsbrekend welk, waut ûreu moest

de

kabelbailons dicht na{ere,u, terrvijl deze van cleu

rkelc autt.r, crr uroesl deze soort voerLuigelr,

ordetr.

. Bij defr val van Antwerpen vertrok

rioogte, iater zelfs vau IiUUU 'n. 't Was ecn gci aariijk werlijer clat bc.rverr cie vtlancielijke linres,
teurirideu van irevig alrveervuur lnoest gescirluden, doch iiet had 't grootste beiang voor dcn

onze scha-

nrele luchtvloot naar Oostende en verbleef enkele dagen in het hippodroour Wellington, dau

begaf ze. zich naar D'uinkerke. Men herstelde

daar eenige oude toestellen eu toen rnen eiudeiijk
klaar was, vernielde een sto,rm de loodsen en een
clee1 van ons al zoo pover materiaal. Iiet eerste

eskadrille, enkele toestellen, vestigde zich dan
in een weide te Sint-Idesbaldus bij Co,xyde,
bijna onder 't bereik der Duitsche kanonnen, erl
werkte tijdens den IJzerslag met Franschen
sâûren. Maar na cltzen slag en 't aflvenden dus

groncl af door sterke mitrailleurs en kailoil1ler
Lruschernrtl werden.
Ook kwarn men er toe, vor;ral voor cle vliegers,

door irandige veruto(nming alles te verbergen,
liet-zoogenaamde camoufieeren.' De Legerbode
schrijft hierover:
Men mag zeggeù dat het gedurenden den
oorlog eerst de menschen !\.'aren die gecaurouïleerd werden door het invorereu der kaki of
he'melsblauwe kleeding, om de troepeû zoo weinig mogelijk waaûleembaar te maken ïooï den
vija'-rd. D'och nqarmate de strijd meer ter plaatse
gevoerd \,verd, moest men de hulp inroepeu van
rvare kunstenaars otn wagens, auto's, huiven,
iianons, treinen, wegen, tanks, enz., te carnoufleeren.

Tot de oo,rlogs- eR koopvaardijschepen toe

.,1'errlen schilderachtig, kakelbont

bekiad met
n'itte, gele, gToe[e, blauwe, zw'arte lijnen, om
ze zooveel mogelijk te verbergetr voor clen perisiioop der Duitsche duikbooten.
C)ewoonlijk is iret de natuur'die tot leicisurau

*
riiendc otn clil rrriuretisure, celrc gâ\'É, iot tlll tùri
slechts elgeu aan solunige sool-tctr rrau ctiercu,

te benrerkstelligcu.
Doch dikrvills is de hleur allecn ricr vol.
doencle. ,\leu hceft toevlucht gcilouren tot r,varu

tooneelscherrnelr olu den vijanci, clie eenige horr.rlcrcien meters vct was, te beclriegen over hetgeerr irij orruer cic oogen irad eu op zijn gemaklc
kort u'aaluetnetr.

Zoo u,aren er ooli \:ccl gecarnoullecrtle \\'eg,cli
op het IJzerirotlt. ,\-[eu maaktc vermeend gcbla(lcrte ûarl cle boonten cloor rnitlcicl van eell tret

waarop bosjcs gioetgeschilclertlc raphiablaclcreit

gelecrr'. zijrr.
d,11es rvat zich in 't bcschoteu gebieti lJevulti,
i.'turstrverlieu, be\rLxrrrariingsrnagazrl 11eû, stapcl .irrartsell !'arr allcn aarc1, barakken, ciekkingerr,

liauonstellingeu, tlloest r.oortdurenrl vercloken

u'orden. De canroulleurs traihtten ook onziclrtbare rvaarneruilgsposten op tc richten; sollls, 1rr
één enkelerr nacnt, wercl eeri uatuurlijke booni
ricefgehaalcl en vervangert door een nagemaakte
boour, van waar een onzicirtbare waarnener clag
cn n:rclrt dcn argeloozen vijand bespiedde,
Kortom, het camo'ufleerea heeft ia dea oorlog
zooveie diensteu bewezen, dat het voortaar, in
alle legers, schitterencl het recht op bestaan veroverd heeft. r
Wij kregen ook bekwame vliegers. Van Olieslagers spraken we reeds. Later onderscheidde
zich Willy Coppens, luitenant-vtieger. Hij was
de schrik det Duitsche waarnemingsballons c de
drachen r. Halen wij hier eenige zijner vermelclingen aan, die genoeg zeggcn
Ged,ekoreerd nxet de Ord,e tan, d,en lVitten.
;lrem,il uan, Seroië aan [u klas met, zwq.a(d,en.
Officier achte rvolgingsloods, merkwaardig
onder alle opzichten, van be{ilonderenswaardi'
gen strijdlust. Fleeft, in min clan vijf maândell,
:

35 overwinningen behaali! (waaronder 33 verbrande ballorrs); bewijs gevencl, gedureqde eene
ononderbroken reeks gevechten van eene buitenIelvone rvilskracht en de schoonste eigenschappen van moed, (35" overwinning.)
Vermeld,

bii L. D. O. aan het h-ransch

leger

in Vlaand,erela,

den'18" Oktober 1918.
tu Legendarisch in het Belgish leger om zijn
ciapperheid en zijn hijval als vlieger, komt de

bewondering der Fransche troêpen af te dwingen met

in 13 dagen

zes

yijandelijke

<

drachen

rr

neer te brengen. Vijf'en-dertig vroegere over'
winningen.
ilfaar daar

hij tot

hoort, zullen

wij

Generaal Degoutte.

rr

latere oorlogsperiode bevoorloopig verder over hem
cle

zr,vijgen.

Een bgroentd Fransch vlieger was Roland
Garros, dien we hier afzo'nderlijk noemen, daar
hij vooral boven Vlaanderet vloog en claar clalen
moest en gevangen geûomen werd.

Garros ùerd geboien op het eiland Réunion
den 6en Oktober 1888, waar zijn vadet advokaat
was. Deze vertrok naal Cochinchin an nam zijn

zoon mee, die daarna Indië en Madagaskar bezocht exl in 1900 naâ,r Frânkriik voor ziin studie
te.rugkeerde. Hii werd ziek te Parijs en de dokters, die h"* uàg borstliider noemden, zomâen

6?r)

*
irem riaar lret Zrritlcrr. 'l'e Caunes gilg het eehter
riict l-retcr en twcc, drie lviriters leiclde de jongclirrg een ku'ijrrencl leven. Dau kreeg hij lietcle
voor cie sport en wercl een hartstochtelijk fietsr rjiie r. \\ at _ de dokters uiet vermocht hacldeu,

tlced hct rijrviel. Garros lvercl gezond. Hij bleef
rle sport tro,uu/, cloch zette te Parijs zijn stucliën
voort. Hij behaalcle het hooger handeis<liploma,

rr'cr.l vriju'iliiger in een autofabriek en begotr
diiarrra zelf een zaak. Dc viiegkunst wou zijrr
levenclige belangstelling en Henr1, liarman h:id te

Iss5--Le.s-,\{ouliucanx giien trouwer ber'vonticraar
r.ian Clarros. Welclra ging hij ook _de iucht in.

Itij zijn cigerr ecrste vhlcht scheelcle het r'veirng
oi 't werd ooli zijrr laatste, en rlog we1 op dcll
.1r'onrl... u Lk stceg in mijn toestel l, vertelcic hrj
Érarl ee11 vrietrcl, (l) u bontl n.rij vast err trviirtrg

rninuten l:rng draait mijn nrecanicien de scirroef
roirrl, zoncler cle motor in beil'eging te kuunerr
b{engen. Eirrdclijk, a1s iecler reeds rvanhoopl,
z.oadat de menigte reeds een compakte massit
rond mij vormt, stemt de motor er in to'e, clat
wij rrertrekken. Ik kijk niet, buig het hoofcl crr
zet
met ?5 per uur. Nauwelijks heb ik tltt
^attafgelegd, als een kolossale trveedekker,
rneter
rloor l{aurice Cleruent bestuurtl, juist geland is.
In mijn werk verslonden en mij afvragend hoe
ik zou opstijgerr, heb ik hem niet gezien. Hij
l<omt recht op mij aan. Ik kan hem niet neer
vermijden, hij snijclt rnijn toestel in tweeën, en

hervormd het in luciferstokjes. Als door een
wonder ben ik niet gewond. Zoo eindigde mijn
eerste vlucht. Als een uitstekende vriend liet
llaurice Clement mij een ander vliegtuig geven.
'['oen vioog ik. Bij 't neclerdalen brak ik eerr
i,ic1, ccrr dicl zccr lichte rvieleir voor Salrtosf)urnont gemaakt, die een virtuoos was. ))
Garros hield vol en met sukses. John Morsant,
cle vermaarcle Amerikaansche vlieger, die het
eerst de reis Parijs-I,onden met een passagier
volbracht, nam hem mee ilaar Amerika, waar ilij
roem verwierL Dan verbond Garros zich voor
Parijs-Madric1, Parijs-Rome, eu de vliegroucie
van Europa, Parijs-Luik-Spa-Luik-Brussel'Utrecht-Roubaix-Calais-Lonclen-Parijs. Dan begaf
hij zich naar Zvid-Amerika. Hij vloog daar met
Braziliaansche officieren, en tengevoige van zijn
optreden, besioot de regeering tot de stichting
\;an een luchtvaartafcleeling. Bij de Grand-Prix
d'Anjou van de Aëro-Club, was hij de overlvinnaar.. Hij boocl zijn toestel, een monoplan Bleriot van 50 paarden Gnôme, het Fransche leger
aan. fn 1913 stak hij de Miclclellandsche Zee
ovel. Tougtle hacl het in 1911 beproefd, maar
verloor er het leven bij. Garros vertrok van StiiaphaëI. In mincler dan I uur legcle hij de 760
kilometer af (de snelste booten deden er 3,1 uur
ovet). Bij zijn landing te Bizerte had hij nog 5
liter esseîce. De minste afwijking had den dooci
beteekencl. Hij had op 7 u. 30 gerekencl voor zijlt
branclstof, maar hoopte, dank aan den wincl, dc
reis in een uur minder te doen, Een kwartiet
na 't vertrek zaghii Corsica. Ifet rvas zeet koucl
in de lucht en Garros werd slaperig. D'e toclrt

(l)

< Roland Garros

"

par Jacques Mortane.

*-

6?1 -'Llehcei
iuUU rrletet' hoogte naru liil
"i,,,ie, r'urtt-'
"en tnacltinc'
cio.orschttten vatte de 1)uttsche
Iieu geweldige vlam omvatte haar en het loestel
daal<le al draaiend. Vijf-en-twintig sekontleu later plo{te de machiue iu een rookwolk ueer.

('t \\,'as tragisch eu verschrikke[jk, getuigtic
Garros zelt. Er zaten twee slatuleu op, .L\aakt en
bloeiiend lagen de lijken temlddeo van cie n'rak-

stukkeu. D'e waarueluer had eeu' kogel 111
't hoolcl. I)e bestuurctet: was onkeuneiijk. Duil'
scliers en lJe,lgen hadden het gevecht kuriuert
' volgen, walt hei gescirieclcte bo.verr hun loop'

De Frztn-sche vlieger tarros.
i;oven Sarcliniè r,r'as rnoeiiijk. Zeker oogenblik
\:1$t hij niet of irrj vooruit vloog of in cen verkccrrie koers rryercl geclreven. Van c1e motor brak
cen siuk, maar hi1 bleef werken. Einrlelijk zag
l:ij drie torpille,urs, dan wat later de Afrikaansche kust. Hij landde te Tunis, waar de militairen hm geestdriftig begroetten. Deze vlucht bezorgde Garros het Eerelegioen.
Bij 't uitbreken van'den oorlog werd Garros
ingeiijfd bij het eskader iVI. S. 23, van kommandant-kapitein de Vergnette. Hij moest te SainrCyr op toestellen wachtqr. A1 dadelijk verteldeu
de bladen, dat hij gedood was bij een aanval op
een Zeppelin, dien hij vernielde. De 24en Augustus bezweek hij
volgens de kranten
- bij
voor cle tweecie roaal,
een aanval op eeû
Duitsche aëroplaan boven'loul.
Pas op 16 Augustus vloog Garros voor de eerste maal.Hij was eenvouclig soldaat... uko,etsicr-

vliegerl voor stafofficieren. Weldra echter

ge-

lastte ruen hem rrtet het ouderzoek van voorgestelde verbeteringen. Hij onderscheidde zich
zoo,zeer, dat hij tot onder-luitenant werd bevorderd. Den 1" April 1915 schoot hij een Duitsctr
vliegtuig ne,er, dat brandend in de linies daalde.
Hij werd als volgt op de dagorde van 't ieger
çermeld

i

der infanterie Garros (Roland), bestuurder bij het eskadrille M. S. 26.
Even bescheideu als schitterencl bestuurcler,
ireeft no,oit opgehouden het voorbeeld te geven
van moed. Schoot den 1en April eerr vijandelijh
a Onder-luitenaut

aêroplaan neer

bij

een luchtgevecht.

'

Foch.

H. K. 4 April 1915. r
Hij was ruet 95 kgr. granaten vertrokken voor
het station van Oostende. Op 10 km. van onze
linies en 500 meter boven hErn ontdekte hij eel
toestel, waarnaar cle batterijen vuurdcn. Dâdelijk trachtte Garros zijn terugtocht af te snijden,
terwijl irij tevcns omhoog steeg. Dat duurde zes
tot acht minuten. Dan opende hij het vuur'op 30
lneter. De D'uitscher ant\4toordde met geweerschoten.'Garros laadde driemaal zijn mitrailleur.
Na nog eenige schoten, vluchtte de tegenstander,
tenvijl hij snel daalde. Garros liet hem geet

mete,r 1os. De

strijd

<luurcle

tien rninuten.

Op

g|aven.,)
Een tlvceiie laubc lnoesi er eenige dagen iater
l-rrj lepereu aau gelo,oven. Twee lluitsche uracnrûe's krvamen rte Britsclre artiiierie verkeunerr.
Zonder bcmeri<t te worclcn, kon Garros ze nade'
rcn. l)e cerste zag .lrern plots en vluchtte, l)c

twecile werd cladelijk getroffen en wankelclc,
claalde, rees weer eu viel eindelijk in zijâ eigerr
liriies, clrie kiiorneter van de Engelsche, Deu
18en

April schoot hij bij La.ugemark een Albahij ook gevau-

tros ueer. Dien dag èchter wcrd
gelr genomen
Om 5 u. 10 vertro'k

liij

om bomrnen te werpelt

het station van Kortrijk. Hij was met een
tweetle vliegtttig. tsij Lendelede we,rden ze be'
scho.ten. Een zwenkte af naar lVleenen. Garros
zette zijn tocht voort. }Jij zag op de lijn Kortrijk-Ingelmunster een trein, daalde snel en
t-,p

zwenkte boven de waggons. Hij wierp een bom,
die o'p den spoorweg terecht kwam en een gat

van een meter diepte en twee meter middelliju
sloeg. Dan viel een tweede projektiel. De trein
,-rrrtkwam. Garros steeg weer, doch eensklaps
r rc1 zijn motor stil, door een kogel getroffen. De
Franscire aviateur streek neer in de richting van
Ilulste. Daclelijk stak hij ziju toestel in brancl
en stopte zich r,veg, De soldaten zochteu henr
iang en vouclen hem eindelijk in een gracht aciitel' een haag. De Duitschers wilden niet gelooven, dat hij a1leen was. ( Ik ben Garros eu vloog
allcetr,,, verzeker<ie hij. Toch deed de legencle
dè rou.le als zou men den mecanicien gevangell
g€nonlen hebben en Garros hebben doen vlucir'
teu,

,\eeu, 't was Garro,s ivel en de koerre vliege'
nier werd naar Duitschland gevoerd.
In Januari 1918 slaagde hij er in uit Duitschlzrlci te oritsnappen sarnen rnet zijn vriencl, luiteuant lIarchal. Over Hollancl keerde hij naar
F'rankrijk terug. Berst hield hij zich eenigen tijd

met de konstruktie van toestellen bezig en dan
keercle hij naar het front terug.
Ieu 5en Oktober 1918 vertrok hij met kapiiein Senin, elk in een toestel. Deze keerde alleerr
terug. Garros had zich van hem verwijderd. fn
r1c verte had de kapitein een vliegtuig branclencl
zien neerstorten. Hij wist niet of het Garros was,
Neen, Garros keercle niet terug. Zijn machine
rvâs neergeschoten, ett,zoa voncl cle stoutmoedige

aviateur den dood.
Eenige clagen later

bij het oprukken der

Franschen, vonden deze zijn graf o,p het kerkhof

van Vousiers.

Frankrijk had

vee'l

vliegers

:

Guynemer,

E:2

Snlrhton r':rn hFt liri" cn h-êt J 1.".Serr'ise?iê-rêgimEnten, <lic'
'

)oJ'lr rH's\\ict

t

ert

:'iirvaLres, \'ôtlrines, lterré l)otrrter, van rvie rve
irr ,lt vcrtlelc bes:hrijrirrg vau den oorlog nog
n'cl z.ullen irooren.
Van begir.r j915 dagteekettt ook het optredeu
valt tietr betoenrrlelt Fransclten vlieger Rerié
Iionctr, gcboren te Soulcy-sur-r\Ieurthe, aan den
vocl ticr \,'ogczen. Hij vertelt zelf, hoe hij als
kirr<l steeds over het onrecitt van Elzas hoord'e
spreken.
De eeuwige kiucht op de vieugels van clen rvind
rlcor de dennenbo'sschen, dat geluid heelt mijn
kindschheid gewiegd, en 't \À/inters, a1s de sto'r:nt
rvoedde erl aan de blinden rommelde en door den
st:hoorsteen floot, heeft mijn arn.re vader, die nu
gestorven is, dikwijls het groote onrecht aange'
haalcl. l{eecls jaren doemde de oorlog te midden

van mijn droomen op. Aldus schreef hij in zijn
rverk u Vies Combats > in welks voorrede Foch
zegt : c Onder al de dapperen, waren de vliegers
de eersten. Kapitein Ironck was een der groorrl"en onder hen.

u

Den 22" Augustus begaf Fonck zich naar Dyon,
om den oproep van zijn land te beantwoorden en
tot zijn g'roote voldoening werd hij bij de aviatie,

ingelijfd.
Den 21! Februarie zotrd men hem, na ailerlei
diensten, tot graafwerk rond de forten bij Epinal
toe, naar Saïot-Cyr om de lessen der vliegschool
te vormen, en dan ging hij naar, het eskadrille C
47 in de Vogezen.
.Het eerst vloog hij dus boven zijn eigen streek
cn bown den Elzas. Zijn arbeicl tot einde 1915 bestond in het verkennen en het regelen van het get -hut. Hil 'ontnapt. aan allc gevaar cn vcrnislde

rvt'r<

Iln

na lidn

q t.l tt si I l,'t.r.r

e'èr'antn,.lirir,g. cn?jrniis

I

tijclens den oor|.rg

lll

r,ijautlelijkc

tuerstr.llcn

rurr:rr claarr.an spreken u'ij ook nt,rrlcrhancl.
\\'e hcbben nu g'ezien lioe heL in 't begiu

r.lrn

oorlog mct rlc :rviatit: jtoncl in hct l3elgisch
tri Iiransch legrr. 13ij clc Dngelsr.hcrr nrcresf ooli
nog J-rard gen'erlit u'or'{lcn, eer ll('n ecr.rigszirrs
rlc luclrt klaar was.
Allccn I)uitschlancl r,vas gereed. Ilet ving clcn
lirijg rrrct 1ii0û vliegtuigcn :ran. l-Ict rijl< irezJrt bt.l<u'anre r-liegers, r,l'ier ntrurt:n er:htcr. in c1e :rnrler.e
clcn

i:rnclcn oubekend lvaren.

En toch gold l'rankrijlt r"oor het larrcl der- ltrthtvitart.
Nog cen verrassing clus. Duitschl:rnd bereirkle
er zijn tegenstanders veei : het was klaar orr-r in
het strijdperk te t-reden. lln al dadelijk ronkten

zijn 'lauben bo,ven België, F'rankrijk en Ruslanti.
I'Iet kon ocl-<. zijn bondgenoot' helpen.
De Duitschers lvaren ontegenzeggelijlt tle:
llreesl.ers. Hun machincs beschil<ten over bel.ere
nloto,ren; er .lvaren er vcel aan 't leger g.ehechr
goed ber,vapend. En rlen zag dc 'lauben bo,r'en
ons land l<ruizen en tot op gei:inge hoogte clalen,

om onze bervegingen af te spieden, onbel'reesrl
r.oor de ge$,'eer- en revo,lversôho,ten van soldaten
t;d burgerwachten.
I)e Duitst:hers steklen g'roote verwachtingen op

Wie rvas Zeppelin. ltratuurlijl<
militair! Hij wercl in ]BBB geboren 1e

hun. Zeppelins.

crok cen

Const:rnce in het groot hertogdo,nr Ï3aden, en stu-

te Stuttgârt-en -l'ubingen; rlan rrarn hij
clienst in het \Vurtembergsch leger. In I8ôS
r'voonde hij als n'rilitair attaché den Amerikaanschcn oarleg bij.
deerde

