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\-ernictigiLrg rlc; clric lir.rgelsche kruisers ,, Àboukir rr, u llogue

D

en

((

Cressy

l

d'oor

Dui tsche onrlerzeeërs.

\triissant iag ireel verre valri lict {rorrt, tiet r,vare,
wat ,rrneeklcegr en ilat clen ruiters
ten anrlere rriet oribekenC. u'as, \Â'ant ze waren e1gcweest zoon'at ovcr:r1, tot gl'oot genoegen vau

noiçJ

het front, aangezien het regiment

rr

de kust

als 't nood d'eed rr zich tegen alle
lroging vâll ontscheping van den vijand moest

rlzrt nraar mcn

lrcr..'aakte )) en

onzc jassen die zc lnct ecn spotlachje van voltloening in c1c utoilder zage11 zinken, op den ka1i'arieberg r-an cien aflossingst'eg. Hier was het
rustig; men rlccd aan sport, maar toch was het

vefzetten. ))
Een licht dienstje, dat het voetvolk deed glim
l:rchen en gemakkelijken spot uitlokte; dat be
lctte niet clat cle ruiters die hem in Februari 1916
tleclen in de omstreken van Grevelingeu, o,nder

N'75.

DE GROOTË

OORLOG.
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De Duitsche llo,ogzeevloot.

nââm vatl < tust l terug trerlangden naar iret
fro,nt en zijne go'ede schuilplaats,en waaruit ze
kwamen...
De verre blik van onzen schildwacht gleed ver'strooid op het wrak, toen hij er opeens, nieuwsgierig, strak op gevestigd bleef. Er had iets b'e-

wogen; een hoo,fd was €r uit gekomen en belo'erde d'e kust. Op go,ed valle 't uit verzekerde de
lansier zijn karabien en keek. Het hoofd stijgt,
het lichaam vo,lgt en richt zich Tangzaam op ; d,e
kleecling is d,onker, d'e pet plat... W'at is het?
Een visscher, een Engelsch zeeman? D,och voorzichtig komen nu andiere gedaanten boven en
stellen zich op lijn; zlj maken gdbaren, ro'epen
van verr€ naar oflzefl cyclist die, onthutst en er
.rict klaar in ziend,e, instinktmatig clen vinger op
clen trekker gelegd heeft.
r,

V/ie daar? rr

Ëen verward rumoer antwoordt hem.Een schot.
D'e brigadier-overste van cle <. versterkte schild-

r, komt bijgeloopen. Vragen en blikkeu.
Men zou nrel ze.qgen clat het een onderzeeër
is. Iæop rap der-r ko nmandant verwittigen gij :
n'acht
rr

rle wapens gereerl !

l

Groote opschudrliin5.; ; het cyclisten-eska<1ron,
rlat in de naburige h:,rahlicn ligt, is op een pinii
te been en komt dre duincn ol.rgcstormd. Intrrs
schen zijn nog anclcrc mannen zicli op hct nlai<
kornen to,onen; er ziin el nu eelr twiltigtal, op
lijn gesteltl gelijk vo,or een parad,e. De liapitein
cler lansiers tn'ijfelt niet.
II,et lrzater, clat zicir tcritgtr-cki, hceft tic o1,ctt'
harende rt fI r bloot gciatcu ; lrc'r is u.c'l zclicr cett
Duitsche o,nd.erzeeëi- r'n ecn vn:r .qro,oten Lun\'âng.
NIo'et men het vuur o1)c1rc1t, n,achtctr tot <ie bc
rnanning zich korne o\rergcven of ze gaan halen?
Ruiters ! \/rxtruit, in stormlot-rp er ol)
1os ! Het,eska<lron, r in golf ri, ioopt vastlterarlcu
in het q'ater; het is noÉr g€ene 20 meter ver of de
tremanning, ais é(u nran, springt er ook in, maar
met die aûnen omhoog. Men botst opeen met ra-

zernij (bij cle onzeri) ; kreten, verwarring,

ge-

rlrang, dlruk gekloctrcler cn all,en, overwinnaars

en

gevângenen, bercik,en het zancï en land,en er aan,

druipend van 't nat.
Onze kapitein wil terug rraar den onderzeeër

I'vaarin

nog fitannen moeten verscholen zittten,

doch de Duitsch'e officier zegt hem heel bedaard,
in uitstekend Fransch:
tr Ik bid u, kapitein, dbe het niet; wij zijn allen
hier en mijn boot kan elk oogenblik springen. l
Inderdaad, enkeie stonden later scheurde zij,
op hoogte der machienen, door eene eerste ontploffing open ; and'ere volgen tot 's middags; er
bleef van h,et moqlster niets over dan een ver.
wrongelr karkas .
N{aar het nieurvs is r<rnclgeloopen; het gansche
tlorp is komen to,egesneldl ; en het is onder het geroep en de doodskreten der schreeuwende vrou\yen
rvant de afschuwelijke onderzeesche oor-

1og heeft

in

deze visscherswerelcl

tal van

wedu-

n'en gemaakt
cl'at tle benanning in het cl,orp
liomtD,e cfficier gceft uitleg : hii komt van Zeelrruggc ; bij nachte is hij het Naunr van Kales
do,o'rgcbroken 0,111 cctl irrio,op te cloen in het Ka-

traal, maar bii c.len terugkcer he,eft hij een missing irr r1'c ricltirrgl bcg:lan cn is op kust ge,loopen, \vââr de onrlcrzecôr in het zanCl vastgezet
r'rterd.

Ziine rnarrncn cn hii, otrrriugcl tloor vier lausicrs te paarcl rrret bltNrtc zn.aàrd,en en fier als
Ar-tatan, trokken 's rr:rnridclhgs naar Kales, langs
tlc lan<1wegen. r'lruiDur,rrzend l;inuerr, onder rlc

. j,r r l{

1

p6lg tucirrir.liir r,r1t.rr dcr rrrcrrigtc.

zo,o gebeulrlc hct dat onze ruiters, _ stcl.,licrEud,an
rie huzaren i,an pichegru, ilie op het ijs
hand,eltlcn,
zich na har<lcn sirijd, te vôet en in
zee, meester- maakten van ccn Duitschen onclerzeeër rran het la.atstc tnodel.
Het leger lachte er srnakelijk over. > (1)
Den 12o Arrgustrrs bestookten 20 vliegtuigen

(t) t-l;t tr D'e Legerbode. l

*

Hct

l,)ngclsch iinieschip

rr
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r in de nabijhcicl r:an Pl1znrouth door cen Duitschen
onderzeeër tot zinken gebracht.

Formidable

lfargate, err maai<ten claar err in de omgeving
75 slâchtoffers, r,rraarbij li2 dooden. Op B Septern-

ber vielen te Chathani 107 doocien en 86 getr-onden.

]Icn \rerzweeg cle cijfers d,er verliezen, maar
dezc n,aren hoog.
i\:i.en '"r'ekte in Flngelanci tot bezuiniging op en
narn strenge rrraôtregelelr tot rantsoeneerin€ç, rn
\\'ces cr op, clat hct Duitsch gevaar niet denkbceldig

onzijd,igc lanclen te vcrminderen.

stoornsclrip ,r Iiattviik

rvas.

Ile Amerikanen hacldcn in hun havens 600.()0()
tot l)uitschc schepen e1r cen tiental Oostenrijksche rraartuigen aange:;1agen. Zij r,erzeketclcrr
een patroeljedienst in hcl l<anaal van Pananta c;r
aarr tle Noorclkust val i.,.anirr]a. \llijtis boun-11c

O1r een konfcrentie te Washington werd beslist, kost rvat kost, de bevoo,ffâcling der geallicerden te verzekercn, clo,or o,ok den Llitvo,er naar

Ilct \ctlcrltrurlsclr

ln llei klr,am een Anierikaansch eskader torpeclojagers aan deu patroeljeclienst in de Noorclzee cleel nemen, onder bevel van 'uice-acimiraal
Sims.

Ja, het \vas een verschrikkelijk jaar I
De geallieerd,en namen maatregelen om de
kc'crpvaardcrs degeiijk te bervapenen, d,e onderzccërs te bestrijclen, de r'liegtuigen af te w€ren.
De Engelschen zonc'len r,ee1 visscherssloepen
uit, om de ciuikbooten aan te tasten. ]Ien bouwd,e
nreer handelsrraar.tuigen. Arnerika bood hiet'hii
)<r'achtige hulp.

,.1c

*

meir sr-:1tcpt'l en r,lic'gt'.t.ir-.:tt.

rr

tlat or ric lrnttglc
w'cId.

r-:rrt rlc

\o,ortl-liindcrr gclot-pcrtieetri

*

*
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Let liratseh slagschip < Suffren r, dat door een l)uitsche clrrikboot werc{ geterped,eerd

e1

waauvan niemanrl gered r,verd.

Van April tot Juni 1917 ber,r,apetrtlen tle Vereenigcl,e Staten 3.000 ko'opvaarrlers, en zij hoolrten eincie 1917 hun scireepsuraat tot 9.201).000 ton
op te vo,eren.
Van af Juli r,verkte cle Btaziliaansche vloot met
de Entente nlee, o'nl langs de kusten van Zuid,Ar.nerika te patro,eljeeren,

Iu dc },Iiddiellandsche zee moest men op zijn

zijn voo,r c1e O,ostenrijksche o'orlogs-schepen, clie op 1,5 NIei bijvo,orbeelcl 14, Engelsche

hoed'e

ee1l Italiaanschen torped,ojager tot
zinken trrachten.
Einde Juni verscheen ecnsklaps weer de Duitsche kruiser rr Breslau r in de Zwarte zee, nade!'
c1e Oclessa, en beschoot de kust.
Den 9" Juli vidl een vlo,otafdeeling het
s1o'epen

e11

.

Turksch-D'uitsche eskader aan en beschacligde
zeer de ,, Cocben r.
Begin Juli bracht de vijând in cle Middiellanclsche zee t1e t Ca1édonien r met 70 passagiers tot
zinken en in den Atlantischen Oceaan tlen Ame,

rikaanschen koopvaarcl,er rr Orleans rr.
\À/'ij hebben reeds geho,orrl, hoe Duitschlancl,
doo,r Ruslancls afval, meester r,rterd van Riga
en de Baltische zee c1us.
Vandâar, dht men van toen af aan meer ontmoetingen had in db Noordzee.
D'en 2" Oktob'er wercl de'Britsche kruiser rrDrake r ten Noo'rden van Ieriand getorped,eerd ; hii
kon nog de haven bereiken, maar zonk daar.
Den 18" werd een konvo,oi van 6 ,9kanclinavi
sche koopvaard'ers, do,or 2 Engelsche torpe<1o,jagers begel,eid, d,ôor 2 Duitsch,e kruisers aangeval1en, die S ko,opvaai"ders en ile beide marinèsche.
pen in den gro,nd bo,o'rden.
Maar begin November verraste cen Britsch
eskader in h'et Kattegat Duitsche sloepen en den
hulpkruiser ,, Maria ,r, dien het met 10 sloepen
tot zinken bracht.
Op 17 November vielen d,e Britten den viiand
in dre baai van Ifelgoland aan en vervo,lgden irern
to't aan het mijnenvelcl, vernielclen een kruiser,

beschat.ligclen ee11 antler en brachten ook een
torpecioboot tot zinl<en.
I)an weer nrclrlclc nien ciclgeliike feiten rrit Lrcl

Ztttden, tvaar lJritsche rrliegers I{onstantinopcl
bonrbardcerderr en c1e rr G.oeben r in brancl schr_r
ten.

l{aar clen 11" lJecenrbcr verloren clc Fransche rr
in ile Zrvartc zee deir kruiscr rr Chatc:rurcnault rr
D,c gealliecrrlcn itcrschct-ptcn ooli rlc b.lokkadc
van Duitschlarrcl, rxrr tc loorkoncn dat cr nog
.

lcvcttsmiclclclcn lang,* dc onziir.lige larrrlen uaar

c1e

Ccntraien gingen. \-an af ti Oktobcr n-crclerr alic
rrog rtrij'e artikelen terr uitvoer verbo(ien, tenzit

bii opzettelijke uitz,o,nclering, te

bcsliss.en

c,l.o,or

cen ko,miteit te Lonclen.

rÉ**
In

clen

striitl tegcn

r1e

onderzccërs hebben ziclr

ook visschers van Nieuwpoort en Ocstencle zcer
onclrerscireirlcn en rvi j moeten daarvan in clit

ho,ofclstuk l:iizon<ler ge\\ragen. 't Berviist hoe ons
1ancl ook op clit gebiecl niet achterhlcef, a1 narcn
u'ij gèen zeemogenciheicl.
In b,egin f)ktober 1,914 haclclcn lJ25 Oostencl,
sche visschcrsbo,oten hun haven verlatcn, onr in
Ëngcland o,f Frankrijk ccn schuilplaats te zoc-

l<cn.
D'e r.neeste u'crcl'cn

bii ile Engelscire r,lo,ot ingc
lijfcl, en cleden dienst a1s rnijnenvegers en patroci
ievaartuigen, en name11 een krachtig aancieel in
strijd tegen cle onderzeeërs.
Menige r.'isscher,onclerscheidde zich hierbij,
zooals Arseen Blonclé, r'an de stoo,msloep O. 180
ctren

r<

Jacquclin.e.

ir

l{ei

1915, rond 10 uur r-eddre clie sto,on'rsloep, alhoewel niet geu'apenc1, in dien AtlantiD'en 26"

schen Oceaan, 29 koppcn der bemanr.ring van het
Ir'ngelscl.r sto'o'mschip tr }fo,rwinna r, dat d,o,or.een
duikbo,ot ,qetorpedeerctr $ras. Dde redding gebcnr-

de ondcr het rruur van den o,ncl'erzeeër, en <l1lr ef
aan te ontsnappen moest het Oostendsch vaartuig
rnet volle kracht en zig-z.ag varend. natl,eren. Ifet
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Itnliaanschc l\lpinistcn tlalerr ecn bc,rgirellirrg a{

vijandelijli schip werd verplicht iret schieten tc
staken en te duiken onr niet to't zinken gebraclrt
te rvoq:d,en doo'r cle rr Jacqueline rr.

Het heldtraftig gedrag van kapitein

wercL treloo,ncl dro,or

B1onrlé

het toekennen van een medal-

lie en een zilver'en beker, van
gelsch Staatsbestuur.

\,v.ege

het En-

Minister Segers zo'nd helri een eigcnhandigen
brief van gelukwenschen.
En ai loopen we ctren tijcl r'oomit, laten rve hier
ook nog de volgencl,e feiten vermelden:
De stoomsloep O. 38 rr Princesse Marie-José r,
kapitein I,o,nis Klausing: o,p Zaterdag 22 December 191?, rond 11 uur, op ongeveer 30 mijlen van
de rr Smalls ))r z.ag nren opeens c'eu Duitschen onderzeeër gansch bove"n water. Hij i,vas op 3 1i2
mijl in het Oosten bezig met kanonschoten te

lossen

op d€

sto,omsloep

O. 754. Kapitein

lilausing kapte zorder aarzeTen d,ên vischboe'
del af, iict het gevechtsignaal bijzetten ,en richtte

het schip rnct rro11e kracirt in de richting van den
onclerzeeër, die gedurig schoot. De kanonnie'rvan bo,o.rc1, rloor cle bemanning geholpen, loste 3.i
schotcr.r op c1c duikbo,ot. l{et gerrecht duurde 40
minuten. llcrr vero,nd,ersteit d,at de trvee laatste
schoten hun âo'el bereikten, ivant d,e duikboot
staakte hct vuur en vercl.uveen.
Verder heeft men hcm niut mcer gezien. tlet
l-ngelsch Staatsb,estuur heeft c1,e r, Distinguishecl
Service Cross

r

aan kapitein Klausing to,egekenci

en eene geldeliike belooning aan de nlannen.
De sto,ornslocp O. it5 u Alfrcd-Edith r, kapitein
Richard Brouclçx,on: op 2? April 1918, r,ond I

2 anr, ter Vischvangs,t zijnde inhel Z. W. van
ferland, bij schoon, d.och een t'einig rnistig weder, zag de bemanning opeens een vijandelijke
7f

--
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Brouckxott en eene geltlelijl<e' lrelooning aau
lrcrrrarr

'

dr-'

rring.

En nu noéa een laatste feit clat van <le f)rritsclrtr
$,i'eedhcirl jcgens tle visschers getuigt.
De komniancianten cler ond'erzeeërs rvareit iti,
onze Vlaamsche zeerobben zeer gebeten, otntiat
cleze sarnen r,verktcn nret clie gehate Iirrgelsclien.
Ze beschulcligcl,en hen oncler rncer als gids tl
clienen bij cle raicls op Orxtentlrc cn Zeclrrttggc,

loods in het vaaLwatcï cie firielingcrr.
En dien nij<'l mo'est op z-,ecr tragischc wijzc Jal
Sevcry van rle O. 216 r, Eriuartl-Ilarie r onc.lera1s

vinilren.

Dc O. 210 was op li llaart 11)t8 narr 't vissclrt'rr
cie Bngclschc krrst.
Ecn tluikboot kn;am iret hulkje lrcschictctr rin

bii

rlc hcntanning

I{ci

aâ11

lrcotcl gcnorncu

tc

hellbei:.

schccpjc zo,nk niet spo'cr1ig 3(ilocg err 'ro.r'r'i
<iccr'l rlc D,rrits.chc piraat icts u:at ir.r zriil< gcr':rl
dikrvijl.^ gcsciricrirle ; irij dworrg rit:tt t)ostcntl
sr:hcn visschcr mct ccn Duitschcn rnatroos lnnr
mcn in het slocpje te plaatsen. Stuunnan Serrcry
.r,vas bij cie besciricting rcccls gewonci. Het laatstc'

rverk rvas vcrricirt, en cle O.21tj slrro'ng uit

elkaar.

Jan Severy sto'ndr dan naast zijn zoon op licl
clek van dcn on<lerzeeër:; eensklaps schoot tic
korntnandant cl'eri r,veerloo'ze met zijn rcr-olvcr
neer, en liet hct iijk in zee werpen. En zoo rvas
de knaap .{'etuige van den moo,rd ,op zijn vaclcr
Ilit OoStende werden 20 sloepen vernield en
uit Nieuwpoort 10; van d,e Oostendsche visschers
I

Puin rran

Klo,osterkerk op de n4onte
Santo bij Gôrz.

d,e

duikb,oot in het

N. O. ,op 1 1i 2 rnijl afstand. Het
volk rverd onmiclrlellijk aau ciek gero,epen voor

rlen aanval.
D'e duikbo,ot ciraaide O.-2.-O. clwars van het
schip en loste 2 scho,ten met zijne kanons. Een
schot_ viel op i0 meter van de O. 85, iarigs

str-rurb'oo'rd en

het

trve,ecle

vloog ,over En'viel

b0

r:reter langs takb,o,orcl. Iiet vischtuig werd
sef.
fcns gekapt en het vaartuig met volle'i<r"Jt ,r"o,

tle_ duikb'o,ot gcdreven. J iclioten w,erden
er op
gciost, cle oncicrze,eër antwo,ordde met 2 schoten
die niet raaktcn. Dre kanonnier van O. gb
lostc nog 5 scho,teir die op clen vijandelijken
sluipmoorclenaar vielen, u/ant deze' verdlween
plotseling orcl'cr water zondàr zijn kanonnen te
lrcbben ingc-trokkcn, en- lnen zag rook en spet_
teringen in cle lucht.
Dte O. 35 rvas dan ,op een mijl afstand, en dâ
plaats waar ci,e dnikboôt vercl.wàen, was voi mel
olie. Na de korreboel gekapt te hebbe;i; ae O.
35 ter:z,elfrlertijd met anderè vaartuigen ter hulp
gesneld, doch niets u,erd rrreer geziei,
Di_e feiten r,verden ter kennis gebracht van clen
.bevelheb,ber
vân d,en Engeiichen à"rtooy",
rr Sn,orn'd'rro,p r, clle to,egesnelci] r.l,as op
het gebul-

der.

Het Engelsch Staatsbes,tuur heeft de rt Distinguishecl Service Cross > toegekend aan kapitein

kwamen daarbij 29 mannen om en van de Nieui,vpoortsche 11.
De meeste sloepen van Blankenberge waren
bij de komst der Duitschers thuis gebleven. D,e
bezetter liet er veel van zinken ,en gebruikte and,ere tot schietschijf vo,or de marine of... eenvourlig tot brandhout.

Voor de lluitschers was nu met den

ombepe.rk-

ten duil<lno,toorlog, o,nze kust van nog veel meer
beiang rlan vro,eger, en ztj hadcien ze in e,en warc
vesting veranderd.
Honclerden burgers had,clen er jaren moeten
werhen cn voor millio,enen en millioenen waren
doo,t dien b,ezetter b,esteecl o,n strand,, dijk en duinea in flinken staat van vercierliging te stellen.
_ _Ilaqhtige batterijen stonclen opgesteld als bij
itliddelkerke- t Aachen r, 4 stukken van 150, met
alierlei gebeio,nnecrclc scÎuiiplaatsen, munitiedepo,ts, enz., rr Antwerpen )) op een duin, 4 kanonnen van 105, de batterij r, Beseler,r,, 4 van 150,
,, Cecilie ,r zelf<le sterkte (bij Nlariakerke).
Bij Oostencle hacl men op der Westelijken dijk
de batterij u Gneiseaau t, 4 van 105. ,iusschàn
Oostend,e en I,effinge sto,nd, <le sterkste batterij,
naar_ lirpitz genaamd, 4 kanonnen van 28ô,
^
de".glfde
die onze regeering b j Krupp bestelci
1lad voor Antr,verpen,maar die nu tegenàns,eigen

leger r,r'crrlen gebruikt.
Aan den Oostkant van O,ostende stond, de batterij < Hinclcnburg r, ook 4 kanonnen van 2g0,

op den weg naar Blankenberghe te Breedene was
de batterij rr D,eutschland r, die krachtigste van
d'e geheele kust, 4 stukken van B8O, die-tot over
D,uinkerke schoten ! Het waren marinestukken,

*
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Dc l3ersagiicri r,an lrct Italiarnschc icgi:r
op assen geplaatst in gebetonueerde kuipen vaii

meer clan 20 meter rnidtleliijn. Reusachtige

sciruilplaatsen, niunitiedepots, kommandopost,
cnz. iroorrlen er bij

.

\-an Blankenberge tot Zeebrugge

f

stukken van J.50,

o11tll1o'eite

batterijen tt I(aiserin r,,
r< NIittel B r, 4 van 105, tegcn

rrrcn achterecnvolgens

cl'e

r'liegtuigen r Gradbn l, 4 hourvitz-ers van 280,
r, Zeppelin l, 4 van 1O5.
Ten Oosten van Ze,ebrugge clreigcle dc batterii
,, Friederichsart r, 4 mar-inestukken van 170 irr
draaibare torens, d'e batterij r< Iianal B r, kanon'
nen van 88, en over Heist, clle batterij u Freya r,
4 kanonnen van 210, met clie van rr Augusta l 3
stukken van 15().Tussciren Duinbergen en l(nokke r'vas d,e gei,velclige batterij rr Iiaiser Wilheim
II r, 4 stukken van 305.
Nlaar we spreken hier uict t'an cle honc.lerden
kleine kanonnen, van al tle mitrailleumcsterr in
t,illa's en h,otels, van 't afweergeschut, cie prikkeldraadversperring op iret strand.
Op d;ie verdedigingswerken en batterijen klvamen voo'ral in 1917 en dan in 1918 c1e Britsche
vliegers bijna d,agelijks bommen werpen; nu en

dan bescho'ten Engelsche o,orlogsschepen, punten
a1s Westendre, Oostendie en Zeebrugge.
Dre bewoners
rvant buiten W'estende,en Middoord,elkerke bleven- a1 clie plaatsen bev,oikt,
sto'nden vreeselijke dagen en vooral nachten.
Oo,stende is een nieuwe stad in zijn g,sbou*.t
en hechte kelders vindt men er weinig. To'ch
waren deze cle eenige beschutting tegen de aanvallen uit cle lucht od van zee. Meer c.lan twce
ho'rrctrerd inlr,oners ztjn er dian ook om het le\ren
gekomen en ciiklvijls speelden er zich vreeselijke
cirama's af.
Bij de duizend lieden werder bovendien gewond. Om een begrip te geven van dïen torestand

Oostenrijksch-Hongaarsch mortier verdekt
opgesteld.
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Eer aanval dêr ltalianen langs een cloor ){apoieon I aange'lcgdr:ir u,cg in

halçl we hier een blaclziitla uit een

van

dagbo,cli.

Gdn Ooctendlenaat aaa:

ru 21 Maart, 's avoncls van I to.t 10
gers eû bo'mm.en.. Veel ruiten uit op de

bij een gei:rottr,t, lt'aat sch,ool

cle bergen.

gehor:âen n/erd, en

tot op 26 April er weer een geweld;iger
luchtaanval plaats had. Orn hait elf verschenen
de viiegers en u'icrpen bomrnen op de Tilbury
zoo voort,

uur: vlie
Kaai; een

pro'jektiel in de Fransiscusstraat.
Den volgenden dag, opnieuw 's avonds, het
zelfd,e geweld. Vijf bommen pletsen open. In de
Liefkemooresstraat worclt een huis vernield. Van
ond'er puin haalt rnen het lijk van Hubert Agnès,

weduwe Nfaes.
En met vreeselijke regelmaat vielen ze, de helsche bornmen, op 1 April, op den hoek van de
IJzereriwegstraat, een ,op clen spoorweg, een b j
het Kursaal; 10 April, beschieting van Middelkerke.
1.L April,.op de werkliuizen Smis-Valcke en in
dE Stuiverstraat, Breedcne steenrveg, Liefkemo,oresstraat, waaf <lrie nrannen gen ond llrerclen
12 April: beschieting.nabij clen vuur:toren, dicht
;

lc-roclsen

en e1c1ers. llen voercle trvee dooden heen

:

\,'anblaere Le'opolcl en Wauters Antoon ; acht
burgers wâren zwaâr gervond. Vooral ook aan
rle Ecl. I{amruanstrâat \,vas het tooneel vreeselijk :
een born viel te mici<l,en dt:r sfraat en wekte geen

schadc; een op het ho,ekhuis van Antoon 'Wauters, de boven- en achterzijde der woning w€rden
vernic'ld; scherven sl,oegen door het plafo,nd der
rroorkarner en d,oocictren clen man. Zijn overschot
u'ercl in een kist naar het lijkenhuis gevoerd;
een bom veru'ekte op rle ko,er een begin van
brand; een ander projektiel trof een volgend
iruis, dat gelukkig onbewoond u'as; dan een bij

rlern kapper \.I.ii1.11c,11, \\raar een vrou\,l' ver\,vondingcn oJrliep. 1)c straal la.g vol glasscherven, steencrr pannebrokken.
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Kaart van het ltaliaansch-O,ostenrijksche front.
Aan cl'eri vuurtoren scheen het of er een aard'
beving hacl plaats gehad,
Het werd al ergcr eri .erg'er. Zoa Tezen we : 28
April, negen bonrmen: een in het bassijn, twee
in. ile Amstercianistraat, een op 't llazegras, eerr
in de Kerkstraat, een Witte Nronnenstraat, een
op de f,eopol<lslaan en een op de Groenselmarkt,
maar gelukkig geen slachto,ffers.
En zce gaat het vo,o,rt, met vreeseiijke regel-

rnaat. Een oudeïpaar verloor in een slag drie kinrlreren, d;ie in een ho,f bij den Torhoutschen steenr'veg speelden. DIan weer wordien silapenden in
hun bed dbor een boqa en dbn dood verrast.
Iin nu een beschieting in c1,e stad. We halen
lret ciagtro,ek weer aaa :
ru l),en 1i]" Augustus was er alarm te Oostende.
Reeds vroeg hoorde meu geschut uit zee. Een
Britsch eskader uit 40 schepen bestaandb, bo,rn-

-
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Ilen zonderlinge sti1te... Nu bleef men eenige
rlngcir gcnrst. 1)crr ?" Septernber echtcr verscheneir er ai onr lia]f ncgen 's morgcns viet vliegerr
l.ioven Oostenclc. Zc hingcn zeer hoog, zr'venkt.e:
tegen de paârleiloeren lucht, zrvcclclen over zcc
cn ovef land, en vercltrtcnen tlan.
Ze waren de vo,cirbotlen val1 eell gervcldiger-r ciag.
Dre D'uitschers vertellcn, cllzrt cr Engelschen rroo'r
d.c kust zijn: 38 schcpcn ber'vercn 2e... Veel so tl,aten Jraclcn juist, nraar vlûcliten heen en ook
r1c brtrgcrs moctcn vatr cl,cn c.lijk, die nr1 \\'e,er o,1)

bclauilcki rnag
Er hcerscht oir de lrutcclcrr

sornrnige uren

r,vorclcn.

een zenuu'achtige

stenurring; irrcn pakt zelfs niler-lc.i zilkcir sauteu,
cn

r1c cc u',vi

g opti

nr is

iis:chc (Jrmtcrr tlctrâars zcg gcr

L

clkaar glarieoogcnci, rlat n11 nrissciricn <lc vcr'krs'
sing nabij is. Zoo c1e Iingelschcll eens plarr heir'
ben tc lanrlen ll)e urcn r,crloopcn. 't Is iralÏ vierin rlcrr iranritlCag. Officicren turcn aan den tunnc1 tusschcn tlc korrinklijkc galcrii cn hct 1ralc:is
rloo.r- kijkcrs iu zcc. ()p cenigcn afstand staan
rrr( !1\\'sglel.lgen.
cl,aar be girrt het. 't Is of dc cionclcr over
ro1t. I)an hoort nren in de luclrt ecn langge
rcl<t gcfluit en vcrvolgens een zwaren slag. Oostcrrclc w.orcit bcschoten. In de straten heerscht
cen paniek; auto's met o,flicieren stormen voort,
motors snor:ren, kanonnen daveren ovcr cie keien.

lloenr...

z.ce

En sold,aten en mensch,en vluchtcn in c1e kelciers.
l)e slagen verdlubbelen. Benige st,onclen iigt gc-

Zwaar ltaliaansch gcschut

in stelling.

heel de stad te b,even.
V1o,eren, muren, zo,lderingen, alies schudt en
trilt, deuren ploffen toe of open, ramen zuchten.
Iir angstige spaniring luistert men. En plots u'eer
rle stilte. 't Is al gedaan.
Gebeurt er meer niet? Geen landing, geen ge? Alles weer bij het oude ?
ligt o,mver; alleen grijns,t d,aar nog
irct vo,etstuk met een muurbrok van vijf tot zes
nrcter ; en overal in 't ionde steen, kalk, arcluin,
lront, riritcr:. Een tweeclc granaat is in de zwefrl

vecht... geen v'erlossing
hardccrrle Zeebrugge. D'e U 15 eû een mijnvisscher cler Duitschers werclen in den gr"ond geboo,rcl ; een torpccl,o.jager 1ag aân den Westkant
rl'cr haven gestrand. Om hall zeven klo,nk het
alarnrsein. Duitsche burgerlijke lrterklieden, die
aan c1e r'r,erf arbeidden en waarbij oud-v,eroo(cleelclen waren, kcrels clie go,ed bewaakt werd'eu,
orrtruirnclen die plaats.
Het tramvcrkeer naar Blankenb,erge stond
sti1. llen vre'esclle ook een beschieting van Oostende. De burgerij verkeerd,e in angstige spanning.IIen vo,elcle l,veer :r1 de onveiligheid derstad,

<lie plots gegrepen kon w-orden in het oo,rlogsgerveld. Ulaar in den namiddag r,veek het gevaâr;
cle Britsche vlo,o,t lvas aan d.en einder verdv/enen
en over cle kust hing de stilte. Zestig to,t zeventig

grarraten waren o'p Zeebragge gevallen: b j de
Driitschers was een doo'de en voerde men zes ge-

krvetsten weg. Drie Belgische burgers, dwangarbeicl,ers, werclen bij het vluchten getroffen en
bezu'eken aan hun wonden.
Ifaar den 2?" kreeg Oostende bij helder,en maneschijn weer zi.in d,eel aan b,ommen en vielen er
op cl,en Torhoutsclaen steen\Àreg en in de Avisostraat; een andere trof een altreenstaandt huis in
ctre Stokersstraat. D,e 29-jarige vrouw Marie Van

Praet, wier man

in

d,en oorlog gesneuv,eldl was,

werdl do,or eEn scherf aan

fen en d dblijk gedood.

't

achterhoofd getrof-

Dle rruuttoren

school ter.echt gekomen

rield

:

e'enige kabienen ver-

err beschadigd.

Scherven zijn ook door het dak der urachine"
kamcr van den r'vatertoren gesiagen; cl'e machinist ligt b'ezr,vijmd, maar komt weer spo'edig bij.
Ben granaat heeft het dak der herberg Pauwels
van dcn Vuutto.enweg doo'rb,oord en het gansche
huis vernielcl : rlrje slachtoffers: Anna Rotsaert,
n'eclu$''e Paur,vels, 76 jaar; Jan Asseloo,t, 1iJ jaar
crr Àlexancler Verheecke, 70 jaar. Zwaar gewond
clraagt men ze heen, doch ze stierven d,ien dag.
I)e Briiten hebberr ook naar de D,uitsche battcri.icn bij de hoeve Hamilton gevuurd,, maar de
grânaten vielen ook daar te ver.

75

September

:

bornmen

: vier

burgers ge-

; 17 S,eptember: een schot :uit zee, met antn,o,ord van c1e kanoqlnen bij Raverszijde; 20 Sep'
tember: artiiieriedu,el tusschen Nieuwpoo'rt en
n'ondr

Raverszijde.
Zondlerlinge vergissingen hadden er ook plaats.
Z'o,o 'uvas er e,en, die in een drama 'eindigrl'e, en
clioor de Duitschers

in

een officieel bericht mee-

gedeeld werd.

Dren 3" Maart zagen de Oostendenaars een
vreeselijk tooneel sp zæ... Ëer bootje stooqnde
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Gezicht op Triest,

naar de havcn... Eensklaps wendde het cien steven. Maar dte kanonnen beginnen te bulderen.

IIet water fonteint om het vaartuigje omhoog.

Granaten v€rsperren den weg, vallen voof, ach-

ter, zijwaarts... De boot ciobbert... Zrj zinkt..

"

lreen, ze schiet r,veer omhoog. Ze siingert gewel-

dig, alsof ze kantelen zal. Vluchten gaat niet
Het schip koerst naar cle haven en blaast
alarm. Do'ch het geschut kent geen genadle en
1ueer.

bulclert door, als verheugdl om de pro,o'i, En weltlra brengt het den genadeslag. Nog r,vorstelt ir,et

.bootje, kant'elt het, wipt het weer omhoog,
zwenkt het links en rechts als in ztg-zag-1ijn, tot
het met iuid gekraak tegen het hoofd bonst en
zinkt.
De kanonnen zwijgen. Met slo,epen redt meu
cle bemanning. Ëindelijk komen de schipbreukc'
lingen aan wal. Een bloedh uit het omwonden
hoofd. Een ander ligt op,een baar... I{et was eerr
Fransch munitiescheepje, dat Oostende vooi
Nieuwpoort gehoud,en had,...
De Zeppelins, die Engeland gingen bestoken,
zag men over onz,e kust gaan en kornen. En het
kan wel niet anders of er moest ook op clit gebied
wel eens een drama nabij ons strand plaats grij-

peu.

Den 10" Augustus 's morgens, viel voor Oostende een Zeppelin in zæe,
Ben stoombootje werd, uitgezonden, om het gevaarte binnen te sl,eq;en. Een Engelsche vlieger
zweefd'e er boven als een ar,end: boven zijn prooi.
Hij werd geweldig bestookt, -aar wièrp toch
bommen. Scherven der shrapndls wondden bur-

gcrs in cle straten. Plots hoorde men gejuich onder de Duitschers. Het vliegtuig was in branri
geschoten en de vlieger in zee gesprongeu.
r< Diese wird keine B,omben mehr schmeissen

aui Oostende r, riep een soldaat.
rr Und diese Zeppelin auch niet mehr r, antu,oorc'id,e rnen uit de burgerij, die wo,ecl,enâ was
ovci' (lcll tegenslag. Doch de gemo,eclstemming
zou nog eens veranderen. Men btacht c1e Zeppe_
lin in de haven tegenover de Tilbury-hangur, à1"
nu als hooimagazijn diende; het luchts"Ëip w"s
^kr"un
orrer twee derde sam,engedrukt. llet een
wi1c1e nren het w-at kaaiwaarts trekken, a."f, ."r,
vonk spatte uit het werktuig, het taft vatte vuur,
de loocis ook, en eensklaps ii"g"o zwarte woken
cn sloegen daartusschen vla-àen op. Dre brand
rvcer snelde toe. Soldaten zett€û posteo uit, dre_

ven- c1e burgers uiteen. Van de-Zeppelin'b,leef
slecirts een verwrongen geraamtu o"e-r,

dien namiddag vieL er dan nog een Duitsch

,.Op
vlegtulg
te floutave.. Och, dat altres zou weinig

baten voor een spoedtger
oortog t
"i"a. """-Je"
En dan, wat werd dat wisselen
iàg.rboi"lrten een kleingeestig spel, bij al de
"uowarË etlènae t
zo'o weer over dien Zeppeltn... Nog bespoot

u

î1"

de

branclw'eer de Tilbury-iôas
l"à?J"
au
,wr1k;tukke_n op zestien \ilaggons, toen daar het

bericht uit Berlijn c1e wereldàa ,d; d.;J,
t fn den nacht van g op 10 Augustus voerd€n

zeeluchtschepen een aanval rit-Ë;;;'Ëàr.tt"
Iur.t g" h avenplaatsen der Engelu"-nïboltr""ut.
De luchtschepen zijn van hun J,*Àî"fËl"ooneming teruggekeerd. I

-'il96(( Wat is er nu schooner dan te gaan varen om
eten te halen vooq: België D, uw trachtte Frans
de ouderlijke trezlaLen weg te red,eneeren. u En
als ik niet vaar, ga ik naar 't fro'nt. ;r IIij ri'as
gebooltig van I)e Panne, irr 't nog vrije België,
waar een zustel in 't hospitaal lr,erkte en een an

clere te midden rran a1

't

oorlogs'nvee ecn beiaarcl,e

tantc verpleegde.
rr En ik vaar ilrct Foi. Die zorgt vo,or: me )), zoo
verrn,ecrcle de knaap zicir o,ok, \\'ant hij lvas ecll
neef van Polyri:ore r-an Outryve, clen eersten offi
cicr der rr Haelen. ,,
Dinsdag 13 l{aart, 's tuotgens vro'eg vertrok
hij van Vlissingcrr. Vaclcr deecl hcnt uitgel'eid'e.
l{oeder sto,ncl op cle stoep, staarde heiu na, tot de
tranen haar oogen besluierden.
Nog eenige berichten uit Ro,ttcrdam. rr Ik ben
hier go'ed aangekomen r. u Ik bcn aangemo'nsterdt Mo,rgen o,rr vijf uur vertrekkerr i,r,'ij langs
c'l,e Noorcl met ecn vriigelcirle van iret Duitschc
gezantschap.

IIij

I)e Hertog cler Abrtzzen, leid,er

clrer

Italiaansche

vloot.
Ja, maar ho,e... En cle bemanrrtng was grboteo
cljeels

in

zee omgekomen.

***
D,e reliefschepen, die uit Anerika levertsnrid
clelen vo,or bezet België haalden en deze naar
Rotterclâm brachten, lr/aar de go€deren in binnenvaartuigen ovcrgeladen werdien, mo,esten o,ok
cle vrije vaargeul in 't Noorden gebruiken.
Maar zoo groot wâs die waanzin cler Duitsche
duikb,ootko,mmandanten, dat zij zelfs r,eliefschep'en aanvielen. En zoo hacl men in 1917 het drallra vail het tselgisch reiiefschip t< IIaelen r, dat
op weg van Rotterdam naar New-York niet ver
van c1e No,orsche kust plots cloor een opduik'enden ondbrz,eeër beschoten werd.
De bemanning snelde naar de boo,ten en daalde
cl in af, ma4r de piraat vuurcle maar voort.
De ledten der equipage van e'en slo,ep kwamen
ctraarbij om. De boot werd verbrijzeld, en de inzittenden geraakt.
Zeven slachtoffers waren er, waarbij clrie Belgen, te Vlissingen woo,nachtig, cl,e eerste officier
Po,lydore Van O'utryve van Antwerpen, Hubert
van 't Belgisch loodbperso,neel en Frans Morpier,
een knaap, zoo(r van een Belgisch loods-roeier.
Over dezen jongEn schreef men uit Vlissingen
aan ( De Telegraaf r :
< Hij vertoefde in begin Maart met verlo'f te
Vlissingen. Op 2 Maart, om 6 uur, kwam ereen
telegram, dat hem naar Ro,tterdam riep. r< Vader
en moeder l, zeide hij, < mo'rgen om 7.10 ga ik
heen. A1les is klaar voor de reis ! l

't

l

wilde zijn o'uders geruststellen. Later nog
een mond,eling bericht rran tlvee vrouwen, die
hun man uitgéieirle dedren. En toen niet meel...
tot eensklaps 't ontzettend nieurvs : < Frans is
d'o,od rl.

D,e nro,eder was al die dagen met haar j,ongen
bezig. Zondagmorgen stond zij wat somber op.
Zehad gediroornd. u De lfaelen r is getorpedeerd,
vertelde ze. I.rooit heb ik een onderzeeër gezien,
maar in mijn slaap zag ik er een en hij schoot op
't scirip. Maar Frans is gered. l
En ze dr.oornd,e het, nadat den middag te r-oren
zoo vcLLarlerlijk op 't vreedzaam schip n-as ge-

Angstige moedêrhart wilde hem nog hier

houd,ea. Vad,er kon dien piunjezak van d,en jon-

gen niet gereedmaken. IIij zou 't gevoel hebbel
ôf hij rneciewerkte tot zijn oordergang.

cl'Annunzio, een cler leiders van de oorlogspartij
in Italië.

-
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Generaal ,Carlo Po,rro

Generaal l,uigi Cadorna,
Chef van derr Italiaanschen generalen staf

vuurcl. l\'Iaandagavoncl u'as 't nieuivs hier be'
k,end. J{aar Frans Mortjer's naant r,vercl nog niet
genoemrl. Zijn dooclsbericht kwam pas Dinsclag.
En uren rvachtte nren, eef men l-ret cle moeder
nreedeelde. Niemancl durfcle het, tot clç oudstc
do'chter h'et clen vader vertelctre'en deze wankeiend, willencle schreien, maar niet kunnende, het
rnoeilijk uitbracht: rr lVIoeder. .,. onze Frans... is

o,ok.... dood. l
Ze voeren voor ecn hongerig volk. Ze haalden
eten. Ze werden verurooq:d. Stille helden waren
ze ett zæ zijn ze gevaltren op hun post. Te Stavanger heeft men hen, even als de vier lo'tgenooten, een graf bereicl,. En de bloedVerwanten hier,
ze luister,en naar een lo,odls, cfie hun Stavanger b,eschrijft en d,e ligging van 't kerkhof en ze hethatren ctran net teederen eerbiecl de laatste u,oor'
d,en'van de verclwenenen, spreken ovcr hun laatste handelingen... maar andere herinneringen
hebben ze aan clit ontzettencl verscheiden niet.

Ën clê Duitsche vioot kan r,veer fier zijn. Ze
heeft met schencling van b,elo,ftcrl weer ze\,/en
rveerlooz'en geclooc1, cen \/ror1w haar nran, een o,uclerpaar hun eenigen zo,o,n en zes kind,erkens hun
vader ontnonren. Dan de bekentenis van een ver.

gissing, een verontschuldiging, tot misschien
mûrgen een niettnre wandaad weer d.e nog voelende, beschaafdre weteld in opschudrding bracht. rr
l\{aar nog zonclerlinger ging het clan. De o-mgeke,meiien waren niet te Stavanger begraven. lllen
hacl dit slechts ve-rteld a1s tro,o,st voor dei familie.
Benige dagen later wâs een Hollanclsch visscher in dle vrije gcul aan 't werk, to,en hij in zijn
net een lijk ophaalde, nog.gaaf en go,ed bewaarcl.

Hij kon niet besluiten het terug te werpen, a1
was hij voornenlens nog enkele clagen aan 't vis-

schen

te b:lijven en voer naar Ymuiclen terug.

Op clen doode vond irlen geen papier,en. In een
dagblacl gaf men een beschriiving van de kleedij.
Te Vlissingen werd zulks gelezen cloor den loods
\;clghe, oom vân Frans À{ortier.
i, ]'Iaar clan is

het

't lijk

van F'rarrs

r, zei hij

ontroerd.
l{et den vader reisd,e hii naar Ytrtuid,en en inclcrclaad, men herkencle d,en knaap; en voerctre
hem terug naar Vlissingen, waar hij op plechtige
u,ijze begrav'en werd.
Ziedaar dus een episocle uit cle geschiedenis der
Reliefvaart.

*

,**
D'e o'nbeperkte duikbooto,orlog legcle ook den
mailboot<lieast stil van Vlissingcn op Engelancl.
I)it rnzas voor de B'elgische solclaten eeii zware
slag, want di,e booten
van cle maatschappij
ZeeTand
vervoerdien -imrnErs cle brieven. Zoo
laug zij voeren,
krvam er geregelctr nieuws van het
{ront en tusschenlrcrsonen in Neclerland schreven

liet

voornaanrste op Nedrerlanclsche briefkaarten en zo'nden clie naar België Err zoo ging het

ook omgekeercl,.
Met die bo'oten voeren ook onze officieeie koe
riers rnet d,e cliplomatieke stukken h.een en weef.
De maatschappij Zeeland had tro,uw,ens reeds
verscheidbne. booten verloren bij de overyaart.
En m,enige lanclgenoot zal zich tlie angstige uren
herinneren. Zoa waren er velen aan bo,ord van de
<< I(oningin Wilhehnina r, toen deze op een mijn
1iep. Die b,o,ot hacl een ladring lecllge-vaten opzettelijk aangebracht orn bij eelt ramp d,e kans
opTaSzaam zinkEn te vergrooten.
Een officier beschreef het gebeurde a1s volgt:
rr De < Koningin Vi/ilhelmina r lverd getrofien

in 't ketelrnim, rvaard'oor 't schip in tweeën sloeg.
D,e rnachinekamers liepen vo,l water. Dit water

*
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D,uitsch. In de boot van dteu tweeden o'fficier bevonclen zich tal van Belgen. Deze dachtrn aan d,e
rr Brussels )), aan 't 1o't van kapitein Fryatt. Was
't won{er dat een paniek orntstoncl? Maar de toqpedobo,o't bleek een

Brit. Huip

behoefdle ze nlei
spiegelglad. Toch bleeî
't Engelsch marinevaartuig in dre nabijheid en
vo,er steeds sncl in 't rond orn zich niet blo,ot tcr
stellen aan 't gevaar door een Duitschen ond,er-

te bieden. De

ze,e r,vas

zeeêr getorpedeerd t'e worden.
I,ater nam het de Ëngelsche koeriersen de officieeie koeriersmail o,ver err stuurcle een dokter
naar cle < Noorclhinclcr l om de ger;l'o,nc1,en te verbinclen. De slo'epen voeren naar dit lichtschip.
l{en
morest ook tegen c1en s,tro,orn oproeien.
'Een
e'erste bericht uit's Grave,nhage mel.dde,

clat de < Koningin Wilh,e{mina r drijvende b eef
cn dre slo'epcn naar bo,orcl terugkeercl'en. D,eze

voorstelling is niet juist. No'o,it is het plan gewccst de passagicr-s naar 't schip terug te b'ren
gen. \\r,el hooptc urcu dat d,c rr Wilhelmina l clrij-.
vcncle zo'u ll1ijvcn. I)aar,om litilci,e men ecrst dc
passagiers' naar c1e rr No'orcihinc'ler D voercn ,cn
{1an

zou de bemanning terugkc,cren oilr zo,o mogc-

lijk de rc Wilhelmina

werkte naar beneden'en de vaten werkten naar
boven en zoo kon die strijd een veertigtal minuteu duren. Zandet dle vaten was het lot hoogst-

gclsr:etsten lagen kreunencl neer, handen en ar-

fi1en wâren rauw vleesch;

waarschijnlijl< in eenige minutEn beslist gêweest'
En m'at zoiT er dan geworden zijn van db 46 passagiers, die te midden van een d,ikte vuile ro,ok
en aschwolk stonden ? Want dle slag trof ook de
aschplaat. De asch werd in gruizel. tot boven het
schip geslagen. De stoonepijple'idingen spro'ngen.
Machinepersoneel en ook passagiers moesteu hu:r

p,eld: als

geregeld. 'loen de sloepen in zee v/'aren, daag<ie
een Engelsche to,lpedobçot op Eerst herkende

arcn ze niet en iiield men het vaartuig voor

't

ve1 was

opgeschrorn-

papier. Twee sloepen van het lichtschip

namen <le'o'ngelukkigen over. De passagiers hielden zich goed. fn sommige booten z,ameld'en ze
geld in voor de matrozen en g'aver ze ruim sigaren en sigaretten. Ëenige Franschen hieven de

llarseillaise aan.
't Laatste wat men van de rr Koningiu Wilhelnrina r zag, was c1e H,ollandsche vlag op den
achtersteven. Ze bleef geruimen tijd bo,ven

weg zo,eken d,oo'r wo,lken van stoorn en het mag
een wonder h,eeten, dat er niet m,eer verbrand
zijn, Drie kwamen er om en zes werclen gewond.
Velen drie door de dikke wo,lk van asch'of stoo'n
blindlelings hun weg rnoesten zoeken, sto,nd,en
nog aan het gevaar btroot, in een door de ontploffing geslagen gat te vallen en in cle machineka-

Op dat o,ogeriblik \1ias gccn cnLel schip in cle
uabiiheid,. Dank zi1 cle kahnte en vastbeladelr'
hei<l van'c1et kapitcin, cle oîficieien en cl,e bemanning., ging het aflaten cl,er slo,epcn zeer vlug en

naar I{otterclan tc brerr-

De eerste officier keerd'e met eenige mannen
:ran bo,oq:d terug, heeft nog,ee.n deel cler mail geLecl, maar rnoest to'en weer het tvrak verlaten.
Dc kapitein zond d,en 2" officier met de gewûnilen en eenige passagiers voo,laf naar den <Noorclhiircler r. In die s1o'ep is veel gel,eden. Sommige

Prins von Bù1ow, Duitsch gezant te Rome.

mer terecht te liorrrtn.
De diie cloodcn mc,,eteu uit clkaar geslagen
z.ijn. Ze lagen iu c1c r,erbrijzelde rrrass,a, in clen
chaos die cié nacirinckamer vo,rncie en wâre1r nrr'
tuurlijk gehcel onhcrkenbaar. Dc rlerde machinist rverd nog do'o,r sto'o n vcrblanci, ofschoon hii
van tlen rroo'cluitgang gcbruik nraakte. Een dcr'
gcnnontlcn heeft sto,om ingeactrcmci, was irrlvenclig verbrand en gaf bij zijn aanlionrst alhier nog
bloed op. I)'eze bijz.onclerl.reclcn r,vijzen op trct
ernstig karakter van de ramp.

D

water.
Op de

.

<r Noordhinder )) \\'as cle ontvangst altrerirattelijkst. Een wcrord van 1of ko'mt dïe tro,uwe
bcmanning to'e. Ze moedigtllc tle geredclen aan,
leenclle eigen kleedij en s,chb,enen aan hen, clie
zich half gekleed hacldlen mo,eten bergen. Een
vrouw clie een zenuwtoerral kr.eeg, w,ercl verzo,rgctr.
Uit Vlissingen gingen trvee to'rpcdloLbo,o,ten cl,e
gcreclcien af1ialen. Ze ko,nden langszij iret licht.
schip liggcn. Elke torperlo,boot nam 3 sloepen van
dc < Wilhclmina I o1,r sleepto,uw. Daardoor \Merd
cic terugto'cl\t zeer vertraagd. Later daagde het
obserrratieschip d;e r Zeehond rr op, cliat naar I.[e1levoets'luis \l/as geweest cn nu cl,e zes slocpc11
over1lan1. De marinclaaltuigcn gingcn to,en frrll
spced naar Vlissingen. \Vcinigel drêr gereci'cl,en

zullen weten,clat een clcr to,rpeclrobooten rakelings

cen verankercl'e ilijn passeercle. >
De clienst op Engcland ging dus niet gemakkelijk. Dan weer rirerd die nrailboo,t aangehouden,
taat: Zeebrtgge of Oostende opgebracht, waar de
i)uits,ch,ers de post aanstro,egen en nauw nagin-

gen. Aldus raakten ze op

't

spoor van attertel
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bijzonderheden en hield,en zb'lfs nog bewoners
van het hezettre gebied aan, die tot hun verwonclering gewaâr werden, hoe c1e vijand hun gesmbkkel<ic bri,even toch in bezit hac1.
Neclerlancl heeft trouwens veel schepel verloren clo,or cle D'uitsche zeeroo,vers-praktijken.
En wat ongelukken doo,r de mijnen. Telkens
krvamen er berichten als 't volgencic uit Vlisçingen:
rr Betreffende de ernstige ramp, welke hed'en
irr het O,os,tgat plaats had, kunnen wij de volgendc bijzondierhectren medrecleetren. Een Arnemuiclensch visschersvaartuig, clle ttArn. 16r, was gister,en in het Oostgat bij Westkapelle aan het
r-isschen en kreeg toen een mijn in het net. De
schippcr sneed het net af en verankerdê dle mijn,
en cle antoriteiten werden door clen visscher in
kennis gestelcl met het feit.
Ffed'enmo,rgen halftien vertrok dâarop het
stoomloodsvaartuig no,. 14 o,nder bevel van cl,en

luitenant ter
zee 3" klasse, \À/. Vader naar het O,ostgat. Een
luitenant ter zee 2" klasse ging mede ten einde
lo,oclss.chipper, thans buitengewoo,n

rnijn onschaciielijk t'e maken. Behalve dleze 2
officieren waten nog aan boordi 6 man van het
machine-personeel, 10 van het dekpersoneel, 1
c1'e

kok en 1 oppasser. I{et looclsvaartuig

stoomde

rraar het Oostgat.

Het opzoeken van de verankerdb mijn ging
niet gemakkelijk, doch ten slotte werd de mijn

toch gevon<{en en b,egaf d,e luitenant tq zee zich
aan boord van het visschersvaartuig. Nauwelijks
n'as r{eze aan boor<l cf het loodsvaartuig liep op
ccu mijn en een rrrees,elijke ontploffing volg<l'e.
D'e ko'mmanclant Vadrer urerd cladelijk gedood,
clroch men slaagdle er in zijn lijk op te ha1en. Van
de and'ere opvarencllen van het loo,clsvaartuig werden cie lootlsen A Hoek en Spuy, benevetrs de
loo<lskweekelingen Ruyg en Lefeber, benevens
clcn oppasser Brouwer iu c1e golr'en g:eworpen.
l{en slaagde er niet in hun lijken te vinden.
Do'or de reusachtige ontploffing was ook het
rrisschersvaartuig snel gaan zinken. Van de 5

passcerde de nieuwe haven en stoomde verder d,e
Schelde op, als war,en r.vij in vollen vredbstijd,

toen

3 anderen evelleens

in

tlle diepte verdwenen.

tijcl uit Vlissingen
tu Als er koopr.'aur<lers rrit zcc clc Scireliic opkorneu, is er op ,1e zce-bonl,ci.'ard tc \'lissingcn altiicl grrro,te belangstclling. lIct schourv-.Jrcl is zoo
o,llgewootl gcrvot-clcn. I{u cn clan zict niclt cen
sclrilr met kolcn I'oor \,'lissingcn of nrct hout I'oor
.\Iiclclelburg cir t'l:rt is ai1cs. Ilocvccl te riiccr n.as
dc vcrrn'on<1;crit.rg rlezen illorge1t, tocn cctr stoonr1 oo,t, statig aan kwam varcll cl1 nren rran clen
achterstevetr cl'c Duitsche vlag zag \\iappcrcn.
Iro,oclsen, dic horrtlc'rtlen bootel uit clkanclcr kcnnen, durfcilcn zwcrcn, clat he t vaartuig een
Liverpool-bo,ot rvas. Pijp en ronrp rvareir lvel
uieuw geschilderd, rnaar clc vonrr verlo,oclrcnd.e
zich niet.
Het zo,nderlinge vaartuig vervolgde zijn weg,
:

c1e

vrij

was.

Nederlanclsche marine zo'nd een tor-

uit en eenigen tijd later zag men den
D,uitschen ko'oprtaarcler terugkeeren en op dre

reede ankeren, oncler militaire bewaking.

Dit zo'nciierlinge schip was van Zeebrugge gekomen. Het hcet nu rt {-rrsula Fischer >, wat echter slechts een nieuwe naam is voor den op Enge1ancl veroverclen bo'cllem, clie vroeger rr L'estris l

he,ette.

De bestemming van rlen ko,opvaarcler rras Ant-

\\rcrpen. D,eze reis schijnt we1 zondbrling, als
men aan het avontnur van c1e < Atto l denkt.
Eenigen tijd geleclcn -rvilc1en de Duitschers c1e
rr Atto r van Antrverpen o'ver de Schelde naar
buiten brengen. In het begin van clen oortrog was
clit scirip door rle tselgen in besiag geno'm.en, mdar
na d,en rtal van Antrvcrpcn rveer in dre macht d,er
Duitschers geraakt. IIet was dus een prijsschip,
jrrist a1s nu rlc ,, Lestris r.
D'e Neclerlanders verboden c,lre rttlrsula Fischerl
naar Antu'erpen op te sto,omen : 't was e,en prijsgemaakt schip en het <lroor te laten, zo,u een
schending cler o'nzijdlgheid zijn.
Trouw-ens, in 1914 had België evenmin ziin
buitgernaakte Dtitsche boo,ten als c1,e r, Gneisenau r) naâr buiten nlogen brengen.
De Duitschers lieten d'an uit Br,emen een klein
bootie kom'en en gebruikten dit orn vari Antwer
pen grint naar Zeelxugge te voeren. Op Necler-

landsch gebied moest de gansche bemanning naar
bene<l'eri cn 11am d:e N,ederlandsche marin-e het
l,restutu' o'trer.
IIet t,as '1. eenige vaartirig clat in dien sombe-

ren tijcl Anturcrpen aandeed.
Zoo hebbcn wij ci'us een kijkje op zee genomen
irr dat ontzettencl jaar 1917.

XXIX.
A,AN HE'T IT.ALIA*INSCH I.'RON1"

l

Een ramp rtan c1c rrele. Deze gcbcurclte clrrs in
rlcn Schcldemoncl,. Op de rivier naar Antwerpen
lag hct verkeer stil. I)e l),rritschers trachttet het
cenigszins tc her,stellen. Zoo schrecf men in ciien

weg naar Antrverpen geheel

pecloboot

zich d)aarop b,evindentlre opvarendren wercl <1e luitenant ter zee en een ctrer visschers gered, terwiil
d.e

c1e

IIaar

Do nederlaag van Caporetto.
Oo,k

heitl.

in Italië rvas er eincle 191? cl,orlogsrnoc-

De natie n'as trourlens steecls verdeeld gen,cest. l,Ietr n'cct clat cr e.err sterke neutrale partil
b'estorrcl, rlic tcgerr oorlog tl'.as. Zij had zich mocten onclerrvcrlicn, cl.och al d,e tegenslagen cn de
iangc duLrr van clcrr oor.1o,g rvas lioreu op haar

nlolull.

I)uitschl;,urtl' uerlitc ook nrct .qourl, our cl.efaitistische lrrolrag:rnd:l ic \'oercn.
Ruslrrnd zoirti lrolsjcrvistisclrc il'rrltaganr.lislcu.
I)c sociai'istcn toorrtlctr ziclt evericcns rocrig.
I)an hecrsclrtc er ccn trcttigc krisis in cle bct'oorrading, cen gcr'<ilg van clcn oo,rlog en van dc

Duitschc d,uilibootcn.
In cle stcdcn u-crtl cr gcbrek .qciic,.len. Te,r
slotte ging trrcn rl'inkcis crr magazijnen plunilcren

e11

zoo erg tver<1 h,et, clat cr

in Augustus
Turijn.

bloedlge onlusten ontstonden te

reecls

-
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-

\.rern'ocdc gevccirtcrr tusscireir ltalizral-r '::,: cir ()c,,tcnriikschc iufantci ic^

Xlcrt zonc.l troclrcu llf ,11r ltct vtrili, tll:rur tlil lrcr.lchikte ovcr nrachinc-gcrvercn c1r b,estooktc
claaLtucc ziin cigen soûclnten.
DC Ccntralen b,crvelliten zclfs hct 1t:gcf , r'troi rrt
c1c gcisolcercle afclccliirgcn in c'l,c
'\1pcn, l-t:1li,van nieuws verst<-rkerr ble icn. llcrt ivierp in htti'
1o'opgravcn a11cr1ci gt:schriftcn, \\,aîrin bcn'ccr,
l

\\"crd,, (lrat Itâ1ië i1r rl'c nracht \\'.rs vâ1l Franlir-ij1:
cn Engelanci, en feiteliil< als cen Iingelscire kolonic kon hcscl)')u\\',-l u'ortlcrr. ., Ht t rt as rri. t vli,i
mcer, moest hanrlelen zo.o'als rir: Entcrrte gclroor'I,
vo,or Engelancls inrp'erialistischc l)1a1rnen vcch-

tctt

r, en clergelijkc ophitsencl,e
ging

orrzin meeL.

vcr valsche ltaliaansche clagblacllcn te vcrsprciclen niet bericlitcn over uitge.
Ja,

n-t'en

zocr

vo'nclien nccl,erlâgen, o,psto,o,tjes,,onlusten, ovef
ellendc en gebrek.
fn clcu Zomel hacl mcn aan 200.000 so datclr

verlof llloeten toestaan, om dir:n oogst binnen tc
halen. Zij l<t'amen terug m,et een neiging tot
vrecle. Drc nota Van <1cn paus ot'el vrcd,e en de
rr nuttclooze slachting r deed cle oorlogsmoeheicl
no'g zrvaarclcr gcvoelcn.
Italië rvas c,lus ntr,.t.ttntincl, door tn'eeclracht. Er
rvarcn zelfs leiclcr:s, <lie het opculijk uitspraken,
cLat uren

met d'en aanstaandcn M/inter de

sol-

d:rtcn ttict lltccr: i1t
Ën indcrclaâcl,

c1c

lrxtpgrilr-cn horttlcn zou.

zag tegcrr rlicn viet cicn
\\rintcr op. \\'at zou lret l\'<lrdrcit nrct lcr,cnsmid11rt:11

br-:lnc1.sto,f ? Kon t1c o'or1og tr-rclr cirrcligcn I
nrocten cr r;oli <4r urijzcri, dat het lcgcr'ondcr- gclrrek aan go'edc officicrcn cn gcgr-aticcrrlcn

iielen en

\\-ii

I

cccl

.

I1i Italië liet lict ondcrr,r,ijs vccl tc n,cnschcn
olcf cn hacl nrcn ccn groot â:111iâ1 o,lrgclcttcrrlcu
hij r1r:r tro,c1.r, cn clus vicl het noeiliii; tlaar gc
sc1ri1.-tc outlcr-o'fficiercn tc r.inrlen"
Dc gcaliiccrden u'istcn het tratuut-lijk r -ci, cl:rt
dc toc:trruti bij dïen Zuirlcliikeir bo'rrcl.qcnoot ailcs
b:hali.c p.ct-uststcl1cnrl uras, tnaâr lllen hacl toch
rrict l<turrrcrl r;rç11116ç{rx1r, clat hct tot zulk ccn
r':r11rp :raulci(1iug gevcn zou, .qelijk nu hct geval

zol z,ijn.
Ên z.a'o hacl ilen na

rl,c zorgen van Ruslanrl
nog clezc.
D'e Duitschcrs zo,ndcrr d,e grrnstig,e gc1cgcnhcid
o'm te slaan niet latcu vo,orbijgaan en zij bereicl'
cicn mct cle Oostenriilicrs .een .qetrrcldig o,ffensief

vooÏ.

Einrlc Augustrrs 19i7 stotd.en op het ita-

iiaansch frotrt : het 5" leger Boroevic ruet 180.000
man, val1 c1e ze,e tot }Ionte Nero ; het 10" l,eger

