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clt liorcer-t tlr luittrn:Lnt-i'licgeniers i'-cf I'rv cn cit.:'llcr-r1t'mcc-stLr1- ; rtcirlt.i' lit rt lrt \ rrr(ri. ir
zich vlrrr linlis naar rechts de vliegeniefs ilr:rtrn-.t,le Nee'f cn .larr Olicslrigers.

lic;nirrg

'l r.ren rvas hel
clat hij i'oor 't ecrsl een luchtrri:
deed cn rl'el in een ballt;n, rlie to'l. clan tot: zr.is liri
belballon h:rcl ge<liencl. l)at. -,rrlrs 1c Sint-i)irul in
Ilinnesr;.l:r. Hi.; bevond zich dan cliku.ijis in i<abc[b:rlions cn l<rvirm op hct denlcbeeid van bestuurbare.b:rl1cns, clie onalhanl<clijk vnn den r,r,in<.1 rloor'
het luchtruim zouden stevenen.
't Zou echter nog lang duren ec:r hij clil pian
verwezenlijkte.In Duitschland terug, nanr hij deci
aan den oo,rlog van 1866 tegen Oosi.:nrijk en btrtoo,nde daarbij groo,te stoutr-noetligheicl. ln i8,ii

begon hij als ruiterij-kapitcin den oorlog tegen
Frankrijk en leverde ze1{s het €erste gevecht. I}ei,
clzrg ze11 van rle oor'lo,Bs\.erklaring trc-,1< lrij tr,'
Fransche grens orer en botste nret zijn ruiters o1:
een afcleeling vzrn het t2" jagers te paard. I)al u':t,;
bij cle hoeve Slchirier.rhol'. f)ien dag ock is hij clicht
btj zijn dood ge:r'veest.
I{ij stonci c,p een opt:rr plaats. r'itn ltet u'outl ont
2ijn kaart te bel<ijken. 'l-ien rreter van hern z:rt
de jachtrvaker \':ln gra:rl cle l-cusse, zekt:r'tr ileg.
in een slruik verborgetr. I)t-'ze legde op graaf ZeF'
pelirr aar-r, nraar vuurcle niet. Op het kasteel zei
hij :
u 'I Z|tu on\\':iardig 8e\\'utst zijn ïiil t'ttt ot:tl
Fransch soldaat op eel;l lnan te schieten, die mij
niet zzrg en henr iLls een stltl< u'ild neer te

leq-gen. ,, (l)
De u Teppelins u bt'tcnndetr lztlt'r zcovtel nttitsr:henliefcle en ruiterl ij kheid nict.

(1) P. L. Hervier. u Silhcuettes allertritndes

N" 43.

7,t I,rpt;lin irari bij Lluzt'rl rt\ ('rl ltLtrrlijkt'n tc:ch1 ol,
ig.err vcllrnLlt'tttrt {lt:lijkhcirl gehandeid, en eersi
ll:Lnr nrell henr dnt 1<$,:rlijl<, \\'2lll1 nlen hield helr:
lrij zijn terugliecr :rlrt. rir:tlrr latcr lirteg hij er het
r

ijzrren liruis r'oor.
Ztppe lin nrzr:rl<1c irr cltze'tt oorlog nog prom(rtir)
;rt-'oilzrl hij bij het. tteliettt'n van delt vrtde ltoLone
u'as. In 189i, tr;,r:n hij ontsl''r, nztnr uit clerr dierrst
irez::rt hij clen r;ttrg vair g,-ttt r:tlt1.
.''.rr zr rr i'ij ,.i, lr rr;rrt i.ijrt pi:rrt rrijrl.'rr: dt' 1,,'
stur.rr'lrare br,rllurt. Dii:trr t:or iratl hij geld rtooCi5
rrn rlit lrt:zat hij nitt. !-1ij vli;r:i- huip r':ir dc rt.{cc

licit,,-r- r"trct:r,1t,r'lde zijn plannen. N'[e-r
nt,r(:nr(lt: ilt'n grir:tl ;rrr1l-s een gt'k. ()ck;tncltre;
lriclclen zit'l'r r.lot:1, nraar Zeppelin u'iLs er de r-nirj
niet n:rar, cnr <latlelijli rlt'n mced tt: r'eriiezen. Il,.
slaagrle er iir een rn:râtschzrppij te vclrnren met eel.
liapitrral r':rn 2li().(lOtl frank.

riirg. I)c

Den

l" Juli titCtl s|trg hij mct 2iin luchtschi'
L cp. De ballon rees btn-en het nree

,, Zeppelil

Yarr Cr.,nstance tot eer) ht:,cgte van +{}0 mel.er e
lcgcïe in 17 rlinutcn tegcn '"r'inc1 een afstand v:,il
ti kilr:rneter :rf. I-irter vloog hij een Llur en trr inti:
minuten.
Nu locncle nrcu rneer l;elangst.clling voc'r zii
tritvinding. '1'olh had cle graaf rtog nrel- itllerli
rnceilijkheden trnvc,rslelr'n, Icor?I1 lrret,rîeldlt..c'
nriizrr in 190{i rr"is cle i epl,-clin II ecreed. Hij h:r,

hier

z-:es

ja;rr aatr geïr,e:rkt. Op een.l:uruarid:l

steea hij c,p err bereilite terr ho,r,gtc v.':tt 1"10{) nri
ter; to'en werd het reusachtig luchtvaartuie clot
t,en gcrveldigen stc'rr-u airngegrepelt. \ien claall,

T}Ë GIIOOTE ÛORLCIG.

t:n diit slaagtie, toi op den grold zelf de Zeppeiic
door een o'rkaan vernield werd.
't Was om den moed te verlezen. En terch hield
de generaal vol, zoodat hij negen maanden later-

met Zeppelin III elf passagiers meenarn op
een tocht van ! uur en 17 minuten"
In Juni 1908 verscheen Zeppelin lV uit de ioodsen Yan Frieclerichshaven.

ùe regeering toonde zich nict lalgcr onva'schi1'
den uitvinder een som vrul 625.000
lrank, terwill een loterij hem nog ? 1/2 millioel

iig en schong
bezorgde.

flen 19" N{aart 1909 vloog' men io oeo vijfden
2ô passagiers.
-'' nû van 't leger "- met rond
- '. Zeppelin zelf en mititairen
het rneer'
\':rn ('onstânce.
ballon

i\'Ien koestercle thans groote plannen en de ketzeTf toonde thans vriendschap voor den man,

zer

dien hij r.veleer.had verstooten. Natuurlijk was dc
kwestie voor de militaire kliek, wat een Zeppelin
in den oorlog zou vermogen" En de fantazie ging
aan 't werk:
Een leger in eenige uren naa-r Engeland overbrengen. Of bij een oorlog met Rusland door de
lucht troepenmassas overbrengen naar bepaalde
plaatsen, zoodat het leger van den Czaar omsingeld is eer het zulks vermoedt.
En ja, men had groote verwachtingen van de
luchtvaartuigen. 1'oen kwam de oorlog. De Zeppelins gingen aan 't'werk, maar tegen weerloozen, gelijk Antwerpen het 't eerst ondervond, gelijk we het in ons eerste deel beschreveo hebben,
beoevens andere plaatsen van ons land. Laaghartig in den nacht van groote hoogte bommen
werpen, goed valle 't uit. En meer hebben de
Zeppelins ook niet verrieht. Ze moesten vooral
naar Londen en verkregen aldus den naam van
u baby-killers.
"

I)e Duitschers bouwden aanvankelijk Zeppelin
loodsen, te Evere bij Brussel en te Gontrode bij
'

Gent en van hieruit deden de luchtschepen tochten

naar Engeland en Frankrijk.
Dikwijls zag' men tegen den avo,nd de ZWp"'
lins heen drijven. Ze trokken op hun moordtoch-

ten uit. lVlaar de geallieerden bleven niet achter
om die hangars te bombardeeren.
lin al dadelijk ook bleek het, dat de Duitschers
nret hun Zeppelins ongelukkig voeren. Zoo meld'
rlr: een bericht:
Brussel,5 Maart (officiel) 1915.De Zeppelin L'8,

gisteren terugkeerc'itcl van een vruchtbaren onderzoekingstocht, landde in de duisternis nabij Thienen en rverd bij die landing beschadigd door het
grboomte.
Hij heeft schade ondergaan, aanzienlijk genoeg

om er de voorkeur aan te geven hem uiteen te
r)enren. l)it werl< is zeer snel gedaan door de soltlaten van ht:t vliegeniers-kommando van Brussel,
rlie l.er pla:rtse'uverden g'eroepen. De uit elkaar genolnen deelen zuilen naar Duitschland worden,gez',nden ter herstelling.
In werkelijkheid beteekende die < aanzienlijke
sr:h:ide >

dat het luchtschip volkomen

vernield

was en dat van cle 28 man aan boord 20 gedood
waren,

De Duitschers verspreidden te Thienen het gedat er kwestie was van een Fransch be-

ruc:ht

6?4 -,sIrirlr'l]il:-rr luclrtseirip, tirx;r .ic i.Jurtstirc lt(,gps5
lremeesterd. Vervolgens, sehreven zij op de rvagg'{rns rvaarop de metalen overi:lijlseien vatt het
luchtschip naar I)uitschland vervoerd werden rnct

groote letters: < Erobertes lrazôpisches Lu{t'

:cltiIf.,
rrls de

Zeippelins boven Vlaatrcieretr voerot]t
r'.'ekten ze steeds de beiangstelling. Zoo verteklt
rnij in tlie elagen een vrouwt1e v:rn Nlaldegen:
< \\'i1 wr.rnen l4ngs_ de groote banc van L-ieul rip
llrugge. De'nacht val Zonrlag op Nlaanciag rvas
stil rn vergelijking met den vo,rtgert, want tusscheu l)ondgrdag, \irijdag en Zaterdzrg kontletr
rve gêen oog slurten van 't aanhottclencl gerotrimei

ricr vrachtautos.
't \\1as roncl deri clriCên, toen ili ltijtt zrtslcr
rvakker rnaakte, omdat ze zou letten op clat b1i1vend geronk, dat ik al een heelen tijd waarnan.
I{et k'on wel een Duitscl.re auto'tncbiel zijn, drc:
hapering gekregen had. Ik stond opl niemand ol
niets op siraat te zien en toch bleef het ruischen.
't Kwam uit de iucht, en toen zag ik opeeûs ee-îr
zlvart ding, ginder al, verre weg. 't F,n was geen
ronde bol, maar een buize, die rap verdrveen dan, u
En die indruk had zijn aorzaak, een diep rnenschelijke o<>rzaak: men dacht aan'het werk van
de Zeppelins, aan de moo,rd op weerloozen_, aan
den dôod. die plo'tseling uit de lucht loerde, op
menschen'die zich niet kondeu verdedigen'
't Was nog in dat voorjaar 1915 - Aprilmaancl
dat een Zeppeiin over de Iepersche iinie sloop
-en bommen wierp op Bailleul. Bij den terugtocht
werd het luchtschi.p getroffen en bij Aalter moest
het dalen.
Het gevaarte'zat in denneboomen. De Duitschers Zaagden deze ai, om de Zeppelin, wellce
et:hter onbruikbaar r'vas, omiaag te halen' 't Overschot werd op verscheidene wagens rveggevoertl
rrrrar Duitschland.
.Erger verging het met een Zeppelin den 6" Juni
bij Gènt. Het keerde van Engeland terug €n werd
<loor Engelschen achtervolgd. Boven St.Amandsberg trof, lMarnefo'rd, een sto'utmoedig Brit het
monster en schoot het in brand. Het wrak kwam
in vuur en vlam boven een klo'Ô'ster terecht. De

bemanning kwam op gruwelijke wijze om 't leven. Men-vond verkootde overblijfsels in 't ronde'
't \Mas een vreeselijk drama, dat zich daar in derr
nacht afspeelde.
De mililairen sloten dadelijk de plaats der ramp
af. maar denzcfclen dag nog was het nieuws over
de grens bekend en 's avo'nds rverd het door de
Nederlandsche bladen gemeld.
De Britten vervolgden hun tocht naar Evere en
bombardeerden daar de loodsen. Ziehiet hoe dit
vermeld staat in het rverk van Gille, Ooms en
l)elandsheere:

u 'fwee uur 's morgens ! Het gerucht van eell
hevige kanonnade wekt gansch Brussel" Jegen de
luchl teekenen zich twee aëroplanen af, achlervolgd door het Duitsch afweergeschg-t: D" shrapnell-s ontploffen en vormen witte wolkjes rond de
to,estellen. Aan alle vensters o'p alle balkons btaan
nieuwsgierigen en weldra zijn de straten vol menschen, in de haast wat gekleed, en die in de richting van Evere snellen, het do'el van de luchtraid"
Dames, die in nachttoilet naar beneden gekomeû

--

Ol;)

z.ijn en eÊn mantel o.ver den sclroucler gelvorilen
liebben, houden laacl op het voetpad.

elen 21" ,septenrber 1890 te l)readon geboren, waar

men de gansche vlakte, De hanger teekent daar
zijn langen vorrn zrf, uit de menigte stijgt een ,ge.
gons o'p. De aËroplaan is gedaalcl, duihelt met.
rluiirelingwekkerncle snelheid en il< zie een buntlel

,

Na eenigen tijd scheiden de machines var.t
eikaar. De een verdwijnt naar 't Oosten ,de lLnder drijft boven de loods, in weerlvil van de be
schieting. Van de plaats, waar ik sta, overziet

vlarnuren opslaan en clan op cie loods terug vallcrr.

(ieen trvijfel: de bon-rnren hcbben hun cloel getrol'len cn cle Zeppclin is verniekl
I)an belcelt cle nrcnigte, die tr.illenti itet sclrourvs1:el garlcsl:turt, een oogenblil; van gelike vreugclt:
crr rranslcl<elijke geestdrift. llcn roept, juicht, en
de l;reten van u l-evcr Belgii:! , o Leve de'boncl-

genooten ! o stijgen op. Aan ballions e n r,'cnsters
rvuiven liederr met zakdoeken, juichcn den sloutrrroedigen vlieger toe, die, na zijn slurg toegelrracht l.e hchben, zeer hr-rog Éiestegen is, onr lrui,
tr:n het bereili der lianonnen te zijn.
i)e Duitsclrers jagen de r.rieu'"vsgierigen, die

van dichtbij hct gebeurde rvillen afloercn, na:rr
rlcn boulevard, Lambermont terug'.
Vrienden, welke terugkeeren, vertellen, dat de
so'ldatên ze met ko,lfslagen achtervolgden en de
o'fficieren den.revolver in de vuist hadden.
Om 7 uur trek ik ook naar Evere, De bo,ulevard
Lambermo,nt ziet zwart van volk. Ôp den weg
rijden Duitsche autos tlie nieuwsgierige o'fficiereTr
naar het vliegplein voeren. Een gro.ep officieren
te paard omringt een generaal, die reeds n:rar de
!;tad terugkeert:. 't is g'oeverneur von Bissingç,
rlie met zijn staf weerkomt.
Op de eerste morgenuren sto,rmden reeds autos
nret razende en tierende o'fficieren over den lveg
nazrr llvere. Een auto haakte aan een fîroenteboer, die op de zijde 'i'an zijn \vag'en zat en rul<re
hehr een been zrf. Ambulançerijtuigen zijn ter
plaatse, r,vant onder de wacht vieien dooden en
gcrvonden.
Van de hangar blijft alleen het metalen gerÉramte meer over. Op den grond rooken nog de
overblijfsels van het luchtschip. De kostbaar ooriogsmachine is nog slechts een chaos van verwarcle staven, waarrond een half dozijn soldaten mis-

froostig o,p schildwacht staan. >
We zullen later nog meer hooren van cle totalc
nrislukking der Zeppelih-tochten, r,vant cle monsters verloren in waarde, naarmate dc geallieerden hun materiaal verbeterden.

l)e Duitschers legden in Franhrijk en Vlaanderen goed ingerichte vliegpleinen âan: in onze prûvincies waren er aanvankelijk te Sint-DenysWestrem, Gistel, Gits, iater bij Moerkerke, Oostakker, Balegem, Isegem, Rurnbeke, Roeselare,
enz. lfe Diest maakten ze,een o'efeningsplein en
naar Zeebrugge brachten ze watervliegtuigen.
Een der meest bekende en koenste 'r'lieg'ers van

l)uitschland in dien tijd was Mâx Immelman, die
tot in Juni 1916 in de lucht streec{.
In begin Augustus liep hij nog als burger rond,

hij een oproep voor vliegers
en dadelijk meldde hij zich met zijn trroeder aan.
Zijn verzoek bleef onbeantwoord, en lmmelran

clen 10n Augustus las

werd

bij zijn vroeger regiment ingelijfd. Hij

was

zijn vadcr een'fabriek had.
-Llij bezocht de kadettenschool, werd in 1911 als
vaanârig bij een spoorweg-regiment ingelijfcl,
werd otÏicier eri ging in 1912 bij de reserve over,
waarna hij op de hoogeschool vân Dresden rna.

lrienbouw bestudeerdc.
Nu rnet clen r-iorlog lieerde trij dus bij ;uijn spoor
v;eg-regiment terug, en werd den 13" No,vembcr
li)14 bij rle vliegerafdeeling geplaatst.
iiindelijk toch had men âarl zijn verzoeli lol'

Nu leerde hij viiegen. Ztln va,Jer was voor
zijn rnoecler leefclc ûog
cn in brieven âan h;iar, heelt lrij al zijn lotgevalierr

tliLarr.

clen o0rlog gestorven nra:rr

lreschreven.
Zijn nroecler hacl hem liever

in hct mincler gc'

r.aarlijk spoorwegbcclrijT zien blijven.
u

Ik

rvas echter dro{rlien van vreugde, eincleliji<

nrijn rloei bcreikt te hebben u schreeT de zoon.
I)azrr de rvintermaaitclcn voor vliegers onguns-

tig zijn, zott zijn opieiding vrij lang duren: Dc tockomstige vliegers werden oo1ç onderwezetr in ârotorboulv, r'liegtuigboulv, lveerkunde, kompas gc
lrluik,

cnz.

u Drie maaÀden zaI het onderwijs duren ,
schreef hij nog. a Een vierde van een jaar leêf ik
dus nog in vo,llen vrede en dan zal de oorlog misschien reeds geëindigd zijn en kom ik te laat ! r
Den 20o November ging hij voor 't eerst de
lucht in, met zijn leeraar. Ook een Zeppelin was

toen boven.
Den !" December meldde Immelman aan zijn
moeder : n Ik ben nu reeds trvintig maal opgestegen, Het onderwijs gaat toch altijd niet zoo glatl.
Gisteren zijn er twee dood gevalien. Ge zult het
ivel in het dagblad gelezen hebben. >
Jrn hij legt zijn mo'ecier zijn gansche bedrijl uit.
l\Iet Iierstmis ging hij met verlof naar I)resden.
Na 54 tochtcn met zijn leeraar mbcht hij den ill''
Januari alieen opstijgen.
I)en.J" Februari legde hij zijn pro'ef als bestuurder af. 'lien maal rnoest hij daarvoo,r in den vorm

van een g vliegen en twee n-raal op een bepaalde
plaats landen, en van 100 meter in giijvlueht
tlalen.

' I)en 11" Februari

hij zijn tweecle
Hij no'est een uur
meter vliegen en in giijvlucht van
reeds rieed

pro'ef, veldbestuurder proef.

boven 2000

minstens 800 meter hoogte lanclen. Dan verlangde

men nog een derde proef. Maar einde Februari
kwam zekere luitenant von Panncrvttzvan't front
naar de school om voor zijn afdeeling twee nieuwe
l-restuurders uit te kiezen.
'lweé waren klaar, maar een van deze lag ziek

rnen Immelmann te nemen, o,p
dat hij eenige proever) v:ur zijn

en toen besloot

voorwaarde,

te lzrnden toonde.
Ais de luitenant voldaan r'vas, kon de leerlir,rg
zonder derde proef mee naar 't fro'nt. Maar nu
sloeg bij een landing zijn machine omvcr. In.rnrclmann krcop er ongecle erd vair onder, maai
schro'ef, staart, linkervieugel waren getrroken, rle
romp ingedrukt en von Pannewit.z gal hem rJerr
raad nog vlijtig te leeren landen.
Den go Maart kwam er een telegranr : u])adelijlc
twee bestuurders uaar 't legervliegpark III zenden
". Immelmann werd nu aangewezen, Hij reis-

l<unst om

-676', l-icr.:-Nord. r;
u/tloe ver van Brusscli r: r
( -\Og zeer trer. D
( \\ clke groLrte sl.:rri L.igt cr. irr dic licirtingi l
( lr.cr lrUK.
ti is tr.irrrr bczinci, >
< -r icI hrer, rn:lal tc l(ortrijl<. l
, ilr.,c rer'." "
r \ (-cl Lrcr.L ltrlontcltr. >
:rLrtc, cdrr rijn itl, ecrr rijiiiils i
"
:: :.',,:.:.";'( \\ tiii(: rs cit' it:ttr:;Le stttil:, ,,
,, iac uiririx, trt,n l<rlCnteter. r
-ltr naclelclctl (:r o(,li l)uitsc:ht: i:tnristt:i I.ntrs rr.l
sllo.oi !\'egbccliencicn. \:r elclr':r \\,ârcn er lùj li1.c:-

i.rr,rrzirte.

Immclmanr crr zijn g.r,'i lr.g,,.
;:irh cliLl 1:r:rr
lrct r iicgl:lein vrrn I{i1st l. Bi1 irrt"1l:Lni_it,rr br;rl<eil
tl, u ir lr n.
f-,rrr i t,lgcritlrn rlai.1- r'iog.t.u zir nir:lr de ^\isnr
tr..ilg. L,aili tyr.,(i r.()or i:]isirtlr:.r,li ttcn stlrrrtilrceld
t,lr-irLrlci err iilnrtlr;r:,nn u.iir.it rlit r.:in uil de lu(.ht

..lcll.

,. Lln

ij.'

l),' irrrasr:hdzrs.gebr:urric t.r it:i.s zcnrjerlirrrs.

Jjci'rn het lialnp ljt,nter'lircn lllen e(jn I.'r-zursr.lren
rr" r'tcttlil<er, die; rialrr kalpt lgyan-r llltclerr. l,,r- zzr1en tuce nr;innen in, dit zich gelr.illig g.ei.arlgen
g:rlen. 7je h:rclt.len zit.h allt'rciroevigst 1.ùgis1. Zt
Ilrcesten cen nieulrr r'liegtuig r-zrn plrrijs n:r:rr.

s,:lrt luitt,rr:ir-r1 r lit:g1t,nic.r
.\[ax Inrnrt,lmanr.r.

l-)rril

(lr'rt:ri.lt'lit,r.Lltn, ti:tr) r:i.r,r'lit.r'lrcsllrri ntr:tr. l,Lrri<.
\'{.rde,r o\ (.r -\irrlcn. lirrLri;r irH-c, liainr-eut rrt in
Lrlr:rr' l'clqrrir.r. I)irn slurrr.tii' irrr.,n. hcnr nltai l-:r,,,.,
, ir {'lrarlei'iile.
iriil<lelijl< ku lrnr lrij ic' lir-:;ls trl cl;r:rItra iil t,r ir
clcrp van <it. t:nrqt viug ri:uu- hct vlirgplrin ):rg.
.Fin dadelijl< zien u...nu (( (lcit {.}uitst:her,,. inrn-rtlilrann \iertocrfde er op r.t.ir lrrr itcug-r:0cl cn ::r,lrr.iiji.

:lart zijrr mr.,t'dt'r :
q i)e heer van 't goecl lren il<. IIijlr goecl l)ovilt:
ecn w(.!crnhuis, er-r rlaarhinrren nrijn lfirrnt.r., l<ll,itr.,
tir:ren vr:or cle manschappcn, een keuken.

(lhalr;us-sur-Mitrrre brengen, u,:rren cloor ck.n slt,r
l<en u'ind uit den koers ger:iakt, teril-ijl hun liarzirt
niet verder reil<tc dal Reims. Ze zagert de Aisnc.
r-oor dtr NIarne ilan en het l)uitsche kanrp voor een
eigen en waren niet weinig verrastr toe,n ze plots
I)uitsche soldaten voor ziCh zagen.
Omstreeks d_ien tijd g-eschiedde iets dergeiijks
met een Brit. Hij vloog- vân Folkestone reclit nâar
't Duitsch plein bij Rijsel.

Den'21" April lrrerd Immeimann voor front-

._Er
'lu'aalf

clienst aalgeduicl. In Mei vlcoe- hij in de omgeving van lepert'n en Ar.ras, en Lacl tot tzrak fcitos
1c nernen en tc .l.erkennen. \\'elclrtL narl hij aan
luchtgevechten rleel: clikwijls rvas hij ir.r de lucbi.
rurt't clen evenct)ns i.ermaarrlen :Lviatèur IloeL:l<e.

pcrl

r-cr, had

z.ijn ','ier h:urgars vocr vlieetuigen en aulos.
_paarclen, koeien, zw,ijnen, st:}i:ipen en lcipzijn
onderÉJebracht in een nrr ringebruikte

stokerij.,,

Eigenlijl<c: frontdiensr cleecl hij nog niet. IJij
nraakte zelfs pleziertochtjes. Per aëroplaan en l)er
Itlrto, rrc(l hij naar Sedan en Baseillcs. en lrezr.;ch1
ht't knehi:lhr.ris van Raseilles. alsmede Itr:1. hLLisjt.
vlrn f)rxrcher-.v, waal. IJisrnrrrcli nren Napcleon liI
( ltderha nclclde. De kle in e \\-on ; rl rl. r'r':rs be:sr:ha cl g"d.
Dirt alles sehrijft hij aan zijn nroeder.
Ii<:n !9" l{aar1 nroest h ii rraar IJrussel r'1icgc.n
iri{:1 een \\'aârnenter. 1{ii vcrrllrra.llcle in rle rn^ol,
licn, tl:ralde tot 12{-}O nreler, rire ccn g-r(}ote s!â.1
en nrccnde, dat het I-Ialle uas. \{aar dan had men
trpoediêa llrus,"el rnocten zien liggen en dit gebeurdc ni.et. I)e benzirrc raakte op zo{}{lir1. Immelmann
zich q'cdx'r:.irg.r1 zarg' een nocrrilanding te dor.n.
I)it qcsririr.d6il: in goecle {rrtle, o11 eerr r.veide. \-an
rlle zii<lcn kri':rnren ntenschcn aauge_loopeu.
,, :tr I r':rn lcr hot':rdr'n l-c hcl r reugrlrqeroep :
hii i< q.tr-rrllen r, s1'116'"ç tle r-lir.ger aa1 :zijl mcei

der.

Hij lrccg

.lrnr u'aar

hij

I)"n li" .f uii verdnaalder hij in cle rvoll<en zoo
hij gerrn minste be_.cf nreer harl .r-zrn clc

rir:hting, dalen

plots lreschoten wcrr-l

cr1-r

ço:rd zich 1e 'l'rocz tusschen

i-uili tn Vervi.^rs.
I-{ij haci 20(} l<ilornetcr per uur :rfgelegcl. De

aëroplaan u'erci afget:rl<elcl en tcrrue- naâr het frtrnr|I(,stuurd.
. In Ausustus schrijft hij uit Frankr:ijl<: u Irok.
1,:er. dc be.^tuurder der Fokliersfabrieli is hier. IIij

in Schr,verin, lvaar avial.eurs
;rich op zijn lit:hte, sneile eendekker oefencn.
\laar lirrklier hceft hier trrt'ee n-tachine's achlerqclaten. Ik heb crr mee geviogenl >
Dien daq kwanren tien qeallicerde vliegluig.en
he.t ka.mp nlet bornlnen bestoken. Roelcke-'en lmhr:c11 r:c,n r.'1ieg'school

rnelmann bcstegt:n ell< een Fokl<er.
Inrnrelnrann l<u'anr in striicl met een

l]rit. De
10 minuten. I)e l)uitscher loste
500 sr:hoten. l)e Eng.elsc.hmarr r.uurde niet

strij<1 <luur<le B
n'a.s.

r,'"'ilde,

clus bolen rle lijanclelijl<e linie z\\,€efcle. I{ij steeg
\\:eer cJp! tiu.:ralclt: u'ct-'r in \\:olli('ngcyaârten, vltLçg
Oc-c1u':rarts en l;)ndtlc einrielijli ii.r eer-, t,eicte op
c'cn hru,:eltop, rvaarbij zijn tot:ste1 lrral<. FIij lrJ-

-150

tot

tct

)[:Lar cle Fckker scho(;t niet. Imnrelniatrn spitcl'
rlc dcc,r' zijn kijker en zr.g, dat cle fivetxle insÉI,''

1i.jl;s een l3rit rvas. I)i: tu'ee tcgctrstanclels brgcunerl i.r: \:urcn, De D'r-ritscher l)anr een snellc'r.luchl
cn iiccrrle zich dan crrr t:n h:rcl rle Llngelscltctr ttr,r
','<,cr ziclr Liit. I-lij volgde lrcn. .\lie drit: stegcn
Irr: li(11){! r1r('t{r-. I-lr: IJritten \\'iirrlrt cp \\'ci;nârâr
\-,riirn(:icillLr:: Zc hacldclr dus rlc s;pcriing achtcr
;::llr t i-i Irr.lnrt iirlir-tn 7,1g ze u't iilr:r ::le cltts als viit'jl Ii]

I)c I)uitst:hc

r.liegcrricr-bcol'tlnrirrr
()sr.r'ald Brit.k.lie.

Illt:( l

'

I-iii irt'sir.tt tt: trathten zt: rJcn lcrugweg af te
.,rildtir. 'l'r lr.i zt' tclugktc.r-ticrr. viel hij den crenriil:i..1;' ;r.;rn, dan tlt'r lttr tclt'lt'lie.r. I')ezt';' lar-rddc
ii i.l'-1r:r. lilr,.rt''illltltrr tr,rrl het niet r:r:rd;zit:inr clctt
ir',r lric nlg rt:rclcr l;rsliq tc vallerr etr vlccg naa.r
lrt I ir:irrp,l ilur lr(irl r t.ds ttlt'ft;nist:h. bcrit'h1 hlrcl,
cl:ii lrij St-uirirr ccn IJrit {eliitrtl lv:rs.
Jr âLl1() rrecl tlc L}uitsr,'hc aliatcrtr er het'rr. De
i't:1u'.riclcr van clt:rr tri:et:rlckl<cl' zat reeds vcrbonclin in ecn auto, lrij lras in tlen voet getrolfeir.
()i: cron baar claartrt-'vcns lag dc <ioclcle wâarnen-tcr'.
llij h:rcl vier schc,terr. I)er mit<-'hine was niel be',,'lrailig'rl. 7c bcz;rl trr't:e r.trachine-g-c\\rcrelt,'met
het ecrste kon cle bestuurder l:rnqs dt: schroef
heen naar l'oren vuren en hc-'t tll'ced<' cJe waarn(:r1'lr(ii uaar achter, dt--,ch clit' laatste u'its r-r,ttk1aar.
IIrl r.r'as dcn zieltogendenlvaarnemer uit rle hand
gÇva11t:n r:u l-erd u'art r-ercler gevo.ndcn.
Dr gcs'cncle z;egcle: ,, Nu ik toch na:rr omlaag
gr:schtrt.en.ben, ge\'otl ik me tenminste tevred€n,
c1:11 het cft;o,r Imnelnrann gebeurd is. ,
Iin ja,dc llaarlr vzln der"r vlieger r,vas ook aafl onze
zijrle vcrmaard. \{en kende dezen Duitscher als
rr:n ricldr.rli jl< tegcnstander.

n.irrrit'r hcviq l.cruv, nrzlar'. r.rincielill< irinclric f,ii.
Inrn cinrar-rn \'olF(1c rlit vocr'lrt't:1<1, r:n rlualcic naasl
zijn teg't:nstanrlcr. i.lr \\:?1s geelr lren-c(tli in dc' nahijheicl en hij had S-ccn waperl.
,, (ier';rngene ! r ricp hij.

Do

hii

llrit hief dc rct'hterarrn op, als tecken tl:rt

gccr-r \,veerstaucl zou bieden.
Iurrnt:lmann gaf henr cle h:rud cn zei

,, ('irrr:rlcn dag, rnijnheer.
l)t: :Lrrtlcr *l'roettc terug.

( :/:ijt gij

,, .f:t.

:

,,

>

" {;ii ztjt nr.iin ge\':rnfîenc.
,, r\lijrr arrr is q'cbrolien, gii schcot zeer goed. ,,
I)r: llrit wil:l â:Ln <lcn iinkerrlrffl zwaar ger'vcnrl.
Irirrrcirr-r:rnn hit:1p henr uit dc :rôro'plaan, lcgdt:
hl'nr irr hrt gr:rs, 1r< l< hcrn tlc hattdst:hoetrctr uit
Cn snCc(l <1t, r]lr--u\\, 1<-.s. I)c h<.,venarnr \\'its doorD

:,i-ho t ett.

Datlclijli krrrarr.rort cl scldzrl.['n in autc,s. Imn-reinranrr stuurrle r:nr c,cn dcl<ter. De Engelsr:lle mar'!-.ine h:rcl s'r,,1 10 lreffers geliregen.

\':rn rru af :rzrrr vloc;g Imrnelmann bijrga altiid
.,n een 1.'ol<ker. F)llien clag rru bijna r,r'as hii in
strijd cn u'erc1 hii hcvig be,s:t:h<;ten. 'I'ot c-:inc1e L4ei
cll'or.rl{ hij 15 vliegtuigen tol dalen, rvaarvan '1,[
hinnen de eigen linie.
llens hinE' Imnrclmatrn tusschen Len-ç en Arras
cn 220(! n-lr,r1cr hor-r.rte, Hii hacl <ja.ar de rvacltt,
',, clie [,ult,cpt:rre , zooals de f)uitsr:her-s het noem.
rlerr Plc,ts zag hii een Enqels('hen trvecclel<ker op
zrt-1-r afl<o,merr, en l<c,rt daar achter een ecndekker,
een Fokker, naar

hij

dacht.

u Zel<er

uit vreugrle, orrdat geen viiandelijke

\varen gekomen, reikte hii mij het Hantcaben'hruis over D schreef de vlieger tvel rtat
ircnis<:h. Belooningen bleven trouwens niet uit.
flc' keizer schreef hem een eiger.rhandigur brief.
de licning van Sal<sen stuurcle hem een telegram
cn in April 1916 rvas Immelurann: Kommandeur
r,.1ieq'ers

,

ecn lincrelsohnrar i'

In 't nridden lan llaart l<n'arn c1e burgemeester
',irn. Ilaurburg l'rt:1 Flarrburqrcgitnent bezoel<en.
.{1s cr zullie voornamc ht:eren in 't veld \r'aren.
n-)restcn de r'liegers brx-en hen l\-acht hcluden e!1
deze tzral< werd llu aan Imntelrnann opgedragen'

de

r St. Heinrichorrle, ridder van het llzeren
l" en 2e lilas. riclrler der I-Iohenzo,llernsche

i<rrris

huis,orrlc, ridder rler St. I{einrichorde. ridder der
,'\lbrechtsorde me1r z\vaarden. rïdder cier Beiersche
'r.ititairr verdiensteo.rde. ridder der orde u Pour

le l'[critti ,. drager der Friedetich-August meclailc in zilver. cn vzrn het Hanseahenkr;is Hâm
hur"q.

I)en ?d, Anril betoogderi honderden soldaten
\...,r heffl en riepen u Imurelmann. hurra. hurra,
lrurr;' ! ,'
-l;rl 1';111 ir-'rrae ureisies zonden hem klaverhlade-

rcn

r<rzqrkransen. krr-risbeeldics als talisman.
tuJei 191f; schreef hii claarover âan ziin

l)en ?5n

hii 's a-r'onds om l0
u!rr nret zii'r r-lieqtrrig van t6tJtl meter hocgte.

rnr,eder l)rie -,r'eken lnter viel

\,ji.t vcr van

S'rl;rurrinc.s bii Lens. haalde men ziîn
'hr:t
n'rak. Ziin stoffeliil< overtrliifliil< r':ur cn<Jer
sel ..vcrrl naar f)resr.len gevo,erd en rlaar plechtig

begraven.

Een ander bekend Duitsch vlieger \1/as vr-:.tt

-676land, en daarna vloog hij aan de Somme, onder
bevel van Boelcke. Hier hadden gevechten plaats
vân 40 to't 60 vliep;tuigen aan elke zijde, Engel-

schen tegen Duits,chers.
Den 28" Okto,ber 1916 was hij getuige van
Boelcke's dood. I{et was ruw weer. Hij en Boelcl<e ontmoetten tvvee Engelschen.Boelcke schoo,t er
cen naar ber'reden en kwam dan in'gevecht met
clen andere, doch stootte tegen een derden Duitschen vlieger. Richthofen zag hem naar beneden

glijden, doch begreep niet, dat het een ongeluk
was. Toen hij daalde, hoordê hij dadelijk u Onze
Boelcke dood. u
Den 23" November ontmoette Richthofen den
vermaardsten Engelschen vlieger van dien tijd,
nrajpor Hawker. 't Was bij Bapaume. Een hevige
strijd volgde. Beide tegenstanders cirkelden om
elkaar, zoo dicht, dat ze elkander go'ed ko'nden
zien. Een schot maaktê een eincl eran den Brit,
clie voo,rover naar beneden plo'fte.
Toen de Duitscher zijn zestiende geveid had,
kreeg von Richthofen de orde uPour le Merite'.
Zijn aantal slachtoffers steeg geclurig en de Engelschen 'vormden een afzonderlijk eskader orn
hem te bestoken.Toen hij in 191? met verlof ging,
Irzrd Richthofen 52 toestellen neergeschoten.
Maar wij zijn ons tijdbestek ver vooruit geloopen.
[)c Engelsche vliegenier R. A. J. Warneford
die boven Gent een Zeppelin neerschot.

Immelmann's levensbeschrijving maakt een btlteren indruk op den lezer dan die van von Richtho,fen. We lezen neirgens, dat Inrmelmann zich
schuldig gemaakt heeft aan die laffe aânvallen oP
weerlooze steden.

Richthofel, rlic in ltf9l gcl.lcrt:n r.. rtl, crr lrij'ht'1
rritbreken vân dcn oorlog uhlanenoflicicr was.
[indc Mci .1915 plaatste rren hr.nr, bij de vlieé{ers.

In Juni 1915 diende hij als rvaarnrrr er bij

l\{ac-.

lierrscrr in Rusland.

Den 1o Augustus 1915 rverd hij riar:r Oostendt'
gestuurd. fiij had er eerst een rustig leven, vertelde hij : u Op den dijk hadden wij 'een ho,tel in
beslag g'enomen. Iederen namiddag namen we
lraden. Jammer waren :rlleen de ko,ergasten soldâten. 's Namiddags dro,nken we op het terras in
onzen badmantel ko,ffie ! u
.Schaamte, dat hij daar zat in het verraderlijk
besprongen land,, voelde de i freiherr r> natuurlijk
rr

De Duitschers begonnen met deze onmenscltevoeren. M/e herinnerdcn
lijke wijze ',rutt
"oilo,g
Antwerpen, de bomreeds aân de Zeppelin;boyen
men op Oostende, toen in Oktober 1914 deze stad
vol vluchteling'en was.
Een dergelijke aanslag, die hevige verontwaar-

cliging wekte, €febeurde in Maart 1915 op Pope
ringhè, dat insgeliiks vol was met bannetingen

rrit hct Iepersch land.
Poperinghe, vroeger over cle Belgische grens
zcer rveinig bel<end, was nu cen merli'ivaardige
stad gervorclen. cnrdirt zc heboorde tot 't nog vrije

België, en..als liggend dicht achter 't front ecrr
centrum vormde. Poperinq'he's bevo king was

snel gestegen, maar door vluchtelingen die hier de

bevrijding van hun dorpje afwachtten.

De stad beleefde roerige,' soms allerdroevigste

iet.

Zekeren nriddag zat hij weer ko'ffie te drinken.
Iiensklaps klonk getoet en zulks beteekende, dat
<:err Engelsch vlooteskader gemeld was.
Weldra zag men de rookwo keir aan clen einder.
Plots sloeg een granaat in 't water. De militairen
vlogen naar dcn kelder. Het eskader beschoot dan
de haven en trct station. Een sranaat tiof ook het
Plr l;rce-hotel.

\/on Richtlroferr vlocg hier veel lroven zee.
\ran uit de hooste kon hii èenige honderden
nreter diep in 't u'ater blikken. Vandaar den

striid tusschen aëroplanen en onderzeeërs.
Richthofen beschrilft met echt g'enoeg'en zijn
bonrrnen werpen en in zijn eigen werl< geeft hij
ons den indruk een echten militaristischen ( Jonker " te ziin.
Bii Verdun zag hij den vlieger Holck neerschie
ter. Na Àlrrdun word hij bommenwcrper in Rus-

tlagen.

Zulk een dag was 1P Maart

1915.

Duitschland eigende zich u'el het recht toe
rveerlooze burgers te bestrijderri maar bracht de
Iiuropeesche pers een wijl'e in beroering met zilh
verontwaardigd geschreeurv over vermeende
rancs-tireurs-aanvallen.
Ziehier een verslag over het gebeurde:
u Vriidag was het o,vertrokken, stil'iveder, grij*
ze lucht. C)m 2 urtr werd een f)uitsch vliegmachine geseind boven de stad en zooals g'ewoonte,
stonden veel. nieuwsgierigen ze na te zien, in
plaats van de wijze. raadgevingen onzer overheden
te volgen en binnen te blijven.
Opeens weerklonk een knal, seffens gevo gd
doo,r een tweeden, veel heviger dan deo e€rsten'
f

Twee bommen waren gevallen, waarvan de

twcede op dc Grooto Markt op twee meters van

het voetpad rechtover het huis van den heer Jos.
Notredame-Van Eeckhoutte.
Een noodkreet steeg o,p; op de markt was veel
beweging, meest van burgers; de bom had veel

slachtoffers gemaakt. Talrijke personen lagen
gekwetst en zieltogend ten gronde in groote
hloedplassen, met afgerukte beenen, armen,
schedel of andere erge verwondingen.
\Ve waren juist in de Ieperstraat bij de markt,
toen de bom viel, we liepen marktwaarts en ontmoetten eerst een EngeLschen o,fficier, die te
paard de markt oprijdende, een bal kreeg in de
knie.

Op de markt lagen de lijken en gekwetsten uitgestrekt ;Fransche en Engelsche ambulance-autos
waren er reeds bij en voerden seffens de dooden
weg.

De E.H. De Jaeg'her,

seffens

gij 't

uit zijn huis ter

de de stervenclen het

hooren van den knal
plaatse geloo,pen dien-

H. Olièsel

to,e.

Op den slag zelf waren 4 dooden op de markt :
twee mannen (burgers), eene vrouw en een kind
allen eerst niet erkend. Ook elders vielen bomrnen. Weldra kende men het aantal slachtoffers:
elf dooden, 3 so'ldaten en'g burgers en tal van gervonden

?

Op Maandaç 22 Maart werden de e,lf dooden
ter aarde besteld.
't Was droog, maar wât overtrokken weer,
rret een grijzen hernel boven 't rouwende Pope-

ringhe.

N{en had de lijken in 't gasthuis samengebracht.
Van hier zou de stoet vertrekken.
Uit Ieperen, Vlamertinghe, Prover, W'atou en
zooveel andere dorpen van den omtrek, waren belangstellenden gekomen en aan beide zijden der
straten stond een dichte massa achter een haag
van de Poperingsche sapeurs-pompiers, Belgische, Engelsche en Fransche soldaten.
Kwart voor tien kwam de geestelijkheid aan het

gesticht de lijken lichten.

Zij

stapte voo,raan met

kruisen en vaandels, de gezangen der doodm aanheffend; dan volgde een peletolr Fransche gen-

darmen en de stedeliike harmonie, welke

een

rouwmarsch speetde,
En toen...
O, een sctioi voer door 'de m€oigte, êen siddering liep langs de dichte massa. in veler oogen
parelden tranen... toen zâg men o,nder den zwarten pelder die elf kisten, gedragen door Belgische
soldaten, uitgezonderd die van A. B. Smith, een
Engelschman, die dcxrr landgenoo,ten naar ziin
laatste rustplaats werd gebracht.
Elf kisten... twee kleine van kinderen !
O, nren gevo'elde weer zo.o geweldig al het laff.e
van dien bomaanslag, welke wel een rvraakplan
scheren omd:rt Poperïnghe dc Belgische driekleur
t,leef voeren.

.\chter de kisten zag rnen de bloedverwanten
eler overledenen, behalve die van de soldaten.
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gerkorps, met zijn stafofficieren, kolonel Fryer,
hoofd van den Engelschen generalen staf, met de
stafofficieren lkommandant De Lannoy, afgevaardigde van de Belgische regeering; de heer Pouy,
hoofdgeneesheer en o,ver'ste van den gezondheidsdienst, met alle geneesheeren en officieren, dc
volksvertegenrvoordigers Van Merris en Colaert,
burgemeester van leperen; de leden van Poperinghe's gemeenteraad en leden of afgevaardigden van andere korporaties der stad, burgerwach'
ten en gendarmen sloten den eenvoudigen, maar
in

drukwekkendera stoet.

Hoog boveo de stad zweefden aëroplanen der
verbondenen... Immers men hield rekening rnel
een nieuwen aanval der Duitschers en daaronr

waren . Engelsche en Fransclle aviatzurs gereed
den strijd in de lucht aan te binden.
Traag schreed de droevige optocht naar de

St. Bertijnskerk. Eerbiedige stilte hing over

dc

duizenden toeschouwers. iVlen hoorde de stappen
op de keien. Ma# van 't front bulderde het kanon, de stem van den dood.
't Was in de kerk een aandoenlijk gezicht, dat
clier elf katafalken, omringd door de hooge, knetterende kaarsen, elf kisten... elf dooden, voor
wier zielerust nu een plechtige dienst werd gehouden. Elf dooden... twee kinderen !
Mo,nseigneur Ruch, bisschop van Gerasa, hulp-

bisschop van Nancy, en hoofdaalmoezenier van
het 1lt legerkorps, hield een lijkrede.
Bij de offerande, die zeer lang duurde, werd tot
aandenken het < Vlaamsche doodssantje r uitge'
deeld, een briefje, waarop men las:
n Het is een heilig en zalig gedacht voor de
overledenen te bidden.

Bidt voor de zielen

'

der

Onschuldige slachtoffers, getroffen door een
Duitsche bom, te Poperinghe,den 12 Maart 1915:
Maurice Bach, van Lokeren,
Belgisch so'ldaat, 45" K'trav.
Georges Gosset, van Charleroi,
Belgisch sotdaât, 55" Kc trav.
A. B. Smith,
Engelsch soldaat, 2" Ku, 5'Div. Train.

Henri Techel,

Gustave Dernrolf,
Julien Cayzeele (11 jaar),
Victo'r Temperville en
lulien Roetynck (15 jaar) van Poperinghe
Désiré Dehulster, van Staden,
Firmin Beheyt, van Moorslede,
Emma Descamps, vrouw Havegeer,

van 'West-Roozebeke.

Bermhertige Jezus, schenk hun de eeuwige rust.i,
De stoet ging naar 't kerkhof. Nog zrveefden
boven de stad de wakende aviateurs, en nog bulderde van 't fro,nt 't geschut.
Ook aan 't graf werd gesproken. Wel vertolkte
de heer Van lVlerris, die uit naam der stad en re'
geering sprak, de gevoelens der Betgen, toen hij

rvier familïeleden in 't bezette Belqië woonden en
wellicht nog vo hoop waren. En sommige gervonden van den bornaanslag vergezelden ook de

o.m. zeide:
. Wij zijn hier rondom elf doodskisten verg'â-

dooden.

derd.

Kolo'nel Tremblav verteqenu'oordiqde Konir.rq
Albert. Naast of achter hem stapten generaat
Curé, opperbevethebber yan het Fransche 11" le-

Noch deze slachtoffers. noch wii, noch onze
vaan moesten hier tegenwoordig zijn. Een voor
€en, die vroeg'er, dezelater, moeten deze dooden

68.1)
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op het gebied \\,'ienoksherg'en en Capelle. 't \\las
ccn begin : rriln tocn af verschenen cle 'l'auben
sohier elken dag ; den 2!)" kreeg L)uilrlicrl<c de eei:ster prcjektielen cn u'el 6ij hct stadhuis, \\'aztr dc
LSt.lgisi:hc min ister zetelde.

Een jcngen van 12 ja:rr, dic kr:tutcu vr:rkocht,
lIcn rvicrp claarnil vtut 2() tot (i()
!rcmmen tegclijli.
ln lanuari i{)1; tcldr: rrcrr ecclrrlr,,r'rtlr ? rlri<ls,
slirclrloIlt rs.
I:lI'l'oc'n
de vci.\rzitter rlcr rtpr.rblicl< I),r,rinl<crlic 1rr,
zocht, bomb:rrclccrden tlc Duitsr:hers nzrr:ht etr
ti:rg,rvierpen 1î6 bornnrcn cn trcffcu 12() pcrscncn.
.Nzr de bonrrnen lireeg mcn tolpt:dols, clic nrurert
u-crcl gedcod.

\\ rrgbliezen.

Ztrc r.ernicltlt'rr zc hrt p:tr iljrrr:rr r':trt 't \lccrlcr lruis, dctidcicll vicr vrcu\\,€n. rlic prrs bcvallcrr

\\'arenr ecoii{c i:,irsllcbcreD

irog tu,intig

kincicr-cr-r

en

\\rc1r(lderl

\rorplcrcgclcn. Zuslcr" Ilirr-it:-Iiticnnt,

t't:rcj erhecl vcrrlt,r'zcld. 'l'n,sschcn hct puin

r.otrrl

lDcn trl.ce urichtjes;, r]crir ctc slcr-r'crttlc rrrocricrs trrl
n,crcld gebrachl.
De Duitschers licten cc-1.: l;randlrcrlrnrcn \.allcrl
cn schoten cl:rn op hen, dic tcesnelclcrt cnr cic vlam-

rllen te blusschen. Alclus rvcrden ccns \rijI polrr

iir,rrrnirnrl;rnt-r'lice'enicr'

.f

:rr'<1uct

rn

luitclr:uri

vliegenier [iolrin.

-ltitr 't lit rlilrol gcbrat:hl
'rurt

wcr<lt.rrr, tr:r 1t-n cinrlc 1t:l

Il hcl;lrcn.
1le cc'htgcirt olrlt lturr llterli titt
t'rc volcin<1ii1d, <ic r.rt.'uri't'ir lriulr lii-oilst in t t rc
1cr.crrs1.c,r'ht. r,trl.trt-.li1.lcn

Ilci'st ntorsten

I

n goclsvrucht opgcr.oecl ht,lrbr.rr Ilr r-st r-nocstt'n
riie kindl:ren laroot g'etv(ii-<len zijn cn clr \-cr\\.:rch.ingen hunncr
oudc;:s vcr\\-r.zcllijlil hebben. Dirl
']tocstcn :rlle n, ot'erctnl,r.rt.tslitg tlr u.< iten, \\;clli(:
'ret iirlrc, nietigc
rnenscltcicr.n lttslurcn. dcor zirii.
.f cn <iudcrclom eintlelijl< nr:ere-r'r-ci<l r,vcrrdctr,
\{aar stcrrven, z<;oa1s zij .r;ts1 orven zi.jn, uccn, clal
.noesterl zij niet !
\\'rr1 c'lcze iijl<en hier brerrgt, rlirt is r,.rrr vtrfct'i.
lijktr slaclrt irrg, een t'rcoclht irl. rlir'l rrden € n \'( r',chcuning uitsluit, een irerlcrvcncle barha:rrsch
,reid, dc st'hztncle r,ân de ge l't:l cnlr:,o;ze <:r'crnrach l

viur hct sgrlc)ara verrrul'1. r,
Diep ocdcr den indrul< r,t:rlict h.-'t r,cll< rlcrr
rlooclenakl<cr en weer cens \,v:rs rlc a:rrtle. r'au

rrt'l

\rla;tnclcrer: open en to,L' R'c.?a:ut.
Iierr pl;ra1s, die voortrlui'r n(l (l(ror rlc lluitsch<.
'ronrntcn$'erpers uitgckozen \\/cr(1.\\';ls Duinl<erke,

,lat r.reesclijk uit de lucht

1;es1ool<t isr E-r-.,1'ç1,1.,,.

Zcnclerling nrae het hcetr.n d:i1 dt: 'l':ruben bij dit

:cchten steecls lan;:-s cns

r'1it

rlp!ein r':rn

Hr.,.rtt'rrr

:itreken cl) di1 ong estccrcl lie 1 crr .
l)e I)uinl<t:rkenaars hacldcr-r in hurr nrzlir-e, tlt'n
herr -lcrquenl, een energiel( hocfd.
In I9l:i had hij :5 (lC0 flrrrrl< r'r r;z;rr-.rr:1cl r.r.çr.
'le,n aanleg
_van een vliegpleirr clzrt nu dat der gc'rllier:rde aviateurs
werd. Dc r.crslr lrommen wcr,
1en g'ervorpen midden Oktober l!) l,1 . fleze r.ielen

piers gr:doc11, r,r':rarbij iuitcu:Lnt I-ccroix.
7,e cnfzzr*tcn z:ir:h niet hct SarrzLtcriuin liln Zui(],
r'(Jt.c airn te vallcrn.
ln rlit: qcn'cirligc dagrn blecl'rlc r.r'irl<l<ert: rritirt:
;Lern cie zijtlc zijncr :rt:trlec'nr.rrrtcn. Hij rla:lnclc hel
tot locrzichtight:icl irall. u Nicnr:rncl, zco' 1-cr
lil:L:rrcle hij , hcel't tcn plir:ht <.rrrncc'ilig zijn 1o'cn
lrltru.t te stcl.len. Ilc'l-rte vaderli,.nclslicfoe clu.ingt u
:i1 't nrogt,lijl<e tc docri om (le pogine'en van den
vijzrnd te \\'eerst:r:ui. \\'ij ntcetcn r1e gcvaren tro,t:ieeren en zullerr clat (lapper doen. Allecn het puin
is L)rrits,'h. de gronrl ;uaI Frirrr.ch blijven.
!Izurr ge hebt plichten te r.errrullcll en ltlollgt
nict aan nieuwsgicrigheid voldo'en. De cerste dier
plichten is de krachten van 't vaderland niet noorlcloc,s bioct te stellen. Als gij het alzrrmsein hoort,
blijft ge tl'ruis of zcel<t gc een schuilplaats. D
Als de vliegers ver:rchenen. liicpte cle klr.;k ei,

het belfort cle vlag van Duinl;erke gc
lrc,schen. Dzrn l<o,os men een modcrnt:r middel: dr:

\'verd op

eleiitrische sircne. ()o,k in de l;enedenstad r,verl<te
cetr sirene en e\reneens die van het lichtschip.
Llit de huizen mocht gcen licht stralen. Aflveer'
gcsclrut. ku'anr in :r[itie, telkens vliegers verscher)crn en. geallieerde :n'iateurs gingen clc aanvallers
in cle lucht zelf bestriiden.
NIaar in April 1915 u,achttc Duinkerlie ccn

rtit,urvc hcprr.eving.
Op den n-lorgcn van den 28n dezer rnzraud, onr
1-rirlf negen, geleidden cenige burgers ccn Fransch

sr,ldaat

nzra,r

zijn lazttste rustplaats.

Flenslilaps hor-.rdc nten een z\,varen sl:tg. licnige
rnet€rs verder st(:cg' ecn dil<ke, zrvirrtc r<:'r.l<u'c'lli
op.

Ictler l<eek nairr lrovcn, n'ta:tf ! ccr-l r,licgtuii;
\\':ts t(. hCspt,Urtrr.
Nicuutsgicrigt'tt slr<;r:,nrdt.n t(it, crr vt:rdrr;ngcrr
zir:h bij ecll granil:lttrechter van l() rlct.crr rriddclli.jrr cn li irl. 5(i dieple. \lieuwe knallerr volgden.
De sirene urerlrte niet \-an-r'aar tot'h l<u,anr clie
:t:tnr.al

?

.--
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Iic :rln lret liclgiscirr,
'Van

sr-he1;en nri-.sclrien ., i\laar c,lr cic
orlt(lclite lllei) urci'r r..aariuig cp zecr.
Ilindtrlijk be{rtrcp mcn clc u-a;trhric1.

i:Ic:c <;ng-eior-,fiijk hc1-

semilph()r-(l

liic,rli, to:h rl.lr:, 't r,en [r:r

non, clat v:ut lanr'l op :lS

lilr.

al'srliLnrl I)uinl<r.;-lrc

Itt st ltotll.

Denzelfden d:Lg vielen cle granaten

in

c1e

starl

2c11.

Den !$'I w:l-\ er t:tn r]orttlr, dcrt '),.)'' r-ie1rn cr lil
cn lverclen er i]! pcrsonen g'eu'oncl. 'l-ocrr rintploiten er ltl gr:rrrat.el bij het tabal<serrtr-<:p(-)t cp dr
\,Iardvcl<kaai, clcr --\venr,re'l'hit.rs, bij hr:t r:1a.ihuis
cn te Couclckercque-branche.
Den il$n I granatcn, 2 dccrlen en 9 gev".ont1en.

Ila:rrmee

z\nreeg

het e"eschut tot den l0r'

gewonden. Nliiar cp 11
tlen ern 3 gervonden.

\tei betreurde

IIri : :l

nrelt 20

clo(-r

Rij Couckelare hadclrn dt Duitschers 1r.i reusachtig stuk o,pgesteld. Hc,r-rclcrclen bur*atrs m{r,,.'sten er g'cdurenr1e acht maanclcn zLan wcrlien"
lir: hr:erschtc. te Duitrl.terlic vue I ontroer-ing. en dt'
rnceste burgers, r'ooral vrcruwen en l<incleren. clit.
irr de stacl clus e'enrist l<ondcn u,orr]cn, trcl<l;tl
heen.

\Ia:rr hct lcven vicl nic1. st.il. Dc rr,inl;cls lrlt"r.c;r
crl tlc b':c1rij.r'cn ginlen hun g:rnq.

{-1pcll

Zc,o krceg Iluinkerl<r dus bcrnrrcn crr. g-r':rnalcir

lit rlc luelrt (.n vtn 't l;rrrrl.
I)r' r-rc,r1c.gr.o,ering van r.1ir!.1r.rig-cn lvci-cl oir{r,,
nadit'er. Ooli v:u'r gczrllie€r.lc) zijdc btqt-.n rrtn
intt ltornntc.n te rvcrken. allern cl; militairc prirr
ten, rlaar men trof nre'ir.iqlxa:il burgcr:; Eeit tler
ccrste rantpen

h:rc1 te Lichtervr_.1clc plaats.
Op \{zrandag ô, Scptemher \verd Lichterveklc c1;gescl-lril{t, eerst door v€r-qcheidene gerveldisae cnt ploffineen en claarna cloo.r clc m:rrc, dat cok r.iraei:
clcrpelingen gedo.od w:rren clt:c,r clc.l lronrr-nen. Ilcr.r
aëroplaan delverbondcncn was hovcn hc:t ilr;rfr

\icrschenen. IJct station liqt o.neer.ee r l ien nrinLrtctt gaans van het dorp. \\ras het statirirr ltct clctl
vlrn den aviateur?
Meer r,vaarschijnliik is htt echt,.-.r. clat de r,1icq.i:r
het eiemunt had op het Gildehc,.f en i1e C)uCe Si'r-.
tio'nstraat, waar vo,ortdurencl lar)ge rijen vracht-

I

r:ont gcbruikte vlicgr:rrls.
; ltl, - r]r r I)rrits, l,, t-: .l:r;ui, \r,,ir rlr verbinding
:lirt het nabijge legen front I)il<srnuidc Hotrllirrl';,'
li ixschoc t+Zon nebeke.

il c bommcn vielen in de Bcverstr:tat r1t (ir:
\cerstr:r:rt. De cr:rste bc,nt vernielde hei hrris ', lr;i
tlrn ;rDctheirer \r-itn rie [juttr, in dr l]:r', , sira-rl
nrbij hrt Gildehc,l. Ile apctheker! een \/an zijn
zoc,ns en rie ciienstmeici rverclen grrlct-.d. fIer,rouu'

|an

de Putte iiep zware verlvondingen op.

()ok het recht. d:iartegenover staande l-ruis, cit,

slage.rsr,vinkel van i\1cx;rncler \ran de Perre. r,verd

tegelijl; vernield.J't.ee kinclcren v:tr.r Van de Perrc
çerlcren het lrven. Llun m<,rcder werd een beeir
ir

fi].erukt.

ilrn

:urciere lrt-,rn vi,-:1 ht.,ndercl rueter vcrder olJ

v:rn Albert de NIunster. 'fwee jcngcns, Firn-rin de .|o'ngh en Acl'rilles \rervaecke,
11c r,r.cning

r.il ûcn kincl van clen postbcde De Smet bevonden
zich cp st.raat en werden gedood.

.\111us r,'erloren op r'ersr:hrilihc^liji<e',vijzc acht
lrrrrgcrs lrct. 1even" \jerder w€rdexr trvee mt:isjes
ruit rle hr:rhereJ . I)e Keizcr :,, in de Neerstraat,
z\il:ulr g'e\TOncl. Het aantal ernsi.ig' gcku'etsten
rncler clc burgerij bcdraagt dus vicr.

I.len Duitsr:h kontn-nrniqué nt;,cnrde gcen sla.chtr,1!'i:rs cnti,:r rle nrilitairen. \"an clezen rvercleir cr
t'L:l'rlcr- alht r,'I tietn g(]alo()rl. Ëlct lruis r-aLn tltn zrpr.;11',r,lrei- \"an ric l)i;1i.t'r, r,ar: \'an de Perrc, Ile NIun-

.:ter en Ct-,11cr,vaert r.ercl r'ernield cn :rnderc u,'oirittgcn :rccr lre..chatligd.
Ocli clit '\\ras no*l- ni{zlr ( cn lrt,gin. ln 'l vtrlvclg
,:ir!lelr x'c lnenignraâl lr<,c.,ren \ran ball.nmcn op
()trrtcntic, Rruggc, (]istcl. -l<rrht,,ut, Iloeselzrrrr,
iir r''.riiL. Zct-'bruguc. Gent. oln (lc vtxtrna arlstc
l;t:rtr:'c,k1

r' puntelr

1.c

nrrcmttn.

Vroegcr sprai;cn u,e reecls r,vtr de noocllanclirr
tarir \.:ln geallieerden in Zc'euwsc'.h-\,r1aanderen.

Vcrnraltelijlt \\:as het. hce in llccemtrer

I{11..1

1ri'cc Iluitschers, die bliikbaar g'enoeg- hadden varr
:rl rll {aevarcn clcr lul.ht in een aëroplaan naar Hollarr11 rle:-rerteerden. 't \\iaren een luitenant en een
g'c\\,one vliegenier, of een rverktuigkundige.Neert,

't rvaren
Inann s

hij de tegenpi,rrtij o'ok a11en peen Immel-

*
Iemand die getuige was vân deze eigenaardige
vlucht, beschreef ze als volgt:
u Een vliegmachine gevallen

!

En natuurlijk denkt men dan steeds aan

een

noodlanding van geailieerden.
Maar 't was'nu een Duitsch
De machine lag daar tusschen Aardenburg en
de grens, bij 't kasteeltje, rechts van de tramlijn
naar Brugge, als een wrak in de modder.
De trvee Duitschers, die het bemand hadden,
waren er heelhuids afgekomen. Men moest ze ver
lossen, want ze zaten met riemen vastgebonden'
't \Varen twee jonge mannen. Men zo'u ze nau-

u,elijks twintig jaar geven.
u 't Kwam van daar ,, zei een der omstanders,
fier, dat hij een der eersten ter plaatse was g'erveest. < 't Kwam van daar,... D
En hij wees naar 't stille Middelburg, dat a1s
tcgen de grens geduwd ligt.

En doo,r den wind kreeg 't mâchine gen'eldigc" schol<ken... 't drâaide links en rechts, 't rees
en '1. draaide, tot het als over de grens g'esmeten
u'erd er met den kop neerwaarts stuikte. r
't'I'oestel was deerlijk gesteld. \'Iotor bijna
vernietigd, latten gekraakt... 't \\;as maar eetr
l<leir"r

en onbeqrapend, een verkenningsaëroplaan-

tje, dat eensklaps hier neerstortte nog een wanhopige poging deed de vlucht te hernemen, maar
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Een vrourv snelt naar buiten,
" Ze hen bommen te Gits I'esmeten ! > ro'ept ze
tot een gebuur.
' u Ja, ze zijn op 't viiegplein. Zie, daar keert hij
r,rreere... een van de onzen... Ze krijgen hem

niet.... Hij vliegt rap naar den lJzer terug. r
En de vrour,r' staart de aëroplaan na. Ze volgt.
met den blik den vogel zoolang ze kan. Naar den
lJzer. Daar is haar man. Ze hoort 't g'eschut var]
ginds. Die man, hij is maar 30 k.m. van haar verwijderd. Maar al drie maanden blijft de afstand
gelijk. En de 30 k.m. schijnen nu een lange, lang:e weg. Nooit nieuws van hem. Eenige weken
ivaren ze gehuwd, toen

hij

o,pgeroepen werd,

Nog volgt ze den vogel. Hij vliegt naar deo
llzer, waar haar man is. En ze is jaloersch op den
aviateur. Hij gaat waar de geliefde vertoeft, en
zij, ze wou, maar kan er niet heen. Ze mag niet

r"an haar dorp, ze moet wachten, geduldig wachten. 's Avonds weent ze zich dikwijis in slaap.

's Nachts, als de slaap weer wijkt, grijpt ze den
paternoster en bidt voor hem. Maar elke nieuwe
dag brengt w-eer nieuwe hoop, O, die vrouwen err
rno'cders, ze strijden even uroedig en heftig als de
fflannen en zonen. in de loopgraven. D
En hoe lang nog? Niemand kon het vermoeclen,
En gclukkig dat rnen.'t r"riet wist!

dan zieltogend bleef liggen.

En de passagiers gingen heen.

Men leidde hen naar Aardenburg, waar ze
echter slechts korten tijd vertoefden. C)m 2 uur
bracht het trammetje hen heen. Gewoon aan de
snelle vlucht in de ruimte en nu in den traag
schommelenden waggon. . . Geînterneerd !

Intusschen was 't eén ware begankenis, zooats
men daar aan de grens zegt, naar 't docde ding,
gincls in de modder... En de Duitsche schildwachten aan de grens zagen die beweging en. berouwden het,, dat de aëroplaan niet een kilometertje
Zuidelijker was gevallen.
Van waar kwamen de vliegeniers?'Welken weg
hadden ze gevolgd?

Vragen

zc>nder antwoord.

u \Â/e komen van onze basis

,,

antwo'orddcn de

ilviateurs.

En verder uit de richting van Brugge en over
't kleine Middelburg. Dat hadl men gezien.
l)e bondgenoo,ten li€ten de vliegkampen van
den vijand niet met rust. Gedurig kwamen ze er
\rv€
bommen werpen. Zulke vliegpleinen lagen
noemden er reeds enkele

er weldra

bii Jabbeke'

- Roeselare, Vijfr,vegen
, Eernegem, Gistel,
twee tusschen Rumbeke en Isegem. Dudzeele,
Moerbcke, Wachtebeke, Sint-Denys, Gontrode,
Gi1:s

Oostakker" Balegem. Oost-Roozebeke.
l)arr viclen de aviateurs de nrunitiedepots aan
en de voornaamste stations, bil ons vooral KorI'
riik. Roeselare, Lichtervelcle, Kortemari'k, Gent
(St. Pieters). Brugge, Oostende.
We zullen daarvan meer hooren. En nu, om dit
hoofclstuk over de lucht te sluiten, tlog een tooneeltie uit Vlaarideren op 't einde l914,naar \Â'âârheid l,t'cchr('ven:
. Een gervelclige -"lag rloet rien g'rorld drellrlen.
het hirizeke daveren. Nog een slag, rrog een. noEJ
vele... Dan 't gebulder van afweerkanoanen.

XXIII.

DE STRIJD OP
Von Tirpitz.

.

De onde,rzoeërs.

ZE.E

- De <<Lusitania>,

We hebben in het eerste deel van ois werk
beschreven, hoe de Britten de Duitsche kaperschcpen van de open zee verjoegen, als de rr Em-

den u, "de o Karlsruhe r, de .t Kônigsberg,,r de
a Dresden )) en andere.
De .groote vloot bleef te Kiel. Toen besloat
D\ritschland, nu het zich niet meer aau de oppervlakte der zee wâgen kon, orrder \,vater te werken, kortom een onderzeeërs-kampagne aan t€

vatten.
De man der rrloo,t was admiraal von Tirpitz.
Vroeger heette hij gervoonweg Alfred Tirpitz,

zonder het adellijk voorwoorclje.

Hij

was een

eenvoudige jongen, maar leerde b jzonder goed,
was altijcl c1e eerste, en, toen hij in 't leger trad,
rvilde hij die gewoonte handhaven.
Hij deecl zich opmerken a1s een goed organiop 41-jarigen oudersator, en toen hij in 1891
stafoverste te I(ie1- werd beno€nci, stelde
dom
hij de- verw-achtingen niet te leur.

Hij betoogrie de noodzakelijkheid van eetl
sterke vloot. Dtritschland's handel nam toe, en
rnen moest dien handel kunnen beschermen. Men
liet hem werken. Hij wist goede helpers rond
zich te groepeeren en wekte cle aandacht van den

keizer.

In 1898 riep men hem naar Berlijn, als onderstaatssekretaris trij de admiraliteit, en twee jaar
later was hij vice-admiraal.
Feitelijk had hij veql meer invloed, dan

de

adirniraal zelf, en de keizer maakte henr von

pltz.

Hij

Tir.

in den Reichstag groote kreclie
ten voor het bouwen van kruiseisl Ook lle"htt"
hij grool.Fi"ng aan duikboot"". fn-iSi4 verKraarde hrJ, dat ziilr vloot gereerl rvas.
De keizer hield ervan dc rnatrozen op zec.
verkree.g

rrranswijze toe- te- spreken, en, naar zijn redevoe_
te oordeelen, rnocht meR van cle schepen
f*q"."
uronderbare daden verwachten.
. - V9" Tirpitz, naam is echter onclergegaan in
bloed en schancle, want vo,or eeulig btîjfi

verbonden de... rr Lusitania l I
", "^r,
l.Bii_het uitbreken van clen oortog
l: 9q5*ot
schrJnt
D,uitschland er een vijftigtal te hcbbei
gehad, waarvan er nog zestien bpit"p"i rtona".r.
De. ecrste zou pas in lg05 geborrw,l ,ijn,
nr^, ,n.n
\vrt. votgcns op geheimzinnige wijle verl<regen

plannen dcr Franschc drrikboot rr Tigrctte ,r.
Haastig vermenigvuldigcie merr irirn aaîtal en

llleuwe soo,rten werden vervaârdigd.
IIet ty'pe van . tT 20 , tot ,, U ;0 ) was reeds
licel urat beter ; ze maten 65 rnetcr in <le lcngtc

rrlr 7 lrrèter breedte,

rlet

cen inhoucl i"an 6i()

iol

eir nrachines van 2.400 paarciekracht. Zc voeren
inct een snelheid van 1T knoopen, warcn helr;a_
pend met tq,ee stukken r,an B-g m/m en 4 ian_
cecrlruizen voor torpedos. Ze lionclen 1b tot 20

,lagerr kruisen.

Al dadelijk schond Duitschland de internationale wetten. D,en 20" Oktober 1g14 hield cle
rr U 17 r de kleine Bngelsche vrachtboot
rr Gli-

tra r aan, die naar Stavanger voer, en bracht het
vaartuig door een bom tot zjnken.
Den 26" Oktober pleegcle een Duitsche oncler_
zeeër reeds een veel gruwelijker aanslag. De
Fransche boot

( Amirai Gantéaume ,, uo", u",
't 'Was in de dagen der

Calais naar La Pallice.

soo!9 vlucht, toen men de Belgisehe uitglweke1.1
9iqp"I Frankrijk invoerde om het kui-tgebied
Calais-Duinkerke

meer voor cie militairen irij te
houden. De ttAmiral Ganteaumer hatl 2.500 Éelqisch-e vluchtelingen aan boôrrl, toen ze getorpedeerd werd. Men kan zich voorstellen welk ôen
paniek er ontstoncl. Gelukkig snelde c1e paketboot < Queen,r, r'an de South-Chatham Railwa_v,
met eenige sleepbooten ter hulp. Zoo kon men
bijna alle opvarenden redden, helaas, toch niet
allen, want in de paniek verdronken ér.
.-Het schip ging echter niet verloren ; dank aan
zijn waterdichte schotten, kon men hei naar Bouloene sleepen.

l\{en wist nict, dat een duikboot deze mistlaarl
had gepleegcl, 't Was immers nog niet de tijd
dat von Tirpitz zijn masker aflegde, een ieder
dacht dan ook aan een <lrijveucle mijn. Maar in
de ro,urp van het u,rak vond men rle overbliifsels

eener torpedo,.en aldus had mcn de zcl<erheicl dat

een geniepig loerende onderzeeër deze schand-

<laacl had gepleegd en met vo,orbe<lachten racle
een massa-moorcl plegen wildle.
Den 24" Novemberontmo,ette de trMalachetter,
van cle Cunarcl f,ijn, op weg van Liverpoo;l naar
Le Hâvre, de <U 2b. D,e kommantlant cler-duikhoot gaf bevef te stoppen, en het weerlooze schip

moest wel gehoorzamen. De Drritscher gaf aan
dcn lrapitein en cle bemanning eenige oosenblik-
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ken tijd, om in de booten te gaan, en bracht dan
met kanonschoten de vrachtboot tot zinken.
D,e rr Prime rr, die kolen bracht van Cardiff
nâar Boulogne, onderging hetzelfde lot. Von
îirpitz beroemde er zich op, dat hij het Kanaal
onbruikbaar maakte. 't Was heel veel gezegd.

F"eitelijk besclrouwcle de admiraliteit al deze

Zij was er ovcr
tcvreden cn von Tirpitz besloot het aantal onderzeeërs snel te vermenigvuldigen.
dar'len slechts als proefnemingen.

Niet nrinder dan 130 nieuwe duikbooten werden op stapel gezet, en'koortsachtig werkte men
aan hun voltoo,iing. Veertig waren bestemd orn

aan cle Kanaalkust en bij Engelancl te opereeren ;
clertig zouden hun basis krijgen te Zeebrugge cl
Oostende: 't wâren er van het type rr U B. rr, die
nict lang koncien uitblijven, wat ook niet no,,dig

was, dââl ze dicht bij hun haven werkten. -llcn
voerde ze gedemonteerd naarons land. Zcsii5.
anclere onderzeeêrs qrcrclen besternd oiït lrir!11cu
te zaaien en overal het helsch tuig te verhrcideu.
Ën dat al1es gescl.riedcle in 't gro,otste ge\c-i;rr.
Niernand, clie el niet hoog noodig rvas, clrong 1ot
rle u,crverr doot'.
In Febru:iri 1915 wierp D'uitschlan<l zijtr lrr:rs
kcr af, cloor zijn verklaring:
u Op en na den 18n Februari 1915 zal ieder
vijanclelijk schip, dat in de o'o'rlogszone aaltgetroffen wordt, vernietigd vorden, zouder dat het

altijd mogelijk zal ziin de bemanning of passagiers te waarschuwen voor het hun dreigende
gevaar. ))
De duikboot-kampagne zou dus

in alle woede
beginnen. Duitschland zoa zich niet ontzien,
weerlooze lieden te dooden.
Von Tirpitz beweerde met clit wapen Engelanci
tc zullen uithongeren
Wij loopen den datum van de krijgsfeiten aan
tot nu toe beschreven, wat vooruit - als we
land,'eqkeie
gebeurtenis beschrijven, welke voleen
doende is om Duitschland's durven op 't gebied
der onmenschelijkheid aan te to'onen.
Van het allereerste ontstaan van internationale

wetten af, hebben handelsvaartuigen er altijd

aanspraak op gemaakt gewaarschuwd te wordell

alvoiens een vijandelijk oorlogsschip hen aanvalt
en de to,t wet gelvorden eischen der menschelijkheid hebben sieeds voorgeschreven, dat voor de
veilisheid. van de bemanning van zulk een vaartuig"behoorlijk gtizorgd moet wo'rden.

I)oor het edikt van 4 Februari 1915 heeft de
Duitsche regeering echter officieel de verantrvoordelijkheid, die cle beschaving oplegt, r'au

zich af geschovcn en aile koopvaarders kennis
g"g"n"tt,- dat zij aan het gevaar bloot stonden,
verboigen wapen van een onzichtbaar
àoàt
""ti
vaartuig, zoncler--eenige voorzorgen voor cle veilighc,idïcr betreffencie persollen' itl clen grond
ceboord te rvorden.
I)c scbcttr:tenisscn bcr'rc'zelr' tlat tlc' lretlreigirrg
geen lioze was. Dre ', Talaba ) wercl op 28 l\Iaart
Duitschen onderzeeër in den groud geâoo,
""rt
b,oord. De tr 1'a1aba )) stopte op 't bevel'
I)esondanks gaf c1e Duitschc kapitein t'att rlen
onclerzeeër cle passagiers geen tijd om in de bootorpedeerde hij die groote mâilten tc gaan

"o
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boot,

I

i.,. .t::, l:,,t ll','-,-i;: :1,',y. t:t il,ii-..-.ilr,t-s 1..( ii;t ;:f
rlr::-Ll, ;t{).rii ]]t -r'. i itti,lr. lttii:ttlL:t iilLL ;-:'i.i) sliii.l.'l

en clc r'1iegt.nier ()'onlrcz.

i.l rlc ujct sii-iiticrrricr; lirrg l:r:l lrrrolrl
Iicn rlcr t)assagici':i, rjic zlcir iltirt (ie1i ljc\io1l(1, l)csclrrijft'hct r,oorgcr,allcne aklus:
u De kcmr-t-r:rrrcl:rnt r.an clcn onclcrzt:ci:r ber-:r1
1.,.lrtr-i

1\-alre1l.

ollzcn liapite'in daclelijh alic passagicrs irr <ic boo
ten tc lrlaat-sen en zcicle in .qo,ed Engelsclr : rr I âlr

ship rr, (lli.ga ur-,' sc1ti1; iir clrit
gronrl borcn.) Tocn rrolgrlc et- een orrtzettcnd
goillg to sink

1's111

schoun'spel. Sonurrigc bcotcn lic1,cn r-o1 \iâtcr ct1
rlc inzittendcn vicieit itt zec, zoorl:rt c.en g::oot
:rantal biina dadelijk verdronli. \aurvclijl<s tien
nrinutcn naclat t ij hct eerstc bcvci hacl<lcn gcki-c-

gcn oni het schip te rrerlatcn cn zclfs r'ô1lr rlc
l:ratstc boot nog nccrgelatcll \\'as, ho.or(lc ik cen

ontploffiirg en z.ig ik ons -.cl'rilt ovc.rhcllcn. I].:'
zceroovers hadrlcrr er t-erkciijk c1-r 1(X) rnctcr afstancl cen't.orperlo 14r afgcr,unrd, tcrrli.jl 7.1j r.'itu,clclijk konclefl zicrt, rlat cr lrog ccn .qror:t aantrrl
passagiers en 1ct1cn clcr lrctuannitrg :rau lrooli
\\.âren. FIet u'as ccn laâghci(1, cetr in koclr.rt ltlocclc r,olvocrclen nloorcl.

D

Honclcrcl c1l vicr llanncn cn

\,

ro11\\:clt \'(t1-l(]ru1l

l:rct 1cven.

l'Iacncile f)'ixon rrrcrkt tcreclrt

iri ziirr

u'e

t I)c ]lritsche vloot ten urrlog ,, o1-.
rr I)c rvcrelrl \\'cigcrde te gclrovcn, riat

cïfr:fs t'lur ric;:rrr lrrisrl:rdigrir ir,.iris1:ig. l,irrit:.t-l;
1:rir<1 lrttvirtg hct rieur"r's intt l'llijrle tct-jr-ri,'hirrJ. ,,
D,c schrijver dot,1t lricr oil (l(. 1(irperit:ering van
rlc u l,usitani:,r,,.
\\:ir lrcrini-tci-t zii''h iritt l'iir:tr zc.li.ii -r,ir:i zri o.;ti
ecit T,atcrrlag .--, tocrl irct r li'c:,eliik lrr-,t-iclit
bclictrtl rvcrd genriL:r1it? Ziei'iti' rlc tel<-çt iu rrl zii:l
:oi r11|1çi,1

L)t. ', I-n':Quccnston r-r, î )ici. {!ictit..r. )
tar;i:L,r, ltct grootc 1ra',r-.aglcisscltitr r':in tie Cr.r
nulri fitrc, is gc,torlrcrlccrcl cn .qc:ronlictr. Sr-'ltt.ircir

ziin ter â-.isistentic vcrirolikcr.,,
p'e ,r I.usit,lrria i) , 1t:r clc ,i ]i:ru;:ctlli,r ,, lrut
grootstc s:.chip r,an tlc ,, Ci:rai-d Stc:r.nr -{!ij11 [irrri
Iitl,\r )) i tc I-ivcr1tort1, \\'ils il ltli)7 t. C11'ticb;irrii
gebouu,cl . I{ct yiiirl-ritig, ccu srtâ1eit trtt'l.rirtt.
-çtoontscliilr, had r.rcrr hruio totittcl'liriiroLtrl, i':rn
;i!.:li{ ! tor1, 1, rrui.il lrtt i.q': r1i.q,.'11j1'r's \()r;zi,-.:l
rças, rlic (t{}.ù){) I'. i.-i. ko-rxir'!t ollti\.i1ii.:clcrr. Dc
lcirgtc valr hct :r,chip T;r,<1rocg ;li)2 rnctcr,
tc 2(1.5o luctel: cn 11t, iroogtr,' l',' inctcr.

nit:ir-

c]oel tc bereiken. r,'liencl cr.r \:iiâûd beiclc tc cloo
clcrr, lrct aanzien ell 't gevocl dcr tnensclreiiil.-1;ci11
'l)cieedigcn
zo,o tLr
tc nrisbruikcrr. Zii u,crc1 gc-

cn

noo,clzaakt haer nraa.tstaf, r'an rrr'at ondcr'Clu-istcricn nr,ogeliik \\'irs, te ]retzieu. Op 7 \lci liulnt dc

gro,otstc rnoreclc schok, clicrr t1c bcschaving ct,it

lrrecd-

nllrijhcitl ,,r'itiirt'an clc rr l,usiis <rcr-t kar-:1r alttt tlr:
i{riili.usl. \râJr i.rl.ur(1, 1l-o',,irrcir.' Iiunsttr, grarifschaD Cot"k, cn ligt tcn Zuiri-\\'r'stc-:n vrti rlc lr:rOLLl

I{cad, i:r

c'lr'

tc'n I{ins:rle.

ilr' I)rtitschcts
zclfs,

<1a1.

lrLrl,rlcrt irllr.s voo;:b'i:r'ci(1, zo()
zc in Àtit..t-iL.,r ('1,r11 \\-it!11-s(.-lttrrt-itt11

r-ondstuurrlcn.

Ilc Iliritsche lcgltic Uct r.ic lolrgcrr1c ailvcltctr'
tir irr rlc .\ntc-rikaltttschr: blatlcrr 1>14:,ttsert:
,,7ii, <|ic van Ilatr ziitt cett rt'is tc tiol'it olci

,lcir -\tl;rnti-.chetr ()ccrtat-r. ri ortlctt el rti) g(\\ c:ze1i,
rl,it rl ccn stâat '.:.ttt t,itrlrtQ hc'cl-l:cilt ttlssLriiull
I)uitschlalrl cir i:ijtr lrotrtigcttoolcit ccttct-z.ijr'ls i'rt
Ii.ngcia:rrl 1l).t ziiir g;r:a1liect-''1r''r a:Ii:lcrziitls : rlat
ir,.'t oorlogsgctricrl orrrvat (l.r \\'ltttrc iL, ,Jlrcnzcttic

u c Illit,st-iic I,]i'! rrrrtiur; ; rtt, t;r'ct-ccttl-totrtsti e'
irct tranifcst ilcr- l)'uitsche t cgcc't'it-tg. st'ltclrcil.

Itatl ontvangtn, L'n

rvr

tc clo.err ver(l$'ijnen. flen groote lras:-agierstnot, onge\vâpend, een clriivenil hotel vol
onschuldige passagiers, \\,aar'onder vele Ameri-

nooten \rocren r

qle cluistcrc afsclnrtcliili.hcirl
ervan scheer rlc lantl,.te hoop v:ln 't trtcrrschclijl.:

r1c

tani:r rr gci{Jrllar{1ccr'(1 ri rrrl,

.gr--c11

schcn rr,erke-iik tot zoo icts gcliorncrn r,r'arcn, rlrt
cfcn groot vo11i r:r op bcdacht \\,âs, tcn rrinrlc zii.r

'

rr

rliir-

:

ges.lacht

).

t1

..1

clic dc r,1ag \/an Elti{cl:rnd of clic v^11 zii11 1-'o:ldgcin clcze \t'aierr.'!.1 kul-incn vcrlliÉr-

tigcl

r.".or<1cn,

en dat passagiers van dergelijke

.--635in clit oor-logsgcltictl bcvinrtren,
liet zichzeil tc nijtcn hebben, \r!luneer ztj daarvan iret sl:rchtoffcr u,orderi..
Dc keiz,erlijkc
lluitschc arnlta:;sacic.
\\/zrshington,
22 .\prii. ,r
schcpeti, clie zich

- cle r.olgcn<ic telcgrammcn
,t" ramp li\r'arurn
,,,,;,1
I.oirc1,c"r,'i,\ici. (r{crrter.) .- i;rc tlirckteur. r':tn
tlc rr Culiard Conrliany r hccft aarr 11c ,r I;ivcrpool
i:ir,ening Express )) lrcricEcdeeld, clat c1e rr fnsitania r op bi mijl zrfstanrl i an lrut station voor
rlrnadloozc telegraïic tc Olcjheacl (Iiinsaic) gezorll<cn is.

I.orrtlcrr, ï llci . (lteutrr..J
I)t ,, I.rrsitania,,
irlccf 2t) rninutcn ilrijrrencle Queenstonn, ? llci. (Rcutcr.) -- Orn 2 uur LI
tt'crd liier eerr clraatlloos tclcgrarrr,Lrrtr.angcn,
\\'aarin het torprcclccrcn vân dc rr l.usitariia r gctricki n'ei'd. flct schilr r-crrluccu om 2 ur'.r illJ irr
rl,: tiicptc. Dc trvinti.q' l;o,rrcrr, tlic zich op itei trtorieel i,an tlt r:rtrp l;tuorrtlen, n'atcn ul,usitaniarls
ciq'tit bcr-rtur.
.

'

Ilclr lJrrit-ccitc onclcritccër loeicle at:htcr cen Lcts
tot tlit clriji,cnd zcci<:rsteel nadcrde . 't \\ias kalnt
\\'cerr cn clc rr I,rrsitarriir rr r.as bijria aarr hct einc'lc
çln haar i:ci-t. \'ccl i.;a.sqegicrs bci't>urlen zich lrn
tick. Ëcnskiaps triltie irct schip. I)'c torpcc.lo i'an
rlcn sluilruroor<leu:rar haci

c1oel

gctr.offen. Ta1 rtan

hct nog nie't op. Dc kapi
tcin, officieren cn berrianning bchiciden hhlr
tuiivarcncleu nrcrliten

i<alrnte en tooncicn groote tcgenrvoordigheicl van
geest. De alarmseinen werden rondgestuurd, de
lrootcn tiitgczet. Hct schip begon daclelijk te he1
len. En toen spcclclcn zich r-reesclijke tooneelen

irf. Door de gevaarlijke positie van'het schip,
stortten booten uaar benetlen. \\reldr-a lagen veel
.rircnkeiingen in zce, worstelencl on hun 1even.
llcrr hoorcle ang^stig gcschrei, clooclskreten. En
\ve1drâ rter<llecn <1c u I,usitania l met veel weerToozen, die geen l<ans op redding meer hadden,
in de go,lven.
\/iifticnironricrcl nr:rnnen, vrou\\'en en kinclcrcn
lir'r'atrren om. D,e bo,otcn mct ovcrlevenclen tr-crtlcn cloor antlclc schcl)eil opgcpikt. I,iiken spoelclen later aan.
Ja, een r'i11ing van afschuw gying over de wereld.

in D,uitscirlaurl juichte lnen en sioeg men
'\llcen
cen geclenkpenning t"an clcze vr:eeselijke urisdaacl. Àls verontschulcliging voerde men aan, rlat

de u Lusitania , munitie zou vervoeren.
Tot de slachtoffers beiioorci.e ook mevrouu' D,epage, echtgenoote van den bckenden chirurg,
tlie onze Koningin zoo krachtciadig hielp bij iret
inrichtcn van hct arnbulanciewerk. De dame lvas
naar An'erika gervecst, om gelden in te zamelen
vr, rr het Relgisclr Roocl Kruis. Haar lijk werd ge\onden, naar Die Panne overgebracht en daar
vootloopig bcgraven. Steetls hield ecn Belgisch
soldaat er d,e ivacht bij.
Jean ltlassart zegt in ziin werk r< België's verzet tegen de Duitsche overheersching l :
rr Na <le torpecleering van de rt I,usitania I verkochten c1e l)trit-.chers in Bclgië een prentkaârten-reeks. rr Kriegs-Erinnerungs-Karte l, uitge-

gerren tloor Dr. Trcnkler & Co, te l,eipzig, met
bctrekking tot cle u,erkzaamheicl <trcr ondetzeeërs.
Kaart n" 2 van reeks XXXIII geeft een trouwens
âeer o,njuiste voorstellillg van cle aanhouding der

r do,or ccn I),uitschen onderzeeër'.
Oi'erigens lnoet ons niets verr,voncieren van d'e
zijde van hen, die meenen dat alie middel goed
is. zoo.lang het zijn doel bereikt.
Ziehier wat cen blad, dat in Duitschland hoog
staat aargeschreven, het u llaml:urger Fremdenlrlatt r,, ols zcgt h zijn geillustrccrd u'ekclijksch
irijvocgs,el vau lLr liei 1,915 :
<r In cle omstandigheden waarin D'uitschlancl
tu

l.usitania

zich bevincit, clat van drie zijderi tegelijk '"vordt
aangevallcn met alle midcl,elen die rvreedheid en
trouureloosheirl kunnen uitcicnken, Dloet nten
nict vragen of ecn vercledigingsnridclel to.egestaan
of verbo<len u'ortlt, maar alleen o,f het doeltref{cnrl is. A1 wat cle verd,ediging vergcmakkelijkt
rloet gebruikt ivorcien; rlat is rnooral waâr voor
clen ontlerzeeschen o'or1og.en claarom voor

ctre

ver-

rrictigiïrg van cle ,, Lusitania r,.
Dat zijn clan clc Duitschcrs, clic rnoorcl

eu

lrrancl schlcetl\\'dcn o\rcr rrcrtueencle francstireursciaclcn in tsclgië I
\\-ij z;ullen <,'p tijcl en stond op clit vreeselijli l'eit
l

errugkeeren.

\\-ii nrogcn nict nalatcn in dit hoofdstuk tc r,crtrrclclen, hoe dc cerste 13elgisclic boot getorlrctiecr-tl r'ertl, cl'l cve1l te l'ijzerr oll onze schecp\râaf t.
i)e visschcrij lag natuurlijk aan_onze liust zeli c
stil. Ilc visschcrs van I)c Paune n'aren meesten-

deels uitgerveken ci.r voercn bij Engelancl of
Ir'rankrijk ; ook uit Ooste-ncic haclcien cr velen ctrcl.l
u'ijk naar die gcn-estcn gcnolrren. \''an Heist bevt;nden zir:l-r cle meesten

in Zeelancl, eerst te l(acl-

te Zrerlkzee. Zij gingen ook daar
te vangst, maar rnochten zich niet ver u/agen,
want enkelen, \,\'elke dit wel deden, zagen hun
schuitje door Duitschers vernielen, terwijl zij

z.an<I eit nadien

zelf gevangen werden genomen.

Een Heisterlaâr, welken we later ontmoetten,
\râs ook zoo ge\raren. Een onderzeeër hield hem
âân. f{et ecn bom brachten de Duitschers het

huikje tot zinken. De opvarenden bleven

aan

van deri onderzeeër en de schipper wer<tr
als een boef beneclen op een plank gebonden,
morest enkele dagen in die houding' meezwalken'
tot hij te Zeebrtgge âan lâncl kon stappen.
Hiirondervroeg'men hem lang<1urig. De Duitsclrers bew'eerden, dat onze visscherslui voor den
boo,rcl

Engelschman- spionneerden. Vandaar hun strengheid en \voede. Bervijzen konden ze niei aanvoeren. loch moesten de schipper en zijne maats
1laar een gevângenenkamp in Dtritschland. De

patroon slaagde er in nadien te ontsnappen en
veilig in Nederlandl aan te kom'en.
A1-de Belgische reederijen hadden hun bedrijf
naar Engelând overgebracht. Gansch de Antrverpsche handelsvloo,t was in de vaart gebleven.

De Kongoboo,ten vertrokken regelmatig uit:
Hull ; de uOceanlijnr, de reederij nAdo f Deppeu
en de uAntwerpsche Zeerraartmaatschappij>,(firma Brys en Gylsen),hadden hun hoo,fdkwartier te
Lo,nden. Deze laatste was 't bijzonder voorspoedig gegaan in haar ballingschap. Niet slechts had
ze een dividend uitgekeerd voo,r het afgeloopen
jaar, maar daarbij haar vloort nog' met vijf éénherlen verrrijkt.
Thans u/as ze het eerste Belgische slachtoffer

-'

tiutJ

iraden hzrclden, erl_rij te leggen, mâar op voorw:rât_
cle, dat de verkoopers haar schenken zouden azrn
het werk der Belgische soldaten. Dit voorstel
wercl zonder aarzelen aang'enomen, en om deze
rnerkrvaardige o,vereenkomst behoorliik te lrezegelen, boclen de Antrverpsche reeders den Engelschen cen ontbijt aan, rvazrtbij verschillende offi
ciee ie llclgischc' personen werden r-ritgenoocligti:

o.a. de socialistische staatsnrinster Vanclervelclc,

,en de heer Pollet, genera:rl-lionsul v:u-r. tselgië tt:
Londen.
De reederij Brys en Gylsen bezat na het vcrlics
van de u Menapier D nog. richt-en,twintig booten.
De Duitschers ontzagen zich niet af ctadeiijL

Koning r\lbert in vliegtuig bereid tot een tocht
o-ver het lJzerslagveld.

van den duikbootoo,riog. Ëen harer kleinste boo
ten, de n Menapier >, werd getorpedeerd, zonder
de minste waarschuwing', en no,g' wel in 't zicht
van de kust voor Margate, terwijl ze voor anker
lag'
De n Menapier r was op ltreg van Algiers naar
Middlesbro met een tading erts. Bij valavo'nd

werd haar h'eele bemanning plotseling opgeschrikt door een ontzettende ontploffing.Al dadelijk bleek het, dat de boot midscheeps door een
torpedo was geraakt. Ze was om zoo te zeggen
middendoo,r gescheurd en zonk in minder dan drie
minuten ! Aan boord waren de kapitein De Brock,
zijn dochter, de eerste stuurman Van Damme en
vijftien scheepsmaats' Een $ngelsche torpedo'
boot, die o,p eenigen afstand kruiste, schoot in
allerijl de dienkelingen ter hulp en kon nog enkele der manschappen redden, alsmede de dochter
van den kapitein. Maar vô6r zij aan wal gebracht
werd, stierf de jonge vrouw reeds van koude en
uitputting.
In een persgesprek verklaarden de heeren Erys

ook leutrale schepen lastig te vzLllen. 't \\,'as hrin
doel de onzijdigen vrees aan .te jagen en ze t(l
dwingen hun vaartuigen binnen te houden, want
deze handel kon toch maar voo,ral de Entente varr
n ut zijn.
. Zoo brachten ze al dadelijk in nrailbooten vzrrr
de Maatschappij Zeeland r op.
" uit Vlissingen noor EngeDeze booten, welke
land voeren, warÊn voor o,ns van het gro,o,tste belang. Vooreerst reisden veel vrouwen op naar hun
man, die in dienst was achter het front. Ook
maakten onze diplo,matische personen er gebruik
van,. Dan vervo,erden deze booten de post voor en
van oos front.
En vooral ook keerden met die vaartuigen ont-

vluchte gevangenen naar 't front terug en begaven de rekruten er zich heen.
Deze mailbooten werden naar Zeebrugge gebrachtl waar de Duitschers de post losten. De
schepen konden dan naar Vlissingen terugkeeren.

< Wat ons in de eerste plaats leed doet, is het
verlies van zoovele kostbare menschenlevens'

Deze gebeurtenis wekte steeds heel rvat ontsteltenis. Dan hadden er ernstige feiten plaats. De
mailboo,ten bleven zoo lang mogelijk in dienst.
Och , de Duitscher zou ze wel verjagen, en
strooide mijnen o,p den vaarweg. En drie van de
schoonste boo,ten liepen op een mijn en vergingen; men had zelfs sterk vermoeden, dat in een
geval torpedeering plaats had, daar matrozen bevestigden de bellebaan van het moorddadig projektiel te hebben gezien. De bemanning toonde bij
die rampen steeds bedreven zeemanschap en
hoog plichtsbesef. Geen enkele passagier liet het
leven. W'el is er personeel omgeftomen, behoorend
tqt de machinekamer, waaruit de ongelukkigen

Elke réeder moet zich tegenwoordig aan zulk een
ongeluk verwachten. Wij zijn er volsterkt niet
dôr teneergeslagen. }Iet zal o'ns al vast niet beletten, onze vloo't uit te breiden' Binnen weinige
dagen zal ortze ( Menapier ,, door een heel wat
grootere boot vervangen ziin- "
- Bijna op hetzelfde oogenblik, dat deae ramp hen
trof,-vonden de heeren Brys en Gylsen het middel
orn âett som 1000 pond te bezorgen aan het ko'miteit tot verzorging van de Belgische so'ldaten te
velde, en zulks wel in o,rnstandigheden, die voorzeker'de mo'eite van 't vertellen loo'nen :
Zi1 waren in onderhandeling met een Engelsche
reedèrij voor den aankoop van een schip I maar
't begon er wel naar uit te zien, of over,denprijs
de partijen nooit ft akkoord zouden geraken'Toen
stelden,-om deo knoop door te hakken, de,heeren
Brys eir Gylsen voor, de 1@0 pond, die zij afge-

koopdagen of drie weken vertrok. 't
vaardijschepen door oorlogsvaartuigen begeleid'
maar daarovef, later meer.
Nog een schip mo'eten we in dit hoofdstuk vermelden. Hier en daar bij de kusten en verder in
zee liggen vaartuigen welke nooit vertrekken,
noit àanko'men, 't zii nu een'keer in veel jaren
voo,r herstellingswerk en nazicht. 't Zijn kenteekens voor den 2eeman bij gevaarlijke zandbanken
en 's nachts vo€reû ze een licht, waarom men ze
vuur- of lichtschepen noemt.
Vor de Belgische kust liggen er drie: de WestHinder, voo'r Oosteodiein zee, de Wandelaar na-

en Gylsen:

Daarbij denken we niet aan de stoffelijke schade'

niet bijtijds ko,nden ontsnappen.
Eindelijk moest de dienst stop gezet worden en
toen bestond de eenige gemeenschap tusschen
Nederland en België nog uit het bekende konvooi:
dat met de meeste geheimzinnigheid o,p ongerede tijden, soms eens per week, soms na veertien

'Waren

-- 6tf

*-

{rij tllankerrliergirc en rJe 1Àre.elingeri r,,oor Knok.

!.'Lirlrtorcns,'t wordt niet gesignilleerri doar

Ite.

ri(:nÏallende scheperr.

't Ligt stecds op dezelfde piatrl.s tol nrcr) hcrt
eens naar zijn basis sleept, Vlissingen, voor nazicht en eventueel herstellingswerk. In vredesti.;cl
rvijst het den schepen hun weg I waarschurvt het
voor I'evaren... is het een schakel in die lange,
Iange keten, de gansche wereld cllu een keten lart

\let clen oorlog was clc \\'est I-lindel lrinnt.rrgt'.
hirirl<I, litrt de benrannir]g van cle \\'ancleiaar zich

naar Vlissingen drijven, rvaar het lichtschip bervaard bleef, terwijl de !\'eelingen .r,erlaten en laler door de Duitschers vernield werd.
Het eerstvolgend Nederlandsche iicirtschip is
rlc Noord-Hinder, dat op zijn post bleef en bij al
clie scheepsrampen (le grootsle cliensten be-wees,
wrrnt voor de schipbreukelingen, welke na de tor.
pedeering i'an hun vaartuig, hulpeloos rond-

mannen, lichtschepen, nlisthoorns, boeien, ba

tot t:erei
iiging van den zwalkenden zeeman.
Nu is het of de u Noo,rd-Hinder D er:rl nog hoo

l<ens, vuurtorens, tonnen, sirenen, altes

;rr'valkten, was de Noord-Hinderr als een redrlinggpl.'rnk, eetr schuiloord, een asyl.
De kommancltrnt beschikte over clraadlooze telegrafie en seinde dzrn naar \rlissingen, dat hil
vo{< aan bo,ord had.
Marincschepen gingen vervolgens de ongelul<,
liigcn halen. z-e hebben dikrvijls dien tocht gedaan

cn dan wzrchtte men ongeduldig hun terugkomst
te Vlissingen af, verlangend naar nader nieuws
vln hetgeen nu weer gebeurd was.
'ferècht schreef iernand in die beroerde dagen
over dit lichtschip het volgende:
< In vredestijd is 't leven op de < Noord-Hinder u al zeer eentonig. Lezen, nettenbreien, pijpjesrooken... als er niet geschrobt, g'ewreven en

gepo€tst of de wacht betrokken moet worden.
Zeldeo komt er iemand aan boord. Men ziet schepen voo,rbijvareo, oog't ze na. . . Zelf blijft meo liggen eo als 't do'nker is straalt helder en bemoedigend 't licht. Wanneer mlst over zee hangt, waarschuwt
ernstig de sirene.,,
.Waken,
steeds waken... Acht-en-twintig dagen,
zonder den bodem te verlaten, Dan naar wal, naar
de bewoonde wereld, naar moeder de vrouw te
Vlissingen

!

Nu is lt geen vrede. Veel oorlogsellende heeft
de bemanning der u Noord-Hinder > reèds aanschouwd : ook aviateurs, maar meest schipbreukelingen vÉrn op mijnen geloopen of getorpeerde
schepen kwamen hun bijstand vragen.
De zee is kalm of de golven huilen;

of mistig;

't is helder

duikbooten loeren op haar prooi en
helsche mijnen bedreigen vreedzame schepen.
Maar steeds is de n Noord-Hinder D op wacht, en
waaf nu zoo over moed e,n dapperheid gesproken
wordt, mag er wel eens hulde gebracht worden

aan die nederige helden... de helden

zonder

zwaard.
En voo'r den zeeman en de passagiers is het een
veilige gedachte, dat die baken daar in zee ligt,

een baken, waarop men rekenen en vertrou\Men
mag in deze dagen, nu een menschenleven van
zoo weinig tel schijnt.
Met hoeveel spanning worden in dszen tijd de
scheepvaartlijsten nagezien. Men zou de boot, die
geliefden vervoert, 't zij als bemanning, 't zij als
passagier, van dag tot dag, ja van uur tot uur
willen volgen. Immers zooveel gevaren dreigen op
zee. Men denkt niet meer aan storm of mist.,...
nesn, men is angstig om mijnen en om duikbooten, die als roofdieren uit verborgen plaatsen liggen te loeren.
Nooit vind men op de scheepvaartlijst den naam

van 't eenzame vaartuig, dat de uNoord-Hinder,
heet: 't Vertrekt niet, 't passeert geen kapen o'f

f'}in

Éiere bestemming gekregen heeft.

'l'oen de l-ubantia D g'eto'rpedeerd u't'rtl vcr"

,

haaldc ons een der oBvarenden:
u I)e Mof had ons dat gelapt. Nlaar natuLrr.lijli
rv;rs hij niet te zien. l)e sluipmoordenitar rlool<
dadelijk weg. Of we verzopen, clat kon hern nit:1
schelen. !\'e daalden dus in de booten, en \1/e zou
den met onze plo€g naar de < Noorcl-Hincler '
gaan.

't Za+t een heele reis zijn. Eerst was ik op m'n
bloote beenen aan dek g'ekomen, maar ik dacht:
u da's stom..., wie weet hoe koud we 't nog krijgen... En ik om m'n kousen en een paar waterlaarzen.,. En dan met onze aangewezen passagiers de sloep in ! 't Strijken ging best. We staken af. 't Ging ook goed. En no'u naar de NoordHinder. ))
q Maar flink roeien n, zd onzebaas.
Jawel, daar kwam eerst niks van. Sommigen

iagen daar als belabberd. Anderen keken alsof ze
niet wisten wat er nou gebeurd was. Eerst tot d'r
positieve laten komen, dacht de baas. Gooi het

drijfanker uit, kommandeerde hij. Ik riep 't bevel
verder. Een kerel lag op de kist waar 't drijranker in zit. 't Drijfanker ! riep ik weer. IVIaar die
vent zei geen hoe of ba, en bleef maar liggen.
< Zeg eeas >, schreeulvde ik tot z'n buurman,

( geef hem eens een flinken por in z'n lenden. ,
En dat hielp. 't Drijfanker er uit. De lanrp

in de doozen waren
konsternatie. Eerst een
droog doosje opgescharreld. ,'t Kwam toch ook in
orde. Maar met drijven bleven we ver van de
mo'est aan. Maar de lucifers

nat.

Dat gaf ook wat

n Noord-Hinder > af,
a Ziezoo, jongens r, zei de baas dan ook, ( no,u
de handen aan de riemen. u
n Kun je leeren roeien u, dacht ik.
'Ze hadlden nou allemaal tijd gehad om van den
eersten schrik te bekomen, hé? We wisselden elkaar af. Van roeien word je moe err toch vo'nd ik

nog maar lt besi het te doen, je verwarmde je
eigen. Wat was ik blij, dat 'k m'n kousen en watetlaarzmr aan had ! In den mist verder. Eenige
passagiers lagen in een deken o'f een mantel ge.

wikkeld. Zehielden zich heel koesjes en flink. Ja,
ze motten niks doen als kalm blijven, dat is flink.
Jgnge, wat lag die u Noord-Hinder > ver'af. Viei
uren zaten we in de boot en in dien vuilen mist.
'We kwamen er dan toch. r
En zoo kregen ze op het lichtschip weer
gasten.

De meesten hadden maar 't hoogstnoodige aan.
Velen waren verkleumd, anderen geheel versuft.

Maar de Vlissingers der u Noord-Hinder

,

rep-

+

tliJiJ

De u l.usitarri:r, a:rn bal<boord zinktrrri ar:hltien nrinui.crr na de tc'rpei{eering.

ten de handen, haalderr cle schipbreukclingen aart
boord, schonken koffie op, sneden brood. pakten
beschuit uit, o,penden de kooicn, zochten.een stuk
kleeding en clat alles deden zc met liefde en toe-

rvijding onder een harlelij1< en

bcmoedigenrl

rvoord.

Ja, de o Noord-Hinder r heeft een geu'ichtigt:
rol gespeeld. -Ernvaren cogenblihken, d:rt er J()
schipbreukelingen aan boorcl - waren.
De oorlog op zee werd scherper. f)c Duilst:ht:
torpedobooten uit Zeebrugg'e boden veel last.
Diku'ijls suisden de grernaten over het lichtschip.
l3ij ruw weer dreven mijnen aan en men mocst ze
t-net haken van het vaartuig houclen en tcrulç tit-r\\ren; of men schoot er e,p met g'e\veren. Einclelijk

rverd de toestand zoo. dreigerrcl, tlat men dt:
u Noord-HinCer ,, binnenhz.rlen mo'est en hit:tr
door een boei verving.
later nog eenigg ho'c,fdstukken van de
gebeurtenissen o,p zee rvijden, maar nrogen ons
tijdsbestek niet vocruitloo,pen en dus keeren n'e
near land lerug.

' We zullen

lcn nrcerten. Zoo rverrj er toortc'lurerl11 g(rstr(,(lcn
lnr cle siuizen v:rn Nieurvpoort.
De Duitschers lagen dir:ht onr rlit be1ânlarijli
punt; $rant ze waren meester van de duinen, Lomb:rrclzijcle, cien (ircolen lianiirurg en Sint-Joris.
.l.an dit punt l-relonclen ze zith dus, ovcr den I.l z,'r'.
Sirrt-[oris u':rs u'el tloor t"ater ontringcl, maar (le
g.roo1.e weg''nit:rr l-iieuu,lroo,rt en a11erlei clijltt'n
leq-en borer dcn r.loed.

l)en 4" Novembc.r.moesl. ons T" rcdaintcnl trat:lr
ten l-ombardzijde te \'€royereil. Hel ?" lr,.'ts nu tlus
rle versmelting vzrn het T" cn I je, cr wzlren l\zlLlw{:1ijl<s mannen genoeg' om een req'inrent te r,(rrmen.
De nannen, nog onder den indruk vzrn de

plcchtigheid te \reurne- 'ur-aar de Koning hct vaanderl gerdekoreerd had, waren fiet mu.zicl< uit dezi:
stad na:rr Coxvde getro'kken, \Â.laar ze den nachl
tioorbrar:hten. Reeds vroeg hegaven ze zich den

volgenden morgen naar Nieuwpoo,rt en verder
nirar den Oostelijken oever van den llzer. 7,c:
nrierpen dc' l)uitsche voorpo,sl.en terug', namen
Lombardzijde, en verst:hencn zelfs vo.or Klein\\-esten de.
'lo,en ze afgemat

XXIV.
. . Ile fusili'ers te Oost"
Duhkerks.- De kanone€rbooten van Le Voyer
f)e veroverin$ van Sint=Joris'
op deri IJzsr.

De $trijd om Sint-Joris.

-

De \Àrinter ging niet zoo rustig voorbij als

r'.,-

waren van dir: hardnekkige

ze hadden trorllvens rrog geen eigerru,o,rsteling
van Antwerpen al
lijke rust getrari
rlaagde de

r.ijand met een

-

g.ro,o,te otrcrmac.hl. o,p, doo,r

mitraii-

leurs en artiilerie gesteund.
De onzen ko,nden geen stand houden, moesten
rvijken en bi j Nieuwpoort rverd de terugtochl.
zelfs een wanordelijke viur:ht, rvarlt van alle zijden

