5(i.r

'l'ijtlt'rrs ,ltn

llaar

-"14g varl

Jrrtiâil(i. Àl

<le karir-rnrrelr \:Éirl

uog warcrr rle l)riitsclir:rs riict geircel.gr-

Zij trokken ziclr terng in hct beliliel r.an
rle Rufiji eri iierstclclc,rr cl zich. 7_ic hr'zaterr rrol
slageu.

grootc tlepots 1'2ir t1r1trritic, \r'lil){:rls, Icçcn-.rnirI<lclerr

cn anderen vooltaatl.

in .\Dri1 i{,}lî n,ist

c:clr (letacherneut cloor tje

lJritscirc lirrie te cLingcrr cn in cle rit-hiirig varr
'J'llx;rll uJ, tc rnl:keu.
De l)nit,schers hoq)teLr (i,pstatrd tc zaai.en, tlc
Britsclre troepen lrog ol) r'crscirillendc prlnteu tc

l<unnen .weerstaau, cr
rTcls

o1r

rekenen<l, dat hct innridstrr.iri

vrctlc u,ordctr hon, zt;nricl tiat lrun

.:elrt.t.l ivn:; .rebrokt.n.
Beiget etr Brittctr r,vcr.l<ten 1nr sanrcu onr tl.al
r,erz.et tc over\villnc11. ( l crieraai 'lttrnlrcnr u,as
liaar F:uropa terug-gelieer,'l eri. kolone,l FIuvght,
nam het opperber,cl .
Belgische bataljons namer stelling ten Zuiden

N" 55.

|r1lrr.

ric ri,-\giiicourt r lrrakclr lc.gciijkcrtijtl
(The Sphere)

hurr

.

van 'labora crl .lrorigcrr rleri t'iiarrrl ()ostrvaartç
rlau \oolrlrvarrrts, biriterr lrcrcik van t1c g- .:
iiirvcri Jluarrza aatt hct \;icto,riameer.
Kolonel IIul'ghe n,ikle op llahcrrgc rukkeri,
rviiar clc nlecste Duitsclie troepelr zich oirhitltlcu.
\a het trcfiqr \rillr voot'l)rLcitictrcle ruaatregelcn,
hcgon op .15 Augustus tle strii.l, rlic rnet leve'rcrl
:rures,t o1l steile bergerr,l irr <Ion'e vl'akteu, echtc
\\ 0€sterrijen.

Ilii }lahenge

onti;rantitl.r terr grtccht, tiat:rcht

ria.qen drrurcle. I)e I)uitschcls verloterr rlcrr slag,
rna.lr nog' was cle -etri,j11 nict gcëintligcl.
Plls o1; {.) C)ktoberr r ri1 cr: u rricurr c \\'(rrstcillig

vrrri dtie dagen korr ouze vlitg
sr'hcn tvordert.

tc '\Iriheuge

.g-ehc

}{ajoor Gilil' acirteryolg.lc dr-n viiancl rloor e crr
\\o€st bergland. De Duitscirers \r'eïden aangeDË ûROOTE OORLOû.

- u{Ïi
\rocrd cloor Taffel, che zrch op 2? November te
lievala aau de tsritterr overgaT.
De laatste bencien wekeu onder von I,etton, in
Mozambique, een Portugeesche kolonie, r,vaai.
Po,rtugeezen en

Brittel hel

nazetten.

De taak der -Belgeu tvas gcëindigd.

lyrraten=oorrog

IN

1916

EN I9I7.

De aahval op de flolland"

scûepen.

\i encien tvij nu \\'eer e'e1l rvijic cleri biili taai
zce. Lle U,urtscders gtngen voo,rt mei iiuu clurhr;ûo[-Kâr11pct5].(re co 1tu en clal1 onuclnaûlcn .(]tltr
torlie-o1agers een rârcl in cle o,mgerrrng. Ouiianks
Lle gevaren Dleven veel Brrtscne Scnepen varelr
cn zoo cok ue u -ttrussels )) van de Great .Eastern
.ujrr, waarop .t ry.Itt net gezag vo€rde.
D're naam rs zoo llekend gewo'rde[, ddt hij il
de ge'scnredenis van cieri oodog nret ontbrekel
mag. wij zuilen dus hier de iotgevallen varl

ryatt meedeelen :
rryatt I Uuze loodsen, hoe goed kenden ze
hem, .1aren lalrg voer lryatt tmulers op AntwerI,rerl. ( rl,rJ rS een gentieman D, Zel er mrJ eet"
( l1eu geutremâll aan wal en op zrjn brug. Jleu
rllurte tczagvoeruer, een braai karakter. À{enig
uur Dracot rk ru zr;n buls te I)overcourt door.
Van a teiegrapn-boy r brj ae Great-.Eastern klorr
nrl op tot l{aplteln. De maatscnapprj wist weik
eerr tro,uwen drenaar zij in hem b,ez,at. n
Up ue u -Brussels r bevo,ncl zic.tr I"ryatt toen dit
schrp o'p 22 Juni.L91û croor cie Iluitscners aangeho,uoen werd. 'k Herinter 't mij nog als den dag
van gisteren. Aan de visschersnave[ van Vlissiogen veruam mc'n dieu midciag het nieuws. De
Arnemuiders die in rlen Scheidemo'nd hun nettefl
hadcten uitgeworpen, zagen en herkenden het
vaartuig. Ùlen telefooneerde naar de reederij te
Rotter.ram en 't bieek dat c1e t Brussels l ind.erdaad dien clag vertrokken \pas.
- Die aanhouding n'as 't begin vârr het drama
Fryatt. De DuitschErs brachten het schip naar
Ze,ebrugge. De kapitein hielcl zich kalm en waar
dig en verstroostte nog weenende Belgische vrouwen, clie aan boo'rd vanziin schip waren. De bemanning werd eerst naar Brugge en dan naar
het kamp van Ruhleben gerroerd. I)e Duitschers
haaiden daarna rlen kapitein naar Brugge terug.
Wat had kapitein Fr-vatt rlan in de oogen varr
i"

?

De D,uitscirers hadtien de voigende bekeudma'
king,de were'lcl ingezonden :
rr Van 18 Februari 19-i5 af, zal ieder vijandelijk

koopvaardijschii:, dat zich in het ooriogsgebied
bevinclt, 2qq nr.ogelijk vernietigd wo'rden, zonder
dat het aitijd rno,gelijli zal zijn, daarbij clreigencl

gevaar voor passagiers en goecle'ren
komen.

te

voor-

>

Van toen

aT bego,nnen

vroulen et ]<ruderkeus om.
Up 2 ivraart l9I5 ontoloette l,ryatt voor cic
eelste maal een onderzeeër. Ifij be,vai ,l. 1rri1
sllced ) en ôererkte na eetl u'ildé jacht veilig cle
rr

De slag brj Jutiand.
-teg€û
Rerref. en hospitaal-

cle Duits,chers misdaan

boreu, ook aI knâmeu daarbij lveerloôzé rucu-

scilerr, zells

-\ clcierlandsche watereû.

XLVIII.
OP ZEE
Kapitein Fryatt. scile sc{iepen.

-

de bekende moorderijen

op zee. Ecn onzichtbaar vaartuig; een duikboot
kon elk schip zoncler waarschuwing in den grond

Op 28 lvlaart bemerkte de kapiteiu vau tic
llrussels_l de U 33, crie scin gal our te stoppen.

De 't -t alaba l had evenecns gestopt, ruaai: ioch
r.ermoorddea de Duitsche zceroovers honderd err
rier mannen en vrouwen.
Fryatt besloot al 't moge,lijke te docu on clc
irem toevcrtrourvde beuranuurg en passagiers te
ledcten. Te ontkomen bleek niet mogelijk, maai

de gezagvoerdcr stuurcle recht op den onctcrzcccraân, oru hem te rarulncn. Ilugehjklvcrd cle L l-i5
getrotfen, want ze nelde voorover, toen ze lal dc
vluc]rt nant, nr1 zc niet o,nve,riro,eds een weetloos
slacntoifer vemictigen kon.

l),e Engclscne admtraritcit schonk kapitrirr
!:ryatt een gouclen hor'loge, als l.leloonirig \,cûr
zijn moed.

Jarruuer genoeg u,crri clit in irct Engclsch parlement bekencl genraakt en lir)'att's rrâarn ge
rioemd. 2oo kwanien ile Durtscners itet te weterr
en, nu ze eeî dâpperen zeemall in hun macht

.

haclcten, besioten ze zictt te wreken.
Kaprtern -[,'r-vatt. wercl clns voor cletr krijgsraati

gebracnt en i:eschuloigd van franc-tireurschap.
hnmers de D'utsche beticrrting luidde: u Ofsclroon niet-..tot een s,tnjctmacht behoorende,
heett

hij in den namiddag van 28 Nlaart

eeu po-

ging gedaan om den D,uitsciren onclerzeeër U ;ii
in de nabijheid van het llaasiiclitscitip te faxlrne.n.

D

Zij, de D'nitsclrcrs,

ruoc:irtert eel koopvaardcr
vernietigerr. maar de koopuiiarder had het recht

niet zich te verdecligen.
Zij mocnten dc ( I,usitaria rr

iu deu grou<i
beiren en meer dan duizend personen ombrelrgen.

In 1914 hadclen de Duitschers erkend, tlat cit:
bemanning van een koopvaarder tlie ziclr tegerr
opbrengiog verzeL, a1s krrjgsgevangen moet ire'
hancielct worden. l{u, de D'uitscirers hebben wel
neer hun traktaten geschonden.
Fryatt was dus volgens hen een Ïranc-tireur
en de krijgsraacl te Brugge veroordeelde heur
tla,arvoor ter dood.
Och, neen, cla.t u'as het liet... Het rvas cle
rvilde haat tegen de Britten, het was de woede

uitgedrukt in het ct Gott s;trafe Engeland. l
Kapitein lilartnell, to'en eetste officier o,p de
t Brussels u, vertelcle ons later eenige bijzonderheden over het proces, want hij ook werd beschuldigd.
ru Na twee dageu r veriraalt kapitein Hartneil,
ru n'erden Fryatt en ik varr Ruhieben terug taar
Brugge gevoercl. Eerst nioe'sten rvij voo'r atlmi'

raal Schrôder verschijnen. I)e beul wilde zijn

proo,i zien. Dan sioo't men olts in de gevangenis u
ging ,le zeelnan voort. rr \\'e waren in dezelfde

ôe1.'- Ilaar daar komt von But'lar. Die kon niet
dulden, dat wij riâmen bievcn e1l we werden daclelijk gescheiden.
In 2? clagen z^gen we elkander niet terug.
Tcrch snakten we naâr een samenzijn. Zekerer:

-tacht kon ik den Urritscheû bennraker orukoopel
c'n voo-r â0 ,\{arx het cieze mr; eenige mtuLltclr
rn cle cel vaû nllllt vlteno. Daar spraxen vie oter
tiet gebeufcte".ltryatt !1.âs zlclr zrln loeslarict irct
Dewust.

we kwamelt eincieiijk sla&ren voor detr krilgs
raad. Vari reqir.t was geen sprake. \,\ e Jract<rçii
geen verclediger. Unze tolk was... von lJutlar
zell. '
. -tls t'ryatt proteJreer{lc, ciat irij iu ccrr vijarr.
clelijk iancl a.an zicil zeil overgetaten were Ë11
geen aclvokaat kreeg, kionk het barsch ; (\ /-et
u nesr I u .Een cmstig o,ncierzoerk is rtret gc_
schied.

Om 5 uar was cic zaak afgeloopen" l,'ryatt u,r>l
lotlt uog lllut, t\i{L {-l ùvLI.rtr;uI Dr;siis( ttos, .,r.,r,
lelclcle ons terug nau uc gevaltgc{us. ))
Btttlar, cie iu .Brugge zoo gefiate recnllji-

lijke koumrssans, de kerelon.i,

i1ârt

oî

gu.

rrieteû, moest dus als taerJinan optreden I hn uat
llocm(relr de Duitscncrs ecï proces.
rc Iu cte gevangellls )), vervolgt kapitein
!iar.ttieli, u kwarn een l.)tlltsch o,tt1c1er bt1 mr1 eu cieclcte me mee, dat },r;.att om zevctl uur zou cioori-

geschoten worden. Lliep

oûtroffd * eû clle ruii

,s
grug
lgeriuS tnlcte nu nog iu sprekers stem
ik
- mer
tot mijn aruler vrien<l. 1k maakte hem
lt vreesehjk uieuws bekend. We koarlen rog eru
wijle samen sprei<en. De laâtste ure uar1erdle.
Om half zeven kwamerr soldaten ons halen.

Wij werden naar benecren gebracht. Ik meende
-Fryatt, tot het bitter einde te mogeû brjstaar:,

maar daar kwanr een officier op miia"f.
( Zijt gti Fryatt? r vroeg irij.
< l{een, ik ben Hartnell. rr
De l)urtsctrer bulcierde daarop : < û'at cioet 6,i,1
elan hrer J -fleraus I 'I'erug iu cle gevangerus. r;
Zoo raoest ik mrlu r,-riend alteen làten. t-.rji
uriju cel hoorde ik wat iater het salvo... Ik wi.st,

dat Fryatt vermoord, was. )
((Een half uur uadienl,vervolgde kapitein liartne1l, ckwa;a opnieuw e'en lluitsch.ollicier brj
mij. Toeu had het voigend gespreh plaats:
< Uw vriEnd is doodgeschoten)r, zEi de Duiischer. ( Dat zal iu Engeiand groote opschud^citng
wekken. t\dmiraai Scrrrôder heeCt zijn wlaâk" l
({ Engeland zal Fryatt ook wreken r, â1t'
woordde llartnell.

i

n Dat kan niet meer.' IlEt is voortaan uit ma-t
Britania rules the waves r (Engeland heer,Scht
over de zeeen). Het is thans t Dzutschlaad ùber

,96i

vertelde me c1e heer Van Hoestenbergh e, u zageil
we aafl eett paal eelt oas or:bekend man in havelooze kleedij". De stadssekretaris had me geureici,
clat ik om 7 uur aaer cie Lansaerskazerûe rroest
zijn. De l),uitscirers wiloen een sctrijn van recht
aan hun misdaad geven. Orn wel utt te drukken
rlat ik niets gemeens u'ilcle hebben met hun onrecht, eischte ik eeo geschreveu rekwisitre- In
ilen hof stond ook de genate lluilsclre rechteriijke
kommissaris von tsutiar. De kereL rookte een sigâar en had zijn hotrci bij zicii, a1s kwam hi1'op
zijn a,vondwandeling even kijken naar een aaû'

trekkelijk sciioutvspei.

\,\'eemoerd hrug onr ons,.

aarci.

't

bulciercie

't

tr

>

Een jaar, twee jaar, drie misschien

nog,

tnaar clan niet meer. u
De olliciel verwijderde zich. Zoa hij nog leeft,
nioet hij thans wel .dikwijls aan Hartnell's voo,rspelling terugdenkan.
Hoe stierf Fryar,t.Na de bevrijding, sprak iii: deu Brugscheu
schepene Van lloestenberghe, advokaat, die met
een ambtgenoo,t van de tercchtstelling getuige
moest zijn.
Haastig was het vo,nnis geveld en haastig zou
het uitgercerd worden in de Aurore, een hof bij
r1.e

Lansierskazetne.

< Toen we

in den hof der Autore aaltkwarle*rl,

ir<tordcri cren ber^

reeci naar

't

1..1zvr

kanon. -\r.çLuaLiu zc1 011s \4-ic qc verr-rorcle,eide \!as. Ueze mocllt . zel'is ztltt untloru
riiet benouden. We iloorLleu vaû op eenlgen aistand een vonuis voorlczeil,. Ik verstonci het
rvoord u tsrusse'1s )) en nlet vemroeclencl dât hrer
cen scirip berroeld wetcl, vero,nclers'telcle ik, dat
"i spio,nnage golci, waarvan o,1lze hoo,Tcrs,t4ci het
tooneel gelÀ/eest \\'as. Zoo het ureu ons 1n cie onlekertreid en wij moesten getuige ziju.
llatroaen werden opgcstelcl. Ze sclroten... en
wij wendden 't gela.a[ aI. I)an keken we weer.
/iarr clen paal hing een iueengezakt iijk. Een dok-,
ter en matrozerr liepeu er heeu. De cioode werd
dadelijk gekist. De lijkwagen, die gereed stolrd,
kerkhof

,

Pas den volgencren ciag verrrarn ik, ciat wij oe
terecLrtstelling van liryatt brjgewooucl haclclen. ))
<r En to,eu ), vervolgcle de scnepeue, cr werd rue

aok verzekerd, dat even na Fryatt's dood, eerr
bevel tot genacieverlecning o'r schorsrng der
stratuitvoenng althans gekomen was. ))
Wij hebben clit nog van andere zilde-irooren
Lreweren. De keizer zelf zou scholsing gebocten

t.;e'trben.

I{oe het æk zij, zelfs de Duitsche onclerzo€k€raad, clie eenigen tijd na cten vrede dit geval
onderzocht, heett moeten bekennen, dat er nret
betreurenswaarctige traast gebanclelt werd.
De krijgsraad had ciaarvoor vro'eger als reden
opgegeven, ciat de mâtrozen, ciie als getuige verscheneq wafen, weer naar zee moesten. Was het
rroodig daarom het vo'nnis rladelijk uit te voereni
Neen, rue$ had zich gespoed, o'mdat de Duitschc'rs het l"rloed van dezen Brit e'ischten.

rr

alles,

\\ie

Weer was zoo zacbt. -En aan clen

'*

*

-*
Ook in 't b,uitàlanrl was het plan van de Duit"
sehers tegeno,ver Fryatt doorgedrongen e:r. wel
op de volgende towallige wijze.

Eenigen

tijd na de < Brussels r

hieldeu

cie

Duitschets het Nederlandsche stoornschip tt Lestris ri aan en sloiten de bemanning in de gevangenis te Brugge op; wat later u'erden deze zec'

iieden vrij gelaten. Bij IJzenclijke kwamen ze
over de gre1rs en dadeiijk vroegen ze naar eere
kolrespondent vân rt De Telegraaf l, want ze
hacldcn iets op 't hart, dat onmiddellijk lveretcikunclig gemaakt Eoest worden. De Rotterdamsche medew-erker vân het Amste'rc'larnsch blacl
tôrnarn flu van deze bemanniug, clat zij F'ryatt

urtS -

stonden
er mannen op om haar te wreken. fin
'rnannen
.natncn overurinnend heuvelrug
clie
na heuvelrug in bezit op de hoogten bij de Somme. De Duitschers <lachten ongetwijfeld, dat zij
door kapitein trryatt te ilooclen, hunnen onderzeeërs een kwalijk vercliencie veiligheicl verzekerilen. Dit zcgt ons tcirrruinstt- rlt- ,i \\'eser Zeitung,
(29 Juli).

lilaar als cle D,uitschers rueÊrrdcu, dat
i-r,us

ztj

c.:Crrê koopvaaruilliâp1 teins ko,uden af sehrik

ketr, dan hebben zij ztes vergist. rr Zrj keunerr
ouze kûopvaarcij-zeehecren, wler bedrijf rvel is
rl'aar ilret de oorlog is, r,veruig l, scirreel de eerste
1or.l der Ertgelscne Admirallteit , t, z|j leven varr
hun vree.rzaam beroep. )1aar btj geene klasse cier
bevolkirrg brancit het patrictisme met zuiverd€l'
\ rtlr1j oi veftoont het zich in daclen van gfootefclr
rnoed en toervijcting. Ik i;etl'ij{el .het r.rf el oncler
hen cen enkele te vinden is, r1ie, niel r.;ast Liesic,
tcn. is'zjr:h tot iret laatst tot te verrledigeïl te'ge.l

(,..-i 2-celocvcrsaanval ; maar a15 er zoo een ilrocht
zijn, dan kunt ge er op rekenen ciât hij doo,r dir
laatste staaltje van Duits,che besciravir:g genezerr
1S.

Kapitciu Iiryatt.

in den ksk,:r te 1)ruggc gesprokcu had I..le i,a1;i
tein zo'ri \rocr ecrn krijgsraad vers,chijnel, oin<,-lar
hij vroeger eepoogcl haC een lluitsche cli.riki_roc,i
te rammen. L{et Errgeisch rninisterie, n'eike 1ie r
bericht uit i, De 'Ielegraa{ ), vernam, vroeg cjl
miridellijk iniichtingen aan den Amerikaans.chcrr
gezant te Bmssel, ilie rret rrieuws bevestigde.
De Engelsche regeering r,erzocht rlan de t;e
midde'ling van <ie Âmeri1<anen oln een moord tc
vermijderr. -\ile bemoeiingen om Frvatt te.reri

deu, bleven ecirte'r vruc-lrteloos.
De moord n'ekte lievigen afs,chu\\'.
Op Zondag {i Augr-rstus 1916 rverd e€r Lici
groots,te betooqingen ge'lroucieri, circ i;ort o.rr iiet
histcrische lrafalgar- Sclliare te Louden ge.,-iel,
u/as, onl te protesteeren tegen deze jongste mis
claad. Zij vertegenr roordigde den grooten arltei

dersstanJ van Engelaûd. I)aar rverd eeu briei
van mevrourv Fryatt voorgelezen, waarin de be
roofde \^'edutre schreef

Ik

:

bcn diep getroffen door deze sympathie
die rrijne iandgenootra in r-rijn smartelijk ver.
lies getoond-hebben. llet is een groote troost tç
denken, dat het Engelsche Rijk besloteu heeft
de bedrijvers van deze lage misdaad tegen uiijrr
beminden echtgenoot te straffen. ))
u

IIet groote gees,tclrift v/erd een resoiutie aange'
nomen, u'aarin rie noord en de moo,rdenâars vcr
oorJeeld werden,
De wereld was .geschokt en miss,chien verbaasl, niet omclat r1e Duitsche onraenschelijkheid zuik een daad hacl kunnen begaan, maal
omdat Duitsche bo,theid zoo rveinig had geleercl

uit den dool van Edith Cavell, waarover wij

rveldra nader spreke.n.
Toen het nieuws van haren dood zich door dt
steden en lando,uwen van Engeland verbreidde,

Gedurende

drc buici\gen ooriog, is de Engel

sche handelsschecpvaarf tusschen cle havens varr
*Yecierlanci cn .Skaniiinavië geregelcl r'ciortgezet,
ec de dood van kapiteirr Fl,\'âtt }:eu'i:egl Lr'ns hel
hart orn de schuld van cllrrlçbiirlrheid af tt: cloerr,
rvcll<e wij tegenover ilezc ila;.r1;err: rrrannen, dit:
cnze koopvaardijschepen't-iestuurdel err bçrnan
cieu, hebben. Zij hebbeu iot het eirrde tse rni.jnel

i:n Sommen en Lruclerzeeir-is cn ai de uiaritierue
n'etteioosheicl van I),uitschland getrotseerd. Zij
hebben volgehouden.

Duitschlaild heeft kaprtein Fry'atL verrrrootd.
Het heeft claarcloor nog een urisdaad toegevoegcl
aan de lange lijst, rlie da'L iand en zijn boudge'
ûootear begaar hebben in naam der bevoiking:
Bclgië, Frankrijk, de t Lusitania r en de a Sus
sex ri Po,leu cri Ànlenië, Servië en Montenegro,
vrijbuiterij op zee, moord uit de lucht en laag
heid en veruieling te land. l
Sle'chts oti 12 Septctuber, ti weken later clus,
werd cle burgerlijke stand in staat gesteld de
overiijdensakte op te maken. Toen pas gaveo de
ino.otdenaars van den Britscbe"n zeeman daartoc
de noodige gegevens.

Het stuk luidt .
tu In het jaar 1916, den 27 Juli, om ? uur
's avo,nds, is o,rrerteden in het huis 126 Langestrâat, (kazerle der tansiers),'Charles Fryatt,

stheepstapitein, oud 43 jaar en ? maanden, geborear te Southamptonr en lvoottachtig te Dover'
court (Essex), echtgerroo,t van Ethel Downend,
woonachtig te Dovercourt- l
Na de \iero\/ering van Brtrgge bezoehten we
het gral van kapitein Fryast.

In

een

rij lagen veroordeelden, slachtoffers

vâu

de Duitsche terreur.

Twaalf lir"ttisjes, tu'arii-l' geiusilleerclen... Ëeu
.lertiende, eeu l"'rat.schman, ligt elders op het
l;erkhof. rjp de kruisjes mochien geen namen
rt
siaan. \rrien.lerr-irânclen buarlr-len nu ap elfde ge-

-869soldaat, die

is

in

1914

bij

Charlero.i gewo,nd w-erd.

daar eetr officier van de t< Btussels l
en ook deze \l:as een gevangene te, Ruhlelren. Er stâat e€n afgevaairligde van de
l Great Eastern.Itailway C1," r, iu welker diensf,
Ilryatt lvasr en een verteg;(rnï'oô,1 cliger der stacl.
Britsche soldaten zien tuc.. llarnren graven. . Err
weldra heft men.nit de groeve het sto,ffelilik overblijfsel van den martelaar:en held. Het is slechts
D'an

een geiaamte meer, met kleederen bedekt, maar
nog duiilelijk is 't spoo,r van 't schot aan de

rechterzijde cler borst zichtbaar. rr
Zoo ontgroef men F'r1-atts stoffelijk o,verblijf
sel, orn het naar Ënge1a:rrcl o,ver te lri:engel. Itref
rverd dadelijk gekist en zou clen volgenclèn aloncl
naâr cle stecle gevoerd u'or:del. \I/ij noonCen dic
,l-erbrenging b.ij e:r feschrer.en ze ais volgt
,r Er,'en voor haif negerr kom ik op iiet kerkhof
.

:

.

't fs een zachte Zomeravorrrl. In de boomen, wel
ker takken over cle zerkerr err kruis.en floi.g.rr,
i.rteeleri de r-ogels.

fk_poos even bij cle zwarte krrrisies cier geTusrl
.leerder.,
Ferclinancl 51ock van Deinze ii reecls
naay /rjn gcboortesta.cl overqe,blacirt. ôok de

groeve van Fryatt rls clus ieilig. Andete dooden

zullen

eu.*eneens ontgravell \\:orden.
:\an het clor:clenhuisje lr'aclrte n so,ldaten,,t Zijn

Vicc.,\,Inrir iiirl i)â\,i(1 l.lr-rr1t-r'.
schre\'€n : ,' .!lcir lir:. !rr-"r-att, (:aptailt of il;r
Brussels ;r (hier ligt kapiteiû Fr\rati r,an r1c
,, Btrtssels r,) e1 or.er rle atmen een krans gehâii:lr

J1.

Ik

zijt \r!ror1\\' iln zeiletl kincier:ken:,
eil ee1l krraapje, allcn zee r jonq rroq.
Ze rvorien te Dcrvt,rconrt bij Harrvich.
,, fk heb Ll lir]'att dikiviils bezocht ir, r'ertelcle
lilc eeir Relgriscir zeelooCs. ,r Hij ntas een beste
echtgenoot t:lt crn liet'hebbencle vacler, een flink
zeeflran, greil rran hrLt i:tr beschaafrj r:an ilt:r-rirl
dacht aan

zes meisjes

Schotten.
De hee,r l{yelandt. scheoerie van dcn btrrger.
Iiiken stancl, veitegennoorclist cle staC. Hij gee{t

het teeken en c{e Britten irullen cle kist in de
plooien der Enselscht r'laq, rlie vlas zoo trouw
doo.r Frvatt gerliencl, heffen ze oD cle schou,lers
en schrii,lctr s,til rroorwaarts. Wii vo,lsen. Geen
trcrmmelslaeer, geen muziek, geen hoorn zelfs.
Alleen het sezang't{er vosels.
En overigens diepe stilte. De mulle Erond ver.

dooft de rroets,tappen }{aar hoe aangrijpend
.iuist is de stilte.

't Is hier de doocl clie tot ons spreekt eî aârr
de tragische dagen er nachten herinnert, toen
hii op zee en bovt n de kust en over Brugge

ten. )]
Dietr nian hebhen t'le Dtritschers laaghartig lt,t
rnotrr,:l, riit '*,raaklust, trit haat.
Dat ivas iri rlen tijd, to'en rle trotsche Schr'ôder,
zoo cloor de Bruggeiirgen gehaat, op zijn rvrt
i,'aatc1 cloor de stctle tee.l èn vân Llit dc hoogte- o1'
,le brlrger,a neerkeek a1s op ecn siavenras.

'I,Ve ko,men
aan cle noort. Daar staat de liikwagen en in rle schemerinq slanzen cle liehten...
n -(tao vooy stan zoo saafi c1e peerden,
rr T)oor de stille straten toen.-.1
Ik rlenk aa'r Gezelle's Kerkhofbloemen, hier in

irr clen tij,:J 1o"" cle Duitschels me.ell
rlen de oppt''rirLaclrl ,ie'r r.r,rerelc1 t* t,.51r*u el tr:

Op de s;traat ontblooten de filannen het hoofd.
Voor de oucle hriizekeûs met hun vooruitsprin,

Dal

iqas

loei.ie.

zijn ciren

stad.

't gewelfcl

hehouclen.
Maar Schrôcleir \i/âs lu urlt Brugge g,:vh1cht, de
D'uitsche vlag rn'ercl van de hai neergehaald. en

gencle dakvenster.l<omen vrou\,ven aan

toen

heimenis naar cietr zilveren wagefl met cle blirrkerrde lantaarns.Zeziji onbezorq'l, ia, maar erns-

ik nu c,1r Brugge's kelkhof achtlrondercl gra
vcn \':in Duits,cïr,,:rs zas, r'l:oeg ik nle :rl \râaroln
deze mannerl cn (.1e rnillioenen anclerer,r der mid
.ienrijken eevâllen ziin? Ja, fi'aarorr? ôm eerr
rnilitârisme, <lat clen vlo,elç der btschaafcle .;o1ke
ren oD hun rru in t:lleneic. .{edor11p,'1,1 land heeft
gelvofiie-"rl.

Ën nn een tooneel r'an 4 Juli ].919.
Vrijdae rnirlçln* iralf r;ier... Grtrttrve r,volkclr
rlrijven over Rrtlrlqe. Bij ditzelfrie graf stâat ontroer(l een gr:oe$je burp.ers. De eers,te is een broerlgr 1'gr1i clerr betreurclen zeekafitein, zelf Britsch

eî kin.lereE, die zich aân moerier6
rokken ïs5,lhs11eisn, kiiken met êen blik vol gecleurtje staân,

tiger toch clan velen van hun leeftijd elders.want
ze hehben menisen nacht in' den ke1âer seschuil.l toerr 't oodoqe wâs. V/e lrometr lanss het
Sint Tans hosoit:ral,dat in rle Mirl'leleeuwen reeds
veel lee.] verzachtte en ivaâr ook in rle gnrweljaren zoorrec,l oorlo.ssvreC achtet de orrrle, grâuwe
verdokcrt 1as. }Tooe schiet ,te Onze-I-ieveVrouwetcrc-n oo : r1e Dijver cloezelt weg in het
grauw van deu avond.
ïn de Steenstraat hangen ree<ls veel vlaggea
ml1fe11

--8?0-

Het s.s, 'r lletratlo l

1ryp1611

na tlc t,.rl'pçtlee'rirrg ttaar F'almottth ge'sleqif,

half top. Op de' -llarirt stâa1 e(-n dichtc ure'nigtc.
I)e deure:r rran het lxovinciarrl paleis ziin u,iirl

\'-erdu'eueu zii\t ze, tie heetsclrels,Scirrôder ilicr
zo() f{aarne irr ai

geo,pencl.

De lijkn'a.qeir horldt stil . De heer: Jansse.,ns <1e
ilisthor,'en,'go,everne,lu' \'ân \\ics,t-\.'laander<:tr'
'"rtacht aan clerr voct t.atr r'lr.trap. 1)oo:1s.til . is irct
op hct plein, als <ir: Sch,ottcir het s,cirri.in tlit (lelr
wâge11 heffen ell 1lâar bor-cn tlragerr.
Achter draperiëri, <lie de schilden rtan llrugge,
\À/est-Vlaancleren en België voeren cn ook de
vlagge.n van ons

ziju overmoe,rl cloor cleze Steen-

straat reecl; vou Butlar, die zooveel tranen deetl

.

rijk eir rzan Groo,t-Rretagne,

rijst hoog en inrlrtrkra'el<kencl de katafalk. Ile kist

lvor,:lt et binnetr geschoven.
Aan beide zijdeu stelt zicir eerr Belgisch schild\r'açht. I)e nacirtn.alre bcgint, zooals nlel1 ook in
Vlaandere'n's hocveu bij een doocle blijft, als
claar buiten cle rluisternis neerzinkt.
De rleuren uto,r<len gesJo,ten.
En c1e menigte gaat heen.
's Zondags werci het lijk naar Antu-erpen gevoerd. Brugge heeft het op plcchtige n'i.ize uitgeleid.

We keeren in de straten tertts. \/an af elf uur
zien de Groote \farkt, t1e Steen- en de
Zvidzandstraten en het plein rroot het station,.
zvrart van vo k. Slechts nie't moeite lian mer zich
noq een doo,rtocht banen. I)e lantaams btancletl
onrler rouq'floers. fn de liikkarre'l , '.'[ic a1 haar'
reecls

inrlrukqtekken<1e soberheicl. behourlt er \vââr
zelfs geea l<aatsen brandetr, r'ctzante'1en zich t'le

stolten

ook \I:illiarn Tlrvatt, ka.nitein ÏTartrrc'11, de ler.-'p1111r661fliqers clc,r Great Fastern, Pain elt
Rtarr.'1. Slcchts êérr kroon s'ordt tteergdlegd, rlic
rlr r c{ri1 BftrcJge.
f,inks vrin de poort *ctaan dc vaantlcls lan
Rrr rrschc vclccnigingen.
Oru i2 rr. 3{) brengen Schotten c1c'lijkkr'st brriterr. Belgischc soltlaten hewiizen <1r-: eer. Tlnonls

verdwencn ziju leger van verklikkers,

ligt
hun r,'loot, r'crtxoketr hun militair gewelcl, \:er'rie<lercl hun larrcl. Ger'lucht hun keizer
Maar in Brugge's hoo'fclstad rijs,t hoog het
schrijn van lrr')'att, be.qroet tloot cluizetrclel bc!

larrgste,llenden..

.

En als de zon door cL: gaâu\\e lucht breekt, is
het of 't Recht zelf boven den cloode schittert...
Gendarrnel te paard ven-ichten aan't statiorr
clen ordedierrst. De lijkkoets lroudt stil voor het
gebouw, wâar Fryâtt eens van den trein steeg
om hig| te l<omen stervel. Een extra-trein staat
gereed. D'e Scho'tten clragen de kist er heen..,
Ais een gebecl ruischt het Ëngelsch volkslied'..
En traae eerst, rijclt c1e trein de hal uit...

Ook te Antr.verpel vi'achtte een clichte menigte
aan het statiolr err op c1e 1eien, aan tle Meir, aan
cle Schelde, waar een to'r"pedojager derr kostba-

ren, teeren last opneuren zal. De stoet schrijdt
naar de vlo'tbrug tusschen een dichte haag vart
eerbiecli ge,toescho,uwers
Aan de Schclrle wordt een lijkclienst gehoutlctr.
Ën dan vaart de boot heett.

Éngeland ontvitlg ziin gloo'terl zooll op indrukwekkende, ingetoqerr rvijze en leiclde hem
naar ziin laatste tustplaats...rr

orterhei<lsoersonen en qenoo,riigdett. T)'nat lcomen
Ie

;

.qeheime agenten, varr Juilasser. Gezonkel

**n*

bij 'Tutlanrl besc'lirijverr (31 Mci 191 6), cle gewelcliqste trolsing
trrsschen tttee vlotett setlert <lctr slag bij 'l\'rrThans lxoetell rve rlen zees'lag

lnl qar.

scha11en.

De Britschc groote Vloot cxrcler Sir John Jeliicoe, bevoncl zicl-r clen 30" llci o1-r zee, teu Noorrlcn rran Sir Davicl Bcattr"$ s;lagliruisets, rlic o|
clen 3.[", toen hij zitrt ronclc volbracht had,

c1e vlaq halftop t'oert, trmlrt r1r':
croote l<loli. Dc beiaarrl rorr1,t... Tir_r ,:le stoet
schrijdt troorrrâarts onrler rlen trcilt'rrrnlscl' t'lir
ee.n militair muzickkorn.. l)ttize'ndcrr blil<ken
richten zich allerrveger naar <1en cloorlenu'agen'

buiten.q'aets tvâs en wel met groote strijdkrach'
ten. Een verkeunings-zeevliegtuig steeg omhoog
en bevestigde de seinen.

een irrtlrukrvelrkend oogenblik en rlicne
stiltc zirrl:t o.r:er c-lie menschenzee. Irit der hallc-

't fs

torerr, die ool<

Noordwaarts stevctrclc, o r zicll bij clen opperbevclhcbber te voeqcn.
Te ongeveer half <lrie ontving Beattl' seirletr
r

en zijn cskailer lichte kruisers, tlat

c1e

vijand

'--8T1*
De Duitsche slagknrisers n'aren in ,t zicht,
maar lrielen terug op u'aarschijnlijk nog sterkeré
r lootafdeelingen.
Aanvallen o,f niet aanvallen was nauwelijks

een vraag voor Be,att)r ^ Zo,tt hij, ten i<oste van
\\'ât ook! clen vijand vervolgen, aangrijpen en
ophouden, of zou hij, onder ,t wisselen ir^r, *"r,
paar. schoten, zijn weg voo,rtzetten, om zicli bij
admiraal Jellicoe te voegen? Wie niet waagt, diè
ri'irrt niet. Hij koos den helclhaftisen, cie; Êritsclrerr,ra'eq, crr besloot del slag te forceeren, < derr
vijand, clie in zicht was, aan te vallen. l
\\/e knnnen r,vaarschijnlijk"'t best het verloop
van den s,trijcl begrijpen, als we hem in drie perioden verdeelen : a: ve,rvo ging, b: terugtocirt,
c : hernieuwde vervo,lging ; cje eerste wàs die,
waarin .Beattv slaags was met cle vijande,lijke
slagkmisers, die op hun hoofdvloot ierug vielen, rvat ongelv'eef een uuï cluurde, van 8.48, toen
de eerste scho,ten werden gelo,st, totdat de Duitsclrt' hoofclvloot zich vertoonde te 4.88"
Op clit moment ïlenclcle Beattv, om den vijancl
rraar Jellicoe te trekken,clie uit ,t iVoorden kwarn,
en de tweede periode van den slag begon, waarin t].e Engelschen zwaar slaags raàt<ten met een

o\iermachtigen vijand, fe.itelijk met de geheele
lluitsche vloot. Zij hadden evenwel cle hulp van
lret 5u sla.qeskader onder Evan Thomas, vier
rnachtige slagschepen, clie in de eerste periode
rrarigekornen vr'aren; een paaf schotel afrjuùrden
()p een afstand van ongeve,er twaalf mijlen en
het eerste
k

vuur van Von Scheer,s

slagsehepen

regen.

\Yu Noordr,vaarts stoomend, inplaats van Zaid.n-aarts, hield Beatty zijn vaart een weinig in, om
in voeling te blijven met de zware schepen. Deze

t eriode van den slag cluurde ongeveeï een uur
of lanqer, toen om ongeveer zes uuï Jellicoe op,laag'de, r'ijf miilen Noo'rdelijk, en cTe dercle peri-

,rde begon.

Tus"tt het eirrde van de 2" periocle was Beatty
voor cle,n vijand langs gevaren, drong op hem
ia, boog langs zii'n slaqlinie el1 voer ei nu recht
,1oor naar tret Oosten, den schootsafstand op
12.00û yards, met twee bedo,elinqen, ten eerste,
rrm cle leidencle f)uitsclie schenen on<Jer qekoncentreerd vuur te brenqen, en ten twe.e<le, orr
ruim baan te maken voor Tellicoe, om nader te
komen en hun ventietising te voltooien. TTet
wâs een rneesterlijke bern'eoing, rlie het derde
slaokruis,er-eskader onder admiraal Ho,o,.1, dat
.Ïellino,e's voorhoe.le vorrrrde. in s,taat s'teJ.'1e , cla..le,liik aan rlen slac r1c,el te nelr.rer en lrrrln te verbii lret opro,11en vatr tJe"it liop CLer Drritsche

lcenr:.tr

s]ap"linie.

Hèt groo,te oosenblilr was .qekotqen, Jellicoe's
qroote r,-loo't naderde achter lIoorl, ob Von Scheer

invarencle met ver.olettelende overmacht. Door
lrachtig manceuvreeren rvist cle Brits,che admiraal onilEr zeer moeilijke o'mstancliqheden de
vereeniqing zijner vlotet tot stancl te brenseî.
Et is in den modet'rien zeeoorlog nog altijcl
rrc'el ortergebtreven van c1c schitterenrle praalvertoorring van ourls,, die in clen rras elanrloorlog
\roor goed rzerdwenen is. i< Ffet meest grootsche
$chouTi/E)el, clat

ik

oo'it gezien heb

r,

schreef een

officier van de vloot, u was rt gezicht van onze
slaglinie
wâarvan ndjlen in den nevel verrh,r'elen - de schepen namen hun piaatsen in als
vorruc1eu- ze een uurwerk en braakten dan groote
vunllTrâs,sil's uit el r,rrolken van rook. ))
I'Ianr de ltuit rvercl aan den greep der Britten

orrtrukt-

I{et rvas reeds zeven Llur err c1e al'o,nc1 bracht
met zich <le clikke Ncnrdzee m.ist, en Von Scheer
benutte cfie evenals zijn eigen rook om naar zijn
Iravens te vluchten.
Groote voorzlchtigheid was nu noodig

om

eigen schep'er: niet voor vijanden te aanzien.
. - Om negen uur lvâs feite ijk alies afgeloopen,
buiten cle achtervolging door de Engelsche torpedo,jagers.

Een midscheepman aan boord van een der
zijn ervaringen :
rr Ja, u hetrt gelijk, tk zat in den voo'rrnafs en

siagschepen vertelde

zag het heele spel. Ik heb u immers verteld, dat
ik ciaar 17 uur gezeten heb, niet? Al1êen maar

rlruk bczig met verrekijkers, revolvers, respiratcrts, oorbeschermers en rvat a1 niet. Ik kan me

niets voo,lstellen, clat zoo aangrijpt als onze verceniging rnet de slaqkruisers ten s,lotte. Zij verschetren aan stuurboo.rd met een razencle snelheicl en r.'urendê op een vijand, dien n'ij niet kon=
rlerr zien. ZeTfs voor wij bego,nnen, was het versclirikkelijke leven haast oorvetdoovetd. Toen
opende c1e groote vloot het vuur. 'We besonnen
tnet e€tr vân de a Kaisers l, die nog mâar net
aan clen horizon te zien w'âs en er als t1e wind
randotir ging. De heele Hoogzee-vloot leek één
vlam.

Het is een zeer o,nqe'w'ofle sensatie, als se daar
irr ilen \ioûrrnars zlt,-op een betrekkeliik ongercot stuk zee ne'erkiikt en er dan olotselins een
stuk pf vijf verbazencle zuilen watet van wel 100
r;oet hoogte oosouiten, of ze nelsens vandaan
.komen,
terwijl stnkke'n born in het water vallen,
of lvel nret een leven als vafl een sneltrein r1e
nroiektr'elen over uw hoo,fcl fluiten en zoowat eer
rnij!. verrler neemloffen.
Ge ziet clen vijand zes groo'te vuurvlammen
uitbraken onseveer evenveel mi.ilen van u af e4
dan beoeinst efe een i0 of 15 sekonden, dat ery
twee to'n plots,e{inqe dootl naar u toesnellen. Dan
ziet se met een zucht van verlichtins de zuilen
wate'r alle zes aln stuurboo,r.l onsDlliten.Aân alen
andereir kant liet er een battraarsch opwintlenri
genot in het vuretr oû een anrler schio.
Ge hoort het kommand'o a vuur l l r1e rtoor
rnars richt zich op en qeeft u eel klap in url' gezicht, een enorme gele wo'1k van kordietrook -de laiiirig n'eegt 2000 poncl * stijst op en ro.'aaii
v,'eg, juist a1s cle offjcier mct den krotrometer
zegt rr lijd ! r en dan ziet ge de zuilel in de hoogte sDuiten, sorns tus'scher uv/ eigeg s'chip en clen
vijand, so,ms achter clen r,ijand, o,f, ais ge geluk
hebt. breekt er een groo'te \/uurr,'lam uit bij den
viiand en als c1e roclk rvcqe'er'lreven is, hebt ge:
tijtl orrr te zien, dat hij qoecl. e:r wdl in btantl
sitaat, voot het t',vectie salvo afgaat. Ik hacl het

<irruits,r,rekelijke ge noegerr te zien, hoe de tr I"iit^
zow )) een salvo kreeg, tlat haaf aa4 het z'inkev
bracht"

.,:

i:i
,r:ln,,ij,

l,[iiii;Lli

I)e

rr

I.ttsitttrtiil

.,

gllit

\'1rr)r q()c(l Lc.ll

\\-c zugcn ooli iie r, I{ostor:k " brartrletr. \\-c1.
ili ilien artorrt-l uit rlcrr \roormars 11.rar lrc11.
dr,rr klorrterdc. t\:21s ik zoo zuiut als eelt lteRcï,
tocn

r'rg vcrmcxicl ctr zoo ho'ugct'ig r_is een paaril
Ik r,rtou rlat rr gczicn Larl , hr,re iret er- trrssclrt.rr
ric dr:kkerr bii ons uitzag. Or,cral u'âter, stodcrr,
lrarrkjes, radiatorctr, lradlirrijren, schoclrclr. lnar
zcrr, klee ren, hoekctr, cll icdcr .lenkbaar vor',r.
\\'cr1lr over ile hcc,lc lrrinttc \-ct-strrej('l . \I'c galt.ri
.

cr111, u-ur.1tt \','c rlachten aan r.lerr ,la{
\'.rn 1ïrorger, dicrr u-c.allen afn'achten.
Tr,rperloiaeers e1l liclltc kluiser:s blgl:cl1 r'ic l

t-'r .{e(-fl 7,ier

lrr.:r'lcn nacht als cluilels rlrrvrlicn crr tn.rlik o:lr
? rrtrr op 't siqrraal rr kla:rr \,a,or 't geteclr'l ,, o1r'
stottrl . nteetcle i1.r lius t'crr iltic c'l celr iralr-c rni
iilll1t geslapen tc irclrbcl
Om jl 11r ous-;ç\rcc1 zite.cn rye gfl1 Ze1rl rrrlirr,
rr:r:rr f1in1.. oi-' lrcsclrotclr \r'( r-r1. llij ginrl e r lls
rlt uc'i'rlil'lrt \'âlt Llor)r. ),
TJcschoulit ni1 een u,cinis rratlcr t1c liijz.orrrlet.'
Jretlctt en epivrrierr r'au-. ,lezcr zeeslag. \:-crbeelrl
ri ,-crr lialnle, clarnpigc z.ee ! c1r orrer een oltrleteli.il<cr r-uimtc \:erÉlre,icl tlc vloten van .qrootere botlems, ornringcl cloor z\\-c'rlnell lichte kruis,ers err
tori rcclcjager:s, zelf ilr lrcljse gevecliter gert'il<
l;cl<l , -- slageJl in dcrr grootcn slag
eî mcn
ztct 7x>e <1e'zc slag rlcrr lilassiclicn eenvonrl
r';rr
zecrslagerr als bij rlcrr Nijl en hij 'lrafalsâr tc
sc'hanrle 1nââkt. f,fanr rlc' hoofrllte,n'egirrgerr zi.irr
,'lnirlclijk senocg.
.

r

l)c

z-l'aarste çer1it z.c'r

lcilr,l

<ir- Tiirgelse

htn

irr

rlc cerste,. de I)titschers: iu rlc latere rrerio<1err,
toetr r.1e uitn'erkina' I arr lrrrrr :rltilltlielrrrtr- r( snr l

r',t

ollrie. Zjcht gitilrr;q.11 ,l, rri- crn
','c,t'rritrdcr-,ir. tcrn

,lrt-lrotriien

\1

eral.

gtrc<1c1e.

ijl jl(1 {rtlzc orrrrl,.qr:1rrîkctr

0il-

))

\aurr-eli.iks rlls l'lr-:rrilr' itr gelr.cl'rt toc1l

lri.j

r'(:rcdr tt\:ec :1a11<rrriscrs i cr'1r.ior, clr- t Ilrtlcfatigir
J-rle ,r en t1t: ,rQ1ir.t'rr \ian ,,.Latc.t'cii:g.dc rrIrrvirtci

l;Jc,r, hct illqrlrs.t'lri1, i.lrr lLc't rlcrdc krtriseslçrr

',1r:r, rlct arlnrrrea.l Ilo,rrl iurar <icii 1.:clrier, ,lirr z.ijn
schrpe-rr ,r in 't tcr.ccht itarl qclcid, op r,ctr z.c('1:urirr-ilLenilc l'ijzc, zi jrr qrootc r-oort-atiercrr, lrilt
zr:clil,lerr, tcrr rrrl'lt, l':rer-r'liç- ,'
I);'ic .gr:lrrrlistr-,lt' l<ruis< r's cn lr.ùlrt trtrpe rioitr
iltt's r1ee111rn hef lot \'trt rle {Il'{jot(1'c scltclrcrr.
l)t: Illqcisr:h.rr trollr'lr:rt rlroote l:orrlalLtlreirl.

I)c lirilrllrrtrllritt \\'l:r qe\\-o()ltn-cg (( ttonrli-.rlralrlijk r, s.r'lrrc,c,f ztlrer-joirl' ollicicr rraar lrrris.
, iIi.i çer"lir.t r1c irrrrq'ir 2l urrr gc:cu rnirrrrut Jurrr:
('1 .,\,âs of o1r c1r: lrlrlr:'of in't lraai'telrltuis !rrr.ln
r.cri<!e clerr r-,'clrcclrrr tijrl , tlat u'c lruitcrr l"llr.'l
l i]: lieb lr.)();t iclrl,11l(l zoo lialm c1t orhcnogrl
rlezien. FIij storrrl rl:r:rr- zijrr rriiû 1c roolierr a1sr,I
t-r' rriets lmito: '1- l:cl-cle r.locn getreurde. ,r
licrr lilcint Ilrit:,t'1:t, 1or1-,c11o jlrocr, 't lrirltlen
scJril'r olrt:ne-cs,tlit.rtr-,1 iloo1' r:cil qt ootc, qrzlltaat,
1;cdockl vorl lcn s1lg1.llnisr-r-, sto()m uitl{rtcrrrl rriI
icrlere olretrirrr'. irr strlrl rrorl otn reclit r,ooluit 1t.
r.

\.arcrt, 1naaL rrir--t .)Iil iLtrlllil{i rtit tjerr \ïcg te .qâall,
tlaar ze stuttrloos tr'rrs, 1<11'1tt.r schtritt tloor grtzc
lirrie', :Li1<: kiiir.q Ioor rr,nri rloor cerr dozi irr Sclrclrcn
il-c?llmd te ri'rrrilelt grr f'.i1rlt litct ltaar sirerte
,, 1,4:t1 itrr' (.],!()r', lllllli ltlziats 1,, l[aar rlc ht:
tttrurning st.r.rrrrl ot,'1 rr,.'lttttrltk. gcklecrl ir zn-erl\-est€'1r, {err.t rl \ r,ot' rlt' l:uttsic t,rrtlc't-clc,tllrelit:rg
:

el

jnir-1rtt'

'r'il,l, :rl: c(l gfoole

errtlronsilrstc'
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l)c stlijrl olr lrct

lre,qtaan trâ

i'let :t:inkel varr rlc,r Lusitatria,
stcllr'tr, rv;lt

trrerrigtc gcrlr'rltr z-ou lrc,lrlrr:n. \\-â1l1tcet' r1c liorriuq
ir-rs,see r(i

I)c Duits'clrc'j's bclr-rcLrlen 11e zcgc ltchaali'l te
Ireblrr'rr. I)c' l<eizer ler.koncligcle, dat dc llritscirr-.
lrlokka<lc trict langer l)uitschlarr<l zrrrr lin'elierr
\;r'ccrrrl Ilcltoeg i.,elrl daar'"-an nict gelcpt crr
is ze scclcrt <1ezen slag rrijpcnrler gervorclen.
Caa.tr I)uits,circ lioolrvaarclers 1111 zcc iû?
(,]cerr ziirr c'r te yiticlel op tr,clkctt zcc\\'e R (l()k,
I

lrchallc a1s tct'c.rrerr, in tlc Oostzee.
Onnrirltlcllijk rr:r <1crr z.ecslâ.q uertl tic gror,lc
rroLloeslruvcrr, \l'ilhcms.hafetr, \rcrzcgeld Tnet. z(.\ren zegcls, zcx.;rltt gecrr patriotische I)uitsciret
zii11. 61'111q1 11rrrcrrrle schcpcrr korr garlcslaan.
Iingclurr<l rnaaktc tijr verliczerr beken<i,
I)uitsr:h.lan<l vcrliecl<lc.zc. \arlerharrd oltrlr:ktc
lrct, tlat het lrer oirgeluli in cler haast ltet verlie:; v:ui cclr liaâr irictsltcrluitlencle sclrelren.or,er
lrt t lro,,[, I ,qezicrr lra,l.
l,lrr onilct-tttssclicn, gc-.tarii g, zt:trf ct eerr oog ell irii'k r-:rn orrdcllrrekirg, zcttelr Britsche koopvaar,le rs cit nt:.;'ll;rtolcrr cvclralst ze tot nog toe geclaarr
Itackltrr, i;.irrr ;1'cu-ttlc reizcu voort ; hct transl;rrlt
vatr soidiitt:l , bij horrrlerrliinizeltleu, van krijgsroortarlcn l,lij rnilliocuelr torrneu, \.u11 artillcrjc,
zl'nrc altillcric, lrii sclrcelrsla<litrgcll \:o1, filril
ziin .qang itr hct l{arraal, dc liiriciellairilsche Zcr,
rien Indischc,n en ,\tlarrtischen Oc.eaarr. ,\1s cieze
lcs,ultzrti:rr nogeliili zijtr na eetr ucrlerlai-rg, ircic
:;chittercntl rrroeten rlan rle'rrlrchterr zijn rran eerr
,,r't rs irrtrirrs.

Iin toch

lttlr vtttclttc'rr lrcrtrtit, zeer
l (1)

teleur,

rlc:ze jraTriclcn t;t.itrinerr.

c.

zrrcl<t nietr

crll.lâr zrrrrlcr

suksce

. Zij

***
\irrr, rlr !ror-rtc vlor't

rr':ur.grlc ziclr Itiet olr z'cc,
tlrtikliootoorlog ."erscherlletr.
Op I l.'c,lrruari It)I7 u'erc1 cle liouding van
I)uitschlarr<l, nooit crg gclnatigcl of bezorgd vool
rle rechten c'n lerrens r'ân ncutrale zeclieclerr, rrog
nreetlotrgculoozer. Van Necletlarrcl aileen $tarcti
lncrr rtctls f I varrtrriselt getotpecleerd.
\\-clliclrt ue rrl cic D'uits,che rcgcclilrg tot c€rll

rllââl' ltlu1'l

zo11 r-lctt

laatste .n'arrhor4rsIogirr.q .c,erlreven

selijke slagclr rveraronrler

c1c Leger"s

tiool tle

vree-

t'ankelden

crr

u'eken aati (ie Àrrcre eu t1e Somme, cloor cle toene'mcttle r.ritins:en van o1lte\irc<lenheitl orrclet' clc
gcbl oklicc r:tl e l rer:oi1ii n g ov-er clc otitberingen, di e
zij aan rlc l)ruisi-*chc politieli te r,vijten heeft, ctt
rloor t1c noollkrete'rr vlrrr <1e ()ostelijl<c nabttren,
siclrlcreld ondet rlcri druk, clie hen zoo spûedig
hals ole r kolr lan r1e rijke velc1elr vau lfesopotaruië ztru vcrjaqcn. Hoe clat ook moge zijn, t.ij
heelt bliilrb;rlr- hct oogerrblik guns,tig geacht onl
tlcn onbcpcrlrtet cluilrbootoortrog te begirrrtett,
s,âar <lc Jirrgo elemeirten oncler <1e belolking, al

z.txtla..rg orrr .geschrecun'i1 hariden, zoo,als rton

l{in-

<1qrburg, rle rniiitailc r.liktator, al ilr Januari verkl:rarclt, o1l den u'elLreliettdcrr sltoel'enclen tootr :
,, Ons I'rorrt staat aarr alle lianten rotsvast. \À/ij

(1) Bcre,r'l<t rrrrar Macneile ll'ixorr
st{re r'loot terr eor"lol-. ))

: ir IJe Rrit
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beschikken overal over de noodige resenres; de
stemming cler troepen is goed sn vo'l vsrtrouwen.
De geheele to'estand veroorloo,ft ons alle gevolgen,
riie uit den onbeperkten cluikbootoorlog voortlio,eien, o,p ons te nEmEn. l
D:e onbepet}te cluikbootoorlog rver<i d.tts op 1
Feb'ruari 1917 r"erklaarcl, en ook Nederland,
u,e'lks zeerryegen nooclzakelijker"wijs cloor het onveilig gebiecl gaan , zag zich zijn levenstlraail
afgesneden.

Toen Duitschlancl zijn nieuur pian aankondigde, \\'aren er een groot âanta1 Nederlandsche
schc{ren in volle zee, zeven lagen er te Falmouth.
Op 22 Februari kregen zii van Dtdtschland waar

borg, clat zij

r,"oor clit maal ongehindertl mochten
temgkeeren. l{aar het ging anders.
Om in konvooi te blijven'wetd cle tr Eemlan<l rr
uitgekozen o(n âan het hoo'fd te vâreî, omclat zij
het Tangzaamste schip \\,'as, en cle bootet vertrolii<en in cle vo .qencle orde :
< Noorcletclijk ir,
u Eemlancl r,
rr Jacatra r,
,, Zaancliik r, rr llenaclo r, tt Bandoeng l en c1e
,, Ganqterlanrl rr.

Our cxrgweer half vier 's nanticlclags kreeg cle
> aan bakboor<lzijcle trn'ee red<lingslrrmten in het zicht, rlie cle bemanning aarr boorri
bleken te hebben van het Noorsche stoornschiir
rt l{ormanrra l, dat otn ongeveer 12 uur 's namiclrr

Fænrlancl

l'as getorpecleercl.
De Nederlanclsche kapiteins overlegclen

rlags

cloor

luicldel van signalen nret elkaar err tesiloten. dat
rle rrNoorclerclijllr em cle Jacatral e.lk eeir van deze
booteu zo,utlerr crppiklien, en o,rri clit te doetl voet
c1e

r<Jacatral tusschcn de trEemlandrt en

<lijk

r

tloor om

c1e <<Zaan'

bii de < Noo'rclerclijk l te komen.

I)e Noorsche zeelui rvertlen nâ v€'rloop van tijcl
u'ant natuur'lijk was er nogal tijtl mee
.qe;r,reid,' en juist, toen <1e < Jacatra l twee o'f
àrie ,t,rr claarrta, tra hct vo,lbrengen rtan haar
barrnhartigheiclsdielrst, was teruggekeercl, en
trachtte hare plaats in het konr,'oo'i weder in te
r-r1rgcpi1;t,

lremell, rvercl et een torpedo z.on<let eenise tv'cloTt'aatschttrvitl.q llaâr haar afgevuurcl'
"fgaanile
Deze torpdclo miste haar echter en vloog-ongereer 6 meter \root iraren boeq voorbij. I)aarna
7.^a' r\ett eert a.trclete torperlo 1 meter achter detr

;d'"; t"o a" uEemland,r voo'rbijschieten' Tot

*
orders wedden ook aan de rr Menado l cle
tta l en <le t Noorderdijk r toegeroepen.

rr Jaca-

Vijf rninutel later, toen de kapitein v'an cle
Noorderdijk r juist zijn boot ne'ergelatel had
en naaL de cluikboot toe werd geroeid om zijne
rr

papiereu aau tlen ko,rnmanda,nt te vertoûnen,
lr,etcl de boot bijna omgeSlagen door clen golfslag van een torpeclo, ef,r clrie van zijne mannefl
overboord geslingercl. De torpeclo raakte cle
rr l{oorderrlijk r elr bracht haar to,t zinken.
Heel spoedig daarna ll'ercl c1e rr Jacatra u door
een torpedo getroffen. De cluikboot voer vervolgens naar c1e rr Eemlancl l, de < Bandoeng l en
de u Zaandiik r toe en gaf aan elk van de bemalningen vijf minuten tijcl om in cle booten te
gaân.

De tBancloe'ng r werd binnen zeven minuterr
getorpecleercl, en cle cluilibootko,mmanda.nt legde
beslag op de boot van clen kapitein cler a Bancloeng r en plaatste er e€n o'fficier met t\rree rrranschappen irr. De mâtrozen van cle rr Bancloeng l
rnoeste,n op last v'an'clelt Dtritschen officier naar
r1e ,r Zaancli'ik r toetoeien. Terwijl cle kapitein
van cle rr Bancloeng > als een hulpeloos passagier
irr zijn boo,t rnoest toekijkerr, hoe zijrr schip met

een groote scheut in de ziicle in

hEt
<len <luikboot.
komman<larrt op s611, toch een vatr de schepen
te spaTeî om tot tocvlrrch-t vàll cle llentanningen
tc clienen, maar zijl vcrzo,el< wcrd op smalen<lc

water verclween, drolg Trij er

bij

n'iize verworpen.
Onrlet het rouclvaren zag hij tiert marr op den
toten van tlr-: clirikboot verzameld.. Dc z,enurvaclitisheid, <lir rle i)uit,cchcrs aau het begin van de
operatiën ten toou geslxeicl hadclen, scheen geheel ver'.11çenell, ell de Duitscire matrozen sto.ntlen zich vroo,lijk te nraken over cle cluivelschc
vefwoesting, <lie zij ol'eral onr zich heen zagen.
Bij de u Zaanclijk rr aangekomeu, gingen c1e Duitsche officier e1l eert rran zijne mAllnelr aan boord
err legden er eel1 aantal bommen in positie, orn
te zorgen, dat z.ij ook vernietigd zou vr'o'rder.
De Duitschers legden clan bonrmen aan boorrl
van de antlere schepen. I)e olgelukkige bemaSning rvercl aan haar lot overgelaterr,
De bomnten ontploftcn in tien minuten, etr
nren wist dns, tlat cle schooue schepen vernietiqd
ll'erden, al kon mefl het tloor cle cluisternis niet

<1it oogenblik rvas er geen cluikboot zichtbaat
cn \&'as ei' geen enkeile rvaars,chuwing gegeven'
rraar toen c1" on.le."."eër zag, clat liij zijn cloel
gernist hac1, k'lvaln hij ltaar tlc opperr'lakte en
il.rs.heen daar als eene onheilspeller:de geclaante
irr <1e avonclschemering, recht achtcr cle rr Gaastcl'lanrl r, en s,choot vandaat cen granaat af ovcr
het geheâle kbnrtooi. Ietletee.u aan boorrl r'an cle
zcvcn schepen hoo,rde cluitldlijk hct fluiterr van
rlczc granaat, en nlen kan z-ich liclrt irunne ge'
vo.c;lens claatbij voo'rstellen.
,.luikbootkommautlaltt zclf scheeli niet vdj
De-r*t.to"^chtighei,l
, cn rnct hct oog -op <le
.,^'rr
vt'rortclurende waàkzâilfllleid van t]e Britschc pattroeljes valt dat niet te ver\\:onderell' In grootc
ir"o,ti t ,t"- c1e Cuikboot langszij de rr Gaaster'

zien.
Naclat zij getniger^ wâten geweesi van het vcr'
rrietigen hunner schqlen, zetten de mannen in de
reclclingsbooten koers naâr de rr Bis,hop D waarvall
rle r.veetschijn heel flaurn' zichtbaar was ; c1e
vullrtoren was te \rer \{eg o,m het licht cr t'an te
liurrlen zien.
Tot 4 uur in tlerr 11rorge1r ltleef het weder'tnooi '
kalnr en rrii hclder zo'oa7s op het ooqelblik van
rlerr aanval. Op tlat ttur begott clc lrrcht echtcr

;;'i";iif

t1en. Pe redclin.qsboo'ten van

op

lancl ,r. en ollge\^-o'nclen bevelen rvertlerr gegeven'

minuten het schip te verlaten,Dçeelfrle

beclekt te worrlcn, en c€ll frissche bries etr opmaal<tcn hct voor c1e mannen mo'eiliiker om rro<,rrrit te konrcn, naârmate zii het lant'l
naclcrcletr ; cirrdcliik ttoorlzaaktc'tr ccn hooge clei'
ninE en een sterke noorcleliil<e ltloe,l hctr' het op
te ge\/en ; z.ij keerrletr claaront tcnte' eu zettell
koers naar tle S't. Maqt's Bâ\' in cle Scillv eilanl<crtr.en<.le zee

gt

Mary. clie

clo<lr

-.
vunrpijlen vân de rt Bishop r gewaarschuw.cl waren, klameu hun even buiten cle baai tegemoet
cl loodsten hen vercler naar \4,a1, waat ziieindelijk in rzeilig;heid waren.
Op 4e Scilly silsn6en r-iei hur een bijzo,ndet
harte,lijke ontrrangs,t ten c1e'el en de .qeiréele bertolking scheen er op uit o'm iets voàr de arnre
rchipb'renkelingen tê doen.
I),en rro'lgenden <lag, clen 24n rrertrokken clc
zeelui, oLtgeveer 300 in getal naar petzance,
waar zij cloo,r clerr plaatselijken }dec'lerlairdscher.r
1<olrsu1,

l{r. H. I{.

Beezach ontvangen rn-ercleu,

tiie clecrl, u'at hii kon om hun cle doo,rgestane
rxrtberingen, te cloen vergeten. Het scheèpsvolk
was Mr. Beezach ciicp erkcntelijl< en men kàn be.qrijpen, hoe'moeilijk het voo,r hern was om zoc)
opeens 300 tritgeputte urenschen vau c1e eerstc
Ieverrsb,euoodigdheden te voorzien, zonrler clat hij

rlaarr.oor eenige toeber-Eids,e{et hacl kunrren rnaken. Hij kvrreet zich e.chtel nret den groots,teli
ijver en opgeu,e;litheic1 van rleze melsclilieverrcle

taali.

I,ater hoo,rdel de 1nânne1l rnet groo,te blijclschair, dat één van de zeven scirepen
cle ir T{errarlo,ir* gci:e<l rvas..I{ct schip uras tlerr-28" 's iror.ql:rl.rs o11r

.[ uur cloor Britsc]re patroelie-vaattni.qeu

kt e1l flaâr Falrnouth gesieept.
I)e boitmen haiiclerr hier bli jkbaar

opgep

slccirts

neinig tritwerking gehacl. Twee ervan haclden

gaten in hare zijden geslagen van ongeveer I M2,
rrraar één varr de bommen vtas in het gehe,el niet

ontnioft.

Ilij het terugzien

van cle

de zeerlui weer eens een

rr

-N,Ieriaclo

kijkje op deu

r

kregcrr

gemo,ecls-

toestancl. \ran deze Duitscher:s,. Het blceli, dat het
schip .qeheel gepluncie'rd rn'as. Versctrillende uni-

forrnen rrercle,ri velmis't (somnuige rian rJe Korinkliike Necler:lzrrr schc l{adne), cl ie zek er goe'r1

r

c'l

te i.ras zo,ut1ên korrien voor de Duitsche spinnnage.
De berrannillq \râ1] de cluikboot hacl zelfs niet

stil

gestaari

om portrettetl van vrouwen

en

verloo,fdelr. die zii in de hutten gevonden ha<l,len, weg te nemen.
De Duitsche roofzucirt, die de rnereld zoo o,ntzette in de e'er-s,te clagen van clen oorlog, bleek
nog e\ren sterk a1s ooit, l,r'anneer de gelegenheitl
zir'lr nraaf voordeed.
Er valt hier weinig aan toe te voege,n. In e.en
enkelen namiddag had een land, <1at met al ziine
lraburen in rtrede lee'fde, en de rr neutraliteit l
met Zooveel iiver en narrwgezetheicl hetracht
hacl, <1a,t men zou kunnen denken, dat ziine
staatslie<ler-r en schriivers clie a1s het hoogste doel
c'ler rnenschhe,id beschouwerr, biina 50,0û0 torr
aatr icheeprsruimte tterloren
of ccn zcstiesle

dee{ van zijne totaie rnerkantiele
tolnemaat -en rlat nog tvel cloor het ioecJoerr van ecrl ran r'le
oor'logvoerenden, ilie hÈrt zoo,veel clank velsclrul-

cliqd was voor cie voo.rzieuitrg 1'6n vosdsc'i en
rllerlei r.rrrn'e materialen.
Wij kirnnu'n hiet uiet uitrnteiden over andere
rraartui(en, 'het vo,rerrstaancle toont genoeg, hoe
tlrriischland optrad.

Alleen clienen we er 'nog oip te wijzen,
ze'lfs Relief-schepen gevaar liepen, getuige
gebeurde met de rr lfaelen. u

clat
he.'t
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De <I{ae'len)) .was eveîeens een slachtiffer det
Dtritsclre fsrie. Ze verliet Rotterdam met besternming naar lden-York, c,n nan haar koers
door de zoogenaamcle vrije vaargeul. Eensklaps
r,vercl ze bescho'ten. De bemanning ging in âe
booten. Een D,uitsche onderzeeër"dôoË op en
\ruur:de voort. Zeven opv'ârenden werden gedood.
Dan eersû stelde de piraat een onderzoek in
en liet hij he't vaartuig vrij. Dit moest n.u voo,r
herstel naar cle No'orsche kust.
Zeven man lagen in zee en zonken weg. Er
\t'aren drie Vlissingsche Belgen bij.
trilen weet, dat er te Vlissingen een Beigisch
T.oodswezen gevestigd is. Tal van loodsen, Àulplgodugtt, roeiers en kinderen van dezen, zijn ?e
Vlissingen geboren, maar allen zijn en blijven
Be{gen. De loodsen gingen zelfs in vreclestijd
hun kiesplicht
in België vervullen. Vee,l loodsen.\4issingen
zat:'en, te
geboren en opgevoed, streclen aan den IJzer. Andereu $/a en voor Tielgië
"qevallen of vertoefden in eel gevangenkamp varr
I)uitschland.
Vanclaar de qitcirukking < Vliss,ingsche Bel(e11.

D

Vier waren er op d.e < Ilaelen

l.

Dtie van hèn

v/etden gedood. We vernârnen, clat tle namefi der
zeven getro,ffenen, iuist ook de narnen waren v,an
hen, clie sâmer in gwal van noocl irr clezelfrle
sloep rnoesten gaan. Ze stonden tlus tlaarvoor gereetl, toen ze sâmen stierv"en.
Poly;doo'r van Outryve was de eerste officier.
Slechis 26 iaar. Een Lekwaarn en p,lichtbetrachtend zeeman . Zijn vadet was loods te \,4issingen.
Ze'lf yoonde hij voo,r den obrlo1q te Antlverpelr.
Een zijner laatste woo,rden rroor de reis to eeir
zich terugtrekkenden schepeling was : ( Ik heb
fwee broeders aan het front, die s,trijdeg, en familieleden in Bel.gië, tlie li'iden, el ik zou weigetcn eten \/oor ons hongerig tolk te halen ! rr
D'e derile officie,r ireette Eduarcl Ifubert. Ook
hij was gevallen. Zondag 11 Maart nam de arme
vacler afscheid van zijn zes kincleren en zijn bejaarde o'uders, Een gouden dasspeld en writ geld
liet hij nog thuis. Dacht hij aan de mogelijkheid
vau eell ramp?

Zijn vrouw g1'o'ette hern no;g te Rotterclasn. Ze
rvilde herri terug naar Vlissingen nemen. Maar
hij kon niet. Hij wiide het brood verdienen voor

zijn groot gezin, zijn ouden vacler en biina afgeleefçle moe<let.
En de derrle v\,âs eetl kincl , Frans Mortier, zestien jaar oucl. Eenige maanden s'eleden zat hij
nclq op cle banken van 't }3eigische athene,um te
Vlissiirgel. I\{aar hij wotl én moest naâr zee. Zijn
ouders vonde'n hem te jong, cloch hii irre'lci aan,
€1r vïoeg voedsel te nrogen hale'n voor zijn voik.
En bij de cr Relief )) r:as er immcrs geerl gevaar.
ITet c,erste nieritrs 1uic1de, clat de orirgeko'mèten
te ,Stavanser be'graven \vâren. Dit rvas ecirter

nit't zoo. Een rrisscher nit fJmuirlerr, clie in <le
vdje vaargeul tcr rrangst l'as, haal<le in zijn rret
het lichaam van Frans l{ortiet op. }Tii vo.ercle
lrct nree naar zijn woû{rplaats.
Vader Mortier en eer oom van clen jo'ngeiing
reisden naar l]lnuiclen, ten gevolge <1er aanwijzingen in een dag'blailbericht, waann e'chter

--

BiLr

-

Oeorge V, Iiolrirrg varr Ir}rgelarrrl

geeï naam .gemeicl uerrl . ÀIerr lrende trorrr'".errs
rietr nilanr niet. lfaar de Iarniliclcdc'rr ha<lden lsrtt

roetletr.

Zc ku'amcrr \.'roeg in het r,"issche"lsplaatsje

.

aarr

(ilr ll.loes,te1t lang rvachtcrl eeT zc hrtn otrrierzock
korrclen beginnen. Ze lrzochten clcn r,isschcr, rlie
tlctr rloodc hatl aari.qebraclrt, Ilu.gcibcrt Kral ,,
IJeze liaalde het lijk op \rrijciag 23 Naart ir: de
tieutralc zonc in zijn net op. Zonclagavoir<l bracirt
hij lret te fJmui<1en âân é11 nl1 ventârlen de faruilicle,lcrr, dat tle tloode rccds ltcgrzn'err ri-a:.
I,lcrst zag'en zc clc ltebloeclc 1<lecrlingstrrkkrrr.

Ilczc gnicn rcccls zekerlteicl.
I)arr vetzochten zc het .graf en cle kist tc opcrrcn. Zc girrgcn zoo larrg hcen. Iiirrrleliik kon rlc
r':rclcr irr r1e lrist schonn'er. Ja, hii Irerkerrde ziin
zoou. De doorl zelf hatl la biiria tu'ee qrekcr irct

lichararn nog niet geschonclen.
I)c vcn-acler:liike scirotgr varr de c.lrrikboot rie-

rlerr hct el1 \\'ondclen liet hoofd, hct licLaam err
tlc bccrren. Eerr strrk pr-oiektiel \4'erd (len (iiep
.qesclrokterr r'â(lcr ter hairrl gestclcl. Dc zee lrati

hcnr z.iirr vcrrarlerlijk vEn.noor(len jongen weer-

ge.qeve11.

llct lijk

lirr rraturrrlijli vot.rrie l)uitschland ook oorlog
t*getr hoqriiaalschepen. f)ezen tnoesten naturn"
lijk <loor c1c. konvcuties geèe,rbic-rligcl t.r,rrrlel
I)uitscLr: orrrlcirzceirs torperlecrdeu z{,r (:11 1:r,r.
uroolclcle'rr a1il11s gcrlorrtlcn, clrtkters err lcrlrieeil
stei's. Drritsclrlrurrl i'criicdigtlc zjjn , r'ladr:n, cloor
te i-;ctr:tqr. rllrt dic lrospit:ralcclrclrc.tr rnrrn.itir:

u'cr:tl riaar Vlissirrgcn e"evoerrl cr dzrar
ondct groo,te helangstcllirrg en gen'ikkelci iir e1e
Rcleis.clre vlag hegraven. . . .

r

ct'r'ocitlcu

-

Nicts i:r gutraJil;e1iil<.r',l;,rr zrrlk,-'etr r.t,rkla
ring, zonder l;rtrrurliil< hr:t lrerviis te lt i'eren.
\\'ii z.rrll,:rr lricr cul<clr: staalt jr:s vrur rlcze Irrlrk.
tijken rncde<lee,le,{r.
Ilct ccrstr,, lrosJritaalsclti1r, rl:rt lrrt,,rrlJ-{elr-1eit
tttoe$t n,as rlr: Iirtssisclre lroot ,, I-'rirtugal ,,, rli,i
op l? llaart t9lti bii Risek, aun rk, 'lurks,:h,,
kttst lirrr rlc Zrtrat:tc z.ct, la.r1, crr orrtl:trr.cg'n.as
rrarr llrrtocrrl 1raâr Ofi.

I{ct

hrrcl r-,rrr t'ros 1r'1zrtlxNrtnlarrrttrir,lctr ()1) sle(rtr,'

t(tlr\1', I)cstcrrt1 r-ooL hct trnnspolt Vurr !-clr'onrJerr
r',rrr ,1,- 1< tt:t rrlnr lrtt sclrip.
Flcrr rran rlcze vaaltuiqcrr lriirl llattrr gcuraalit
cl] \\'€r,1 1e'liçI gel,ronrtrt, tenljil 11e r Portugat ,'
biigr:rltraicl 1ag. Aan lroolcl rarr 11<: rr Porttt.q:r1 "

lrevorr<lcn ziclr ou ,1at oogetrblilr gr:err .qetvo,nden,
cloclr u'el hct Rt-.orlc Iilui:, rersotttel en t.le: r'olJe

lrcmanrirrg. I{e't n.ccr wâs ljL.l.lcr.
Plotseiinq' r.ag d,e uitkijk ccu l)erislioo{r het
schip uader"elr, doch der offr'cicrcu 1'sn ilq-' tt PoI-trrgal l \,exklaard€n aarr de bemanning' dat zij
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ger-d werd, lnâa1 weer boven ger'aakte, vertelde

later:
<r

Ik zag onr nrijn lrecn. l)c t I'ortrrgal l

was

rLiet meer. Nicts r'lair stu1,lierr rvrali, tioozen tlic
onze merlicijncn bevat,Irirtitierr, r'crbarrclrnatcriaal
ctt scheepsprortis'ie clrceI our nij ireen. Oter:al
zag ik hoofden etl arlricl] r':ur rncnschen ciie rnct
c1e golvein karupten crr liruitrc hulpkrcten wârcll
treeselijk o1n aalt te hoorcn... I of {,) s,azhens (5ii
ol û3 Errg. voet) van clc plaats waar ik ntil bcr,oncl, zag' ik een recldilgs,r'lot cn ik z\voru er

irc'crr. Iloeu,cl miju cloorr,r.cekte kleereu mi; irr
lrrijnc beu'cgirrgen zeel bclcrnmerdel, bereihte iii
rricttcrnin hct r;lot en u'erci er op gehaakl" Ougtr ce r 20 per-cone11 bel'onrlctr zich ct op, nitslnitcntl
il

litl) ncll

.

zich c1e Franscire stulrr'
rtarr, tlie tletr kapiteiu va.rr clc r Portqgal r gcl:o1pen hr,rcl. l'Iij en ii; togcn terstonrl aari lrct
Unci.er ircrr bcvonderl

$rerk etr ntaakterr

€€11

,li',,

tterr ,1eD L)r.ri1.scirrl li.l,ir.irrpiiris dl,-rr

r t,,it\\.

l'lr;r:-s t'.r il(., '(c:'.ll(rllkLlt.

:rii:i.iluui g(r*ti lirJl\'ai tc rirr,;irtcir lrirtltleu. \-tiôr

iiat clc rr JrortUgal

)., Vo{-}r.

ir*t

i{i-xrtic {r,ruisn'erk

\r'cï(l âa1tg'g\\'czell, l,rehûr-rr.r(j hci scit'i1r aair de
,1 J.l c$sage rles llaritir:rcs ;r; iit I'Lafisciic r-riiicic
lr'Il elt rlt-: berttaiuiing \\'ilLcii iiall l;orrrrl gtl;1tr ctr.
i )e ]ltissiscilc icge Lnnij ,r.i,,l irrcr vail irau Lic
'i'nr]<sr-rirc- en ljulgazrrscirc rcgerrirrgerr irrunis gc
giçalr .ti lrei<ie rcgcerirrgcu iradrlct zicir hiertttei le akk<;orti vsrklaarrl. 1-tr j irct itcllicrc ri tcr
i*orirjclr <le rluictclijlie oirclerscheitling=stcclirlr-\
\.iâr hct :cirilr niet onopgculerkt irlijten.
ltc kapitcirl eu stululicrleu icgclcit aarr irct lrcrs{ulçel cn r]e bernanning liit, dat het eenige rvat
huu te rloe11 stond, rl'as, liâlm tc irlijvcn eû geerr
\'0.orzorgsmaatrcgelclr te treffeu, ciie de achl-er'locbt van ricn tluiki;oot klpitcin zouclen ktuutcu

r;1r11rg[!(j,1.

llc- outierzeeboot rrarierclu kr-r1ni c1e t Portugal l
laucçerde een torpecio, ciic echtcr geen doei
tro,i. 'loerr vo€ï zij onl iret :iÇilip heen ell lallceerrle op 30 ir 40 r'o'et afstartris, .1ii11 (le auclere zijcle
i'arr tie ,r Po.rtngai ;r eetr tweerLe torpecio. Deze

t-l

trof rle rr Portirgal u rnidrlenscheeps in

cle r:racililekamer. Eeu ger.r'eidige orrtploft'ing volfJde : ci€
ramp tlrak jn tr'veeëu er1 de nlee'sten aan boord
ivçrden in rien wârboel tiie er ileerschte, neetgesiiugerrl ; met een nog lleviger otrtploffing vlogen de ketels uit elkaar en boeg en achterschrp
van de t Po,rtugal )) verd\ryelrelr gelijktijdig in rie

goh'en.

\,-ijf eri veçrtig val het l{oodc Krnis-petsoneel
wâren oûIgeko.men, waÉlrlriln een en trvintig verpleeg:iters ; eell en twiritig Russen el1 negelltieil
F"r,rnschen \/erlorell het leven. \jijf en tachtig
*",âr hen clie aau boorcl waren, vûnderl den do<iri
in de golven.
Een ooggetuige, tlie zel{ i.n he{ rn''ater geslin-

r

\ a1t t\\-Lc r-1!:111c11 Liic
c1i rechts lrlaatstetr n'ij

lilks

celr :itLlurnlan.

haiiclcn orlge.veer U rrrinrrtcu

\\/ij

rorelgeclreven, toeu

I ultçrrk

1-r).-

ûp het vlot ri'arcrr c1

wij ctrr vrouu'enlichaalrr,

eclr

liefrlezitster, ben'egenloos ;:agcrr rondririjvcrr....
\i-ij lrierrert haar op het rlot; zij u,as Lrer'-ustcloo-.
rn g-eheel blant' cn ga{ slechts {laurve tcekenerr
vaJr 1even. T'en laatste opclr(1c
rvaar zij \ryi{s er1 rk vcrtclric

zij tlc oogen, r'rocg

iraar tiat zij getcrl
was. '$poedig vcrbleckte zc cchtel eri zeicle clat
zt ging stervelr. Zij gal rnij ,ic acltcsscri ral hare

irtor"dvctwarltelr, oln hrur ilc tijdirrg vair haar
tlixrcl te breugcrl. Ze bclqr;'rr 1ri'icr't tc sitttn'ctt ctt
krec.q dciiriëu, cloch langzaruct'ltattri ge vociric z.ij
zicli rveer herstellen L-u \\-âs spoetlig buitcn gc

\\'ij gingcn

geruinrerr

tijti

r,ocrrL

luct

.tii.rar (lL

liils,t ts rocren."I'en slcltte n'crJen rve op sleeptotrrt'
t-cllon.ren, door cen sioclJ ilie lcetl$ c'eû boot urct

xrr(:cicleu sleeptc, \l/aarrla wc veilig cie kust

i.rc-

luiktcu.
I)c geirecle buitcnzijrlc va11 cle tr Portugal ir
\\'as u-it geschlldcrd, lrrri uull tuotlerr raud.,Ile

wit ilct eel Roocl Kruis cn
Iiruisvlag woei valr c1e rnast. De o,nderscireiciirrgsteekeueu warcll terdege zichtbaar el
e( is abso,luut geen twijfel of ze konden duidelijk
worderr lvaârgenotneu door c1e beuranuing van
rie onderzeeboot. De gedragswijze va11 clen oliderzeeër zelf, we€s uit, dat d"e bemanling wist
rnet een irospitaalschip te doen te irebben. rr
Duitschland sioeg bij den storrn van veront\\'aar.1iging, welke in iie beschaa,fde ianden losJrarstte 11og e€û hoogeu toon aan, en iret ver:
spreiil<le uLl het votgende bericht'met eeu txrrlreigirrg er bij :
tr De Duitscire regeeriug kau niet langer toestaan, dat de tsritsche regeerirg troepen err mu'
nitre naar het hoofdtoonee'l van den oorlog vervÇert, orlder dekking van cle Roode Kru1sviag
en zij verklaart daarom clat het Yan nu af aau,
geen vijandelijk hospitaalschip geoorloofd is, het
ieegebie<i te bevaren, begrenscl aar:r den eenen
kari tloor een lijn getrokken vau FlamborougirIfead uaar Terscheliing en aan den and.eren
kant lan Lrsirant naar J.and's End, Indien iu
cteze zane rra afiooll vâu derl gesteldeu termijn
steorrrpijpen warell
cie Roocie

i.È(J

eeuig vijanclelilk hospitaalschrp woldr oatmûet,
zal bet ais oorlogschrp ;tescrtoun.cl en aaugevâtien worJen, zoncier verclere phcirtplegingen, rr
Engeland p?otesteercic ieger ciczJ afoujgru

gen.

bij wciorcleu liet,
ri luti lUtO w"r.r
llee{_eenige maanden late,r ; op
-Zeien
de rr Vperwd ) getorpede erd.
uresschen,
levetls gingeu hierbij verloreu.
Op 21 .November 1g16 mo,est cle ((.Britauic )r
iret ontgelden : 50 doodeu l Deze rnisdaacl iracl
plaats in de Aegeesche zee. \!r warLïr 12ût) ge,
D'ât Duitschlaad Let uiet

wonden aan boord. I)e cluiliboct liet zicir uret
zien, en men' meende t"ro,g, ciat iret vaartuig r_,p
-2eil
cc, r mijn was g*estootelt, rrraar de u liieler

turrg l maakte op cynische wijze bekcnci, clat lct
getorpedeerd was.
I)'cn voigenclen dag zoll< tie ujjraeriicL Castle;i:

crn

tloode.-

Up 20 r\{aart 1917 mcldtle nrel
de u AstUrias l.

-[ret

verli*l

van

u Àsturias l, dat o,p I }ie,
bluan 1ul-j vlucitteloos aaltgevalten werd cloor
cel 1-}urtsc-rrc. clurkboot, werq in cleû ilactlt vaû
:lU op 2i rvlaart r9f i getorpecleerci en tot zinkeû
gebracnt, met de geneeJ.e Deruanning eD. verple.
,ÉIet hospitaalschip

glngspersoneel aan boo,rcl.l)eze gewelddaad werd
t-loor de Britsche Admiraliteit een week later als

volgt beken<l gemaakt

:

I{et tsritsche hospitaalschip

u Àsturias r, vaalle lichten op en alle vereisùte o,nderscheiclingsteekenen van het Roode Kruis heel
r,crlicht, werd zonder waarschuwing getorpecieercl in den nacht van 20 op 21 }laart,
I)'e vo,lgende verliezell aan rnetschenlevens
kwarnen hierbij voor :
((

rerr<le met

Geneeskundige dieust : 11 doocleu, 3 vermisten
(rvaarvan I hoo,fdverpleegster), 1'7 gewonden.
Bemanning l 20 dooden, 9 vermisten (rvaarvan
1 irolmeesteres), 22 gewo,nden.
Hct to,rpedeeren ran clit hosp taalschip is opgetromen in de lijst van resultaten der U-booten,
gepubiiceerd in het Duitsche draadlooze psrstelegrarn van gister@, )).
l-Iet Britsche hospitaalschip a Gloucester
Castle r, werd zonder waarschuwing iu het
Iianaal getorpedeerd, in den nacht van 30 op

31 Maart. Alle gewonden werden echter veilig

van boo'rd gehaalcl en de geniepige ouderzeeër
wâchtte er zich wel voor de ht'lpbiedende torpe'
dobooten lastig te vallen.
Op 1? April 1917, twee hospitaalschepen : de
r Donegal l en de a I.anfranc l.
Teugevo,lge van de Duitsche praktijk om hoepitaalschepen op het eerste gezicht te torpedeeren
en aangezieo duideiijke kenteekenen en verlicir-

tiug der

onderscheidingsteekens, deze schqleu
tot eexr gemakkelijk doelwit voor D'uitsche.duikboo'ten noaakten, lvas het niet ianger mogeiijk de
hospitaalschE)erl op de gewone wijze van oadei'
scheidingsteel<enen te voorzien. Een det schepeo
kon meu daaro'rn, hoe'wel het gewonden vervoeTde, niet herkeunen als een hospitaalschip.
Èeide schepen wErden echter door een eskorte
beschermtl.
De rr Donegal

a

vervoerde licirtgervonden, al'

f.ién ,lirrgeischel. llicrvarr welcleu er Zg verurist
err bovendie'n nog 12 van de bernannii:g zijn vet-

rlrorrken.

De

rr

Laufranc

cle Britsche

)) vervoerde betralye 234 gewon:

officieren en manschatrrpen, 16? gervonde Duitsche gevaugellen, een medisch personeel r'an 52 en eene bemanniqg van 1ZB kop-

pen.

Hiervan verdroukeû :
2 gew'onde Britsche officieren.
11 gevvoncle Britten van andere ralr{Jen.
I van het R. A. i\,I. C. pe'rso'nec.i.

5 van de 5s.manning.
2 gewonde Duitsche officierèn.

13 gew'oncie Duitschers van aude're rangen.

152 gewonde l)uits,che gcivangenen werden gered cioor Britsche patroelje-vaartuigen, onder

het grootste gevaar zelf getorpedeetd te wo,rdeu.
De naaste bloeclverrvanten o,ntvingea steeds
bericht betre,ffencle het verloren gaan van levens.

Op de < fanfranc ) warefl 200 gevangenen.
Over hun irouding geven wij hier het verslag
vaû ccir Britsch o,lficier clie aal bo,ortl was.
Hij r,crte:lde : < De < I,anfranc I wercl door eel

crncierzeeboo't aaugevallen op Dinsdagavo,nd T.3u

tlirekt na het diner'. Enkelen van ons drenteldeu
het dek op en neer, toen wij een luid gekraak
hoorderr en de boot een geweldigen schok kreeg.

Ileze werd gevolgcl door een ontpioffing en g1a9
err houtspliuters vlogen in alle richtingen. Ik
ontsnapte naurvelijks aan het gevaar van overl,r<t,o,rd geworpen te worden eu kwam slechts mel
rrroeitc weer op de been.
lJinneu enkele min'uten stopte[ tle nrachiues err
c1e u I,anfranc l icheen snel te zulleu 2inken,
rlcrch tot amze ve,rbazing herstelcie het schip zicir
c'n na korten tijcl lag het volkomen stil. Wij hadrlcu bijna 200 gevangenen aafl boold, behoorende
tot t1e Pruisische Garde en ûngeveer twee maai

zoove-el Britsche gelvonden ; onder de laatsten
bevon(ien zich enkeleu, die ievensgevaarlijk gc-

u,oncl waren.

Op iret oogeubLik clat de torpedo de tr I,an-

It aric i, trof , renden de Duitschers als gelkeu
na,ar c1e reclcliugsbooten. Een van hunte ofiieieren naderde eeu boo't waat ik dicht bij stond.
Ili riep hem toe terng te gaan, waâ.rop hij stil
stond en zijn g"ezicht betrok. u U moet ous redtlen l, smeekte hij. Ik zeicle hem, clat hij zijn
l-reurt moêst afwachten.

t\ndere Pruisen toonden huune lafhartigheid
te'

cloor op de knieën te vallen en o(n medelijden
smeeken. Enkelen van hen riepen : a Kamerad
da,t ook o,p het slagveld doen.
niemand toe mij te passee,ren.
zoo,als

ze

Ik

l,

stoncl

Ondertusschen waren rle bernanning en iret
geneeskundig personeel naar hunre postefl. gegaan. I)e liggeude gewonden werdexl. zoo spoedig
mogelijk aan het dek gebracht en de eerste boo-

ten werden zonder vertraging gestreken. Wij

hadden om hulp geseind en vele schepen spoed'
clen zich om ons te helpen"
In deze oogenblikken, toen gewo,nde Tomndes
in hun'
hulpeloos als kleine kinderen
- velen
ne
hutten zoûder bijstand.lagen te- wachten,
daalde de Pruisische moraal o,nder uui. Osze laJ-

u'iii -.
hartige gevzuigenen cledcn als gekken rlog €€.liÊ,
olil in een re,cldiugsbooi te komeri. tlcr

iro$1{È

geùukte hun zich in een boôt op te proppen, trraar
uauwelijks werd de boot gestrek".i o,f â. Éantel-

de. De Pruis.en vielet te water en zij voc.htcri
ilet elkaar ùnr ecn audere t_root te bereiËen, rvaarin zicit ccn aantai zlvaâr,

tcn ber,ondsr.

g'e\,vonde Britsche solcla

ili he,t gedras vau o,r1ze jo,ngens vcr
,Velen, zco kieupei a1s zij wareri, trachtten zich in gehci op te stelien, ierwijl *.rr *"t
nree: ernstige gcvalieri bezig was. En âij, die nog
lYoo,it_aa,l

gcten.

tot

irelpen iu staat rvarerl haastten àich naar
betericn, crir bij iret red.dcn van vricnd of vijand,
bijstaird re bieden. Ik ircb rrooit zooveèl staâiilei
vari ridderlijkheio en kamcr,aa<jschap gezietr. ik
zag e€ir n:an, rvien een been afgezel was rnai;u
hoo,fr'[ rvas zwaar verbonclen. Hij u,erkte zich
langs cic tlâ,p naar boven met betulp van ziju
hanclen e1r v,ras evel begeerig hulp r,ôr Fritz ie
lralen a,ls zich zeTt te redden: Hij floo,t een kam-e-

raad, om een Pruis tc kornen helpen, die zich
tengwolge van inr,venclige verwon<lingen, uiet
l<on bewegeu.

Een ander Tommy kwam pijnlijk aan-hinken

tnet een Pruisischen officier in zijn arm en hielp
clezerr

iu een boot,

{ct i9 onmo,gelijk aan bernanning
ueel, alie eer te geven

en persodie huu toèkomt. Het
rvaren allen helclen, Zij j:leven op huu post tot
de laatste gewonde van boord wai en sommig€n
,rntde<icn zicir van kleedingstukken, ciie zif il
rrrr recidiugsboot rvierperl, teir bate vaa cilêgenerr ilie behoe,fte aân \vamre kleeding hadden.
Dezellde geest vertoonde zich, toen wij ous
va.n het tooneel van de rarnp verlrijdercleu.
Ik zag ec'u setgealrt zijn tuniek .,ittr*kk"u o,
cr cen pe,lur,v varr traken v@r e€û gewonden

Dtritscher. Ëeu gervoon soidaat hie,lct Jeu vijancl.
ornarrrrtl en r1eec1 zijn uiterste best, rlen man z.ijtt
or.rgernakketijke rustplaals'zoo clragelijk mogeiijk rc maken.
llc nridderr val deze tragecii.e, ontbrak het
kornisci:e elEnrent niet. Ben ge\\'oon soidaat uit
een l.olclensche volksbuurt, hief een liedje aaû

en eiju boo'tgenooten zo,ngeu het rei'rein mede :
t A1l dressed up ancl nowhere to go. )) Daarua
i<regen we: u Take rne bdck to Blighty- r, (1) en
toen er een !'ransch schip ter hulp kwarn, zougen de jongens : ci Pack up your troubles in your
olcl kitbag. u
De Franschen betoonden ô{rs eetre oïrvergetelijke gastvrijheid. Zooclra zij onze gewo,nden aan
boord,namen, werden er beçlden gèimproviseerd
en cle_bemanning ontzegde zich alle gerief, opdat
Engelschen zoowel als Duitschers Ëet zi'ch gemakkelijk konde.n maken. Warme verirerschiu.

ged u.erden rondgediend en cigaretten uitged"eeld

.cn toen het schip ûaar een Engelsche iraven
koe,rs zette, zo,ngeû allctr uit volle borst. l
Deze gewonden kwamen van Vimy en Arras.

Een, die de ongelukkigen aan lanâ zag breugen, getuigt:
r< De rr Hummingbird l
bracht de gereddetr

ii)

EucËlarrd.

Het was siecht rveer ; 't tegeucie. Eeu
rvachtende menigte juichte de kerels toe. Gedurende cen voJ.le minuut rees en daaide het hoerageroep cloor den striemenclen rcgerr heen naar
boord van de <I{urnriingbirrl;r en deae aûtwoorcide met een langen, schrilien toou harer sirene,
vol trotsche uitdaging En die in onze ooren klonk
als ee:r echte Britrche ri cheer. l
aa1l.

Toen i<wauren z,e lar'gzarnerhaud aan iand,

I{et ,i,r'as een lauge, zich rnoeilijk bewegenrle,
dj van treurige, uitermate I'ertroeide arrne
kere'l$; hoofcl, arnt€rt, hals of schouders in vcrlland gelvikkeid, clat cloor regen e,1r zeewâtel
doolweckt u'as.

\\ieinigen haddel eerrige,n slaap geirad getlurerrcle vele ,.r1âchter.t.; allen w-aren pas aan den
rnuii van den dood ontrukt ternidden vaû granaatkuilen en al1en ha"dclcrr den Duitscher rveder
opnieur,v ontni.oet in zijne aTsciru.ivelijk$te gcdaante, sinds zij Frankrijk verlaten hadden.

Het was treffencl in hunne oogen de mo,eheid
tc zieq die geen rnensch kan verbergen onder
ciergeLijke omstanclighedea, rnaar ér was een
r.ritdrukking in hunne oogen, die al1es wat raâr

pathos z\,vesrnde, overvleugelcle ; een uitdrukking van starre ,ont(firbaarheid. De geeichtcn
verloren niets van hunne grârlwe bleekheid nu
dat de jongens verlvarmd, vertroeteld en op hulr
gemak gezet werderr.
Zij klomnien in den u'achtenden treiu, coupl
ra coulÉ vullende, in eindelooae opvolging.Toeu
zij op hunue piaatsar ueerzonken, ioovlet zrj
harrle, korte zuchte,n van verlichting, cloo,r de cr1.lectgeklenrde lippen. Lust tot pratcu was eL
cchter niet veel en er zou r,vaarschijnlijk geen
rvoorcl gesproken zijn, indien er niet iemald ge\\,eest was clie vragen gestelcl had.
lk ging door de geheele lc-'ngte van dcn ueiu.

Ile bijna overal heerscherrde doodsche stilte,
scheen bovenuatuuriijk ; ruoeheicl van geest en
lichaam, overal.
De geheele gebeurtenis lvelcl ecirter ureer a1s

cen deel van cle gewoile clagtaak bescirouwti,
rt We zijn in Blighq' j<.urgeti, vergeet d.at nict r,
zei de ua,n, u Het is me nu a1, oi ik het gebeurcle in een bioskoop heb gezieo r, zeide eerl ander.
Toeo c1e lokomotieJ aauzette en de trein begou
rveg te glijcleri, toonden de geredden nogmaals
hun dankLlaarheid, op de eenige hun ten dienste
staâûcle malrier, met een do,oderend hoerageroep.

r Are yo,u downhealted? rr riep een soldaat uit
r:ir met een vaû alle kanten uitgebruld rt tr{o r,
verdween c1e trein in clen nacht, Engeland in. l
Het hqspitaalschip tr Dover Castle r, op de
thuisreis zijnde, van Saloqdki, met gewonden
aan boorcl, n'erd irr de rlliddeliandsche zee ge.
torpedeerd op 26 Mei 191?.

Een torp,edo beschadigde iret schip en eerr
andere deed het zinken. Het eerste schot, kwam
zonder de minste rvaarstchuwing. Het was e€r
prachtige avond en de zee was kal:1. Indien het
ander weer geweest was, zo,u menig gezin heb
verlies van een dappereu z@f,, te betreuren hebben gehad. Het schip werd aan stuurboordzijde
getrcr,ffen en helde zwaar ovet.
Iien groot gat was aan stuurboordzij geslageu,

iJsi

i

I)e zceslag i-rij .Iutlalrtl. IJe ntattschaplitlr lrr:<lierirlcrr rie liiuti;rrlltrr 1ot liet laatste.

(l'he

wa:rrtloerr lrct r,r-a.tcr lllct stloollle'lr llaal lrittrtert
lin'am. lien , rrat tlc reclclingsbooten sloeg te
l]lettc'r eï rlc mensciren clie el zich in bevontlen,

r.r'erdèn irr alle ricirtingeu \^trgg,rsiiugtrrl, tie ntitclrines stopter ouiniddeilijh.
llet schip zoilk eenigsziris, doch r,vas gclttlikig
uog in staat clrijvercle te blijven.
Gelukkig bevontlcn er zictr slechts n cttii3
liggenrle patiênten itan boord, r1e mees,te lnâllllell
rlnrcrr in staat te loopen.
t Praat ge vâ11 iret rviunen van het \i- C. l, (-1 l
zeide een tnatroos, < tlat n'ordt herhaaldelijk ver'
riiend, door mannetr <iie om hun eigen levcir
nitls schijncn te malen. Ge rnoet berlenkeu, tiat
cen rchip rvaarin ziclt een gat l:evindt, elli ooP-enhlik karr zinken. ))
De geu'onde soldateu. tooutlen opuieuR' ciappere manneri te zijrr. D'e scheeirmfficierc'n en hct

inecliscitc' lrersr-mee1, tvaagtlerir zicir to1. hct uiterr
ste, om hun ltiichr te kunner bhjrten volbrÊngell

(1) Victoria-kruis,

Slilrt'l.e)

-l:tet was een enorut trcii,l ottt (i(tt) ger'vottdett vat;
iret schip te brengcrt, tnaar iret gesci:iedtie.
'l'oen aan ùe kust cie rc1 iverci afgerocper:, be-

rnerktc men tlat l-E:s llan vati lte't stokerspersr-r
lreei oirtl.rtah.en.
01r .l Januali .l91ij zonk cle u Rerva rr err tlric
rrren;clterrlevens giugen verloren.

\''rccsciilk rvas cle la1np va,n de u Glenart

Castle .r, 2i) Irebruari 1918. l-let hospitaalschip
'i'an 68ûu tol1, lvas Trel verlicht en lverci bij eetr
lu14'e zct, in pikcLonkeren [acht getorpedeertl

l)r: lichten gingen
lien zeven minuten.
I-.]r' '"varen

ongeveer

uit el lret schip zonk
2{.)(} 1'rersclttetr

iriu-

aan boortl, be-

uit cle bemanning eu het liospitaalperso'
neel, maar geeri patiënten. Iierr bewo'tler riatt
staande

\*t'rr'1rort zeide

:

r '\lles ging goerl, tot origeveer 4 uur in tlert
1ilorg*en o,p \\Ioensr-iag, toetl het schip zich ougcr'èer 5{ } rniiien tc'rt Westen van l,undy bevoud.
Ik lag toén lekker te kooi. Het rvas pikdonker eu
er stond een enorm htcge zee. Plotseling kreeg

