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I)e Fingelsche lancling te
rle begroo,ting in, rlie cle rens.achtige som val I,j
rnilliarcl 305 rnillioen bedraagt"
Van 23 l,Iaar-t tot 23 April, tiitiens 20 bescirietinge,n met grâilaten van 210, telde men in Parijs
en o'mgeving 118 cioo,clen en 236 gewcnclen.

N" gg"

Zeebrugge.

In Oos,tenrijk, rrooral in Bo,hemen, hebbar onlusten plaats. De elleurle is er scherp. Te Praag
vechten Ts;iecker.r en lfotrgaren. Ifongaarsche
,qokiaten schieten er op de menigte . De vrijheid
van vereeniging .n,orclt er geschorst.

DE GROOTN OORLOC.
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Te Bo'ecla-Pest betoogen 100.000 arbeiclers voor
iret algemeen stemrecht
Ook te Weenen is het roerig
Te Krakau. plundert men de winkels der Joclen.
Zie<7aar eenige algenreene feiten uit de roerige

bemoeilijkt. îegen inwilliging van dit verlangelr
betreffende een produkt van den Nederlandscheu
bo,Cem, dat aan geen uitvoerverbod o,nclerworpen
is, had cle Nederlandsche regeering evenmirr op
eenigen principieelen gronrt aanleiding zich te

ntaan<1.

verzetten.
3o. Herstel van hEt

***
Een andere kwestie, die veel o$zien wekte, was
plots ontstane r,vrijving tus,schen Duitschland
cn Nederland.
D,e Duitschers voerclen ree'cls.Iang doo,r Neder
land. za_ncl en grint naar België, bewerencl, dat cli
<le

niet r,'oot oorlogscloeleinden werd gebruikt, docl
slechts tot herstel der wegen. Een Neclerlandsch
afvaardiging mocht. zulks kontroteeren. Plot
stelcle Duitschlanrl anclere eischen; waarover d,
Nederlanclsche reqee,ring officieel het vo,lgencl,
nrcldde

:

De D,uit*hè regeering verlangde Van cle Netlerlandsche eenise maatlegelen, v'elke in hun
'oo,rspro'nkelijken rio,rm slechts ten deele voor in:
rr

u-illising vatbaar waren.
Die maatregelen rvaren cle volgende :
10. Hervatting vân clerr serlert 15 Novelrrber
'!91
7 gestaakten cloorrro,er van Dtitschland naar
België langs c1e Nederlandsche waterwegen vân
za,nd, grint €n stee.nslâ,g , zondet handhaving doo,r

de Neclerlanclsche regeering van rle harerzijcls ges,telcle voorwaarde, clat voo,raf cloot een korrimissie van deskundigen ecti o,ncl.erzoek in België zou

rvorclen ingesteld, naar het gebmik, <1at van het
\ro,eger. doorqel'6616e materiaa was gemaakt.
Tcqen zoodanigen doo,nroer in onbeperkte hoeveelheden zonder kontro,le, verzette tle Nederlanclsche regeering zich âanstonds, aangezien
zrrlks strijclig zou wezen met hare welbekencle

opvatting der neutraliteitçlichten. De Duitsehe
regeering gaf daarop ze,lve een maxirnumcijfer
voo{r de toe le s,tane ho,eveelhetlen aan, n,7.
1 .600.000 ton per iaar.
I)aarmerle verviel r'oor r1e Nerlerlanrlsehe re'i
qeerin{ het principieel hezn'aar, ,1at zii geoppe'rr1
ha,1. fmmers het genoernrl cijfer blecf benecleu
het maximum, dat zii in hare aan de Siaten-Generaal bekencle lrrie_f'urisseling nret de beicle he-

ttokten ïegeerinseî har'l

bij

cien aanvairg van den

oorlog door de Dtrit'sche regeering zelr,ù gesiaakt

rrastgestel<l, als haars

iirziens benoorligd \roo'r gEwoon onrlerhoud

el

hersitel cler Belgische rveqen. 211 kon daaiom ooii<
zoar<1er o,vefwesen.l bezn"aat laten \tert'altan, rle
cloor haar in laatste instantie gestel,le voorwaârrle, <lat een .kommiss.ie van ko,ntro,le 'i1 gsloiii
tiroe,s,t worclet toegelater-r, eer cle cloo'rvoer hen'rt
l<on qtorden, ee11e \/oon{/aatrie welke de D,rritscl.,"
reoeering thans ona,anneernbaar harl verklaar<l.
lle lrfed'erlanr1c.1rp 1pçrçe1inE heeft deze schi!;f.i11s 1p geree',ler 1-r'ifln^n âilnt"aarrlen, orynrlat o.^
lrrrâï \/crzo,r;k 61e l),r1i1c,^he rec'cerinq zicl: hereirl
t',1p,ff 1'611i1a31.1 . 1131 rriet ceilrrril. \.oc1 milita;'.
..r:erlien cle,r doo,r fc voere'n materialen in cle tc
1,'i"re!err lrntA's rlit':l fl rl.lioliil< r'as.t te tegc'en.
20. Onbelemnle.rrlc uitrroef -rarr grint uit Neclcr:1erlfl ntrt Beloë to,t eer maximrm r.'arr 250 000
rôfl De1'maand. Ten gevolqe van het sin.ls liortenr
tir'r'! hier te 1anrle be,staanr{ v'efi/oret"ve:rrbo<1 was n.1.
rle orrerigc'ns vrije rritvoet van z,ant1 en giint zeer

per spoo/r'weg tusschen België

go,eclerenverkeei

en Duitschland'over Roermo,nd. Tegen clat herstel kon van Neclerlanclsche zijcle géen bezwaar
gemaakt wordefl, omdat Nederland krachtens het
ierdrag met D,uitschland van 13 November 18?4
(Stbl. no. 18 van 1875) vErplicht is, het bedoelde
çoorwegverkeer mogelijk te maken.
D,e Duitsche rege'ering ,verlangde r"rijert

doorvoer van alle goederen, ook langs derr
sporon^/e,g, orp drie uitzonderingeî nâ, te wEten :
vliegtuigen, \Map.enen en munitie. Van troepenvervoef \Mâs geen sprake,
D'e Necletlanclsche regeering mocht echter o,p
groncl van het vo,lkenrechte{ijk beginsel, rritdrukl<elijl! neergeilegrl in artikel 2 harer neutraliteitsproklamatie geen cloonro€r vau legerproviancl

Zij

to'elaten.

gaf derhalve aan

ring te kelrnen,

<1at

c1e

D'uitsche regee-

rlie rrierrl: uitzondering

een

beslist vere,ischte was \roo,r cle toe,laatbaarheid van
<1en verlangtlen rloo'rvo,er. De D,uitsche regeering
heeft tha.ns verklaar:rl. met de alrlus gestelde besprekineen van rlen cloorvoef akkoordl te gaan.
Ook heeft zij te kenne.tr segevenr zich te vereenigen met cle doo'r de Ne'rlerlanclsche regeering gestEnschte omschriiving van het b.grip \Map,enEn,
als omvattende alle voornrerpen van wapsning er

nitrusting.
4o. Vereenvo,udieine en bespoediging <ler maatregelen rloor <1e Ne,rlerlanrlsche regeering genornen
tot wering l,an den frarrclrrleuzen uitvoef aan
b'oo'rd van tle cloor- err rritvar-ende Rijnschepen en
die naar het oo,rdee{ der Drritsche regeering de
vrije vaart, tloo,r het Riinvaartverdrag gen'aarhorgcl, aanmerlrelijl< bdlcmmerden.

De

Net{edand'sche }eoeering, zelve

van

e1îe

u'enschelijl<heid overtuiqrl, he,eft op zich genomeri het uiterste te r'loen om de gewraakte belem-

mering_en uit clen rn'eg te ruimen, cloor verzegeline bij de inlarlinq in Duitschland onder toezicht
van egn Neder-lanrls'ch amhtenaar. doo,r bes'aking
aan boorcl en door sindlle uitklarinE, rlit alles zon-

in het minst

te tlo'en van haar konZii is le <1ie,r zake
nog in ge<lachtenvrisselinq met ,le regeedne te
cler

afstancl

traktueel reeht van kontro,le.

Berlijn.
Ten slo

Te

is cle Druitsche regeering op aandrin-

r"en dezerzijds teruEgekormen van hare aanvanlie-

liike

bezuraren tegen de voo'rs'chriftEn door <le
Netlerlanrlsche reqeerinq aan hare konsulaire
ambtenaren irr Beilc'"ë ve'rstrekt, krachtens we,lke

voo,r

uit

clat larr.1

in o'f doo,r'te

rroEren goederen

verklarinq, d'at cleze niet ziin militaire voo,rrailEn oo,rlot"dbuit o,f sere.kwireertle go,erleten,
rriet maq wor,l,en afgerEevEn ten aanzien Vafl go€.
deren, die zijn o'nrleitpoflren âan een fegime, qeI i iksta an c1e tn ct relçy'i ei fi e. TJ e T) rr itseh e ree.. eeri n q
er'lienrl'e n.1., dat cleze 'rroo'rschriften tot geen
l<lachten aanleiding gaven. )'
r'le

-
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clrukte o'p Hollandsch gebie'cl, tiaar aan de Braakman. So,mmigenbeu'eeril=n t.''ciis, riat er voor clerr
iirham ._cle zee, no,c"tncicr-, ze riieu -- Engclschcrr

i;::i '

kntamen.

Ën wat wekte rlie belangstelling. Ben eelrvorl-

Utlt,

po'lderjongerrs ziin op de
schorren van cle Braakman aan 't incl.ijkcn.
Er kwam zelfs c'en miiitaire auto van 't vierde
leger naar cle grens en vier officieren stapten cr
uit. Starencl naar f{ollanrl, be'keken ze druk hun
l<aarten en klommqr rlan ook op clen observatie-

dig vrecleswerk; De

post.

))

In België zelfs liep het nierrws,

clat Hollanii in

oorlog w'as, en het rvekte natrrrrrlijk onnrst, <laar

langs Nederlancl iret vo,c'c1sel ingevo'erd moes,t
En cle e'11encle'çvetcl stee'c1s nijpencler.
l{ec1erlanc1 lvas nog c1e e'enige invoerha,ven
voo( levEns,mi<1delèn. En als nren clie ook ging

u'o'rclen. . .

s,luiten...

Ifet nieuws van oo'dog \/erlrte ook zenuwachtie op c1e D'uits,che c1es,e'rteurs, clie in i{ollalcl

gernterne'etd \ /arc1.l. Zoo meldclen de bladen irr

tlie clagen
rr

:

Gistermiclclag onrsitreeks 2 urlr <lrongen in het

te \d/apenveld cle
eefste geruchten cloor, irr zake de trrsscheil
Duitschlancl en Nedc,rland gerezen moeilijkheD'rlitsche inte,rneetirrgskamp
<len.

A1 spoeclig ging als een loopertrl vurutje het
lrraatje, dat D'uitschlanrl aan l{cclerlancl ecu ultirnatrlm had gebte1c1.
Deze tijcling bracht een narrischeî schrik !1r
het ka,mp teweeg en al spoedi.q had de groots'te

helft der

J. Snijders, opperbevelhebber
het Necierlandsch leger.

Generaal C.

van

karnpbewo,ners het kanrp verlaten oûl

zicl-r naar D,uits'chlancl te be'gcven. I)e stroonr
rças cloot c1e kampleicling nict te keererr.
In clen 1oo'p van <lerr midclag werden cle ambtenaren cler veerefl met <le r,lucht in kennis gesteld,

en hun verboden

Iu Neclerland had rnen tijclens die onderhanclelingen 't gevoel, clat oo'r1o,g dreigde. De militaire verlowen werclen ingetrokken, troepenverpl.a,atsingen geschiedden, schepat werclen gevechtsklaar gernaakt.
Zo'o melclde men van de Belgisclie grefls:
< Was verlecl en week gan s,ch Noord'-Vla an cleren

bijna zonder Duitsche troepen, thans is de toestand veranderd. Zaterdag werclen uit Gent ve'el
afdeelingen nâar de streek tusschen Gent en
Selzaete gedidgeerd en o,n<ier meer re Bouchaute,

Ertvelde, langs het kanaal van Terneuzeû, etrz"
ingeklr'artiercl. Aan de havcn Port-Arthur rn'erclen tegelijk een vijftigtal gerekwireerde s,ieepbooten en andere vaartuigen mc't marine bemanci.
D'e so,lclaten langs c1e grens dragerr vec1a1 c'len

helm van 't fro,nt. Natnnrlijk brengen c1e grensbervolers deze koncentratie in verbancl met de
berkende moe{lijkheclen tnsschen D'uitschlancl en

Ne<lerland.

Onder de Druitschers

bii

rle Zeeuwsch-Vlaam-

sche grens was groote onrust. De solclaten wisten,

clat er moeilijkheden gerezell waïen tusschen
\reclerland en l)rritschland en uren sto,nrlen zc
op hun hooge obseryatiepo,sten achter tlen draarl
of in een boo,rn. Er was zulk een ongeu/one

<1e geinterneer<1en

over

derr

IJsel te zettem. Velen haclclen dcn overkant echte r
reetls bereikt.

Onmiddellijk 'n'e'rcien in cle'richting vân de

grens en naat cle onrlinEende plaatsen aanhou-

in g-<te1 egrammcn rzcrzon d en, t crv'ij 1 marechaussées cr o'p uit.qci'zolr(1cn ryer,lcrr orn rle .qevlrrchten

ri

te achterhalen. Tegerr clen avonrl keetderr er \l/eer
l-ionclerclerr, bij groeperl van twintig cn vijftig,
doot rnarechaus-",ées begeieicl , naar hct kanrr
terug.

Er waren ef o,nrle'r de r'hrchteiline'en, die re,cd-q
Almelcr en Ffenqelo l1epasscerd rr./âren. ))
D'e NedErlanr'1sche pcrs rrerhorg elen ernst val
den tocstan.,l r-riet. al u'as de Ders rrerr]ecl<.l . S,:lirmige hla.deir u'nrc'r.r hliikhaar rurrler dr:n inr'lo'erl
ian rle Duitsche crrefir,inninc"cn. Anrlcrcrt 11221entegen slo'egen c,crr fiercn toon âan. Zoo s.cJrreef
rr I)'e Telegr:a.af ,r eerr artil<el rr A ls het ztin rnocstri:
rr

Tn cleze dageu t,arr snanriitro' qaan r1e se,dacli-

ten onu'illekeurit terug lranr tlierr arrrlerer tiir'l
voil banse veru'achtingen, flâar rlen zo'mer \ran
1914.

On den

arro,nd

van 2 Arrcrrstrrs bevatte het

daqblarl rr Le Srr'r l \ran Rrlrssel
bii rle na<]e.
- sta4
ring der Tluitschc legcrs t'rs ,le
r'ol vrin
somb'ere' voo,rgerroe;lens

e,e1r gerr.rs,tste,llende

gezant. I)e menboodschap van derr Dnitschor

--

W. A. F.

Op denzelfden avond, twee urcll later, on
uur,

--

te

baro,n Gevers, l{ederlandsch gezant

scheq trokken de kranten uit cle hanclen van cle
verkoo,pers en eren zucht r;an verlichtirrg gingop,
to,err rlen las rvat cle hcer r.on Belonv Saleske te
ze'ggen harl. Zijn rneclecleeling einriigrle rnet dez.e
woorden:
tr De l)uitscire tro'epen zullen;uiet ove'r Relgië's
gron<lgeb.iecl trçkken. Wij staan aan clcn voo,ravo,nd van ernstige gebeurtcnisser. I,Iissctrrien
zrtTt gj het huis van l1wen buurman in brancl
zien sta,an, maat het lnve za1 doo'r de vlammen
worden gespâafd. D
zEven
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o,verhandig<1e clezelfrie ge./.ant iret

matum van zijn regeerirrg, waa,rin

<1cze

bes'chuldlgt, zijn legers clo,or tselgië te wil1en
laten trekken ert, om dierr aanval te voo,rkomen,
r;rijen doorto,cht voo'r <1e Duitsche troepen eis,cht.
\i'ij 'iveten thans, dat rlie beschul<liging teget

Frankrijk leugenachtig was.
Koning Albett en zijrr minis,ters blcven

avond en rracht biiecn en clen vo,igerrrlen morgen
oû1 ze,velr uur ol'c,rhancligrle het groo,te a kleinc
Ilelgië l zijn trotsch antrvoorJ aan rlerr irnmo,re,e-

icn Goliath.

rr

I-Iet Neclerlandsch blad vat clit antlvc.ro,rtl samcn
en herinnert aa;n cle fie,rc toespraak van Kolting
Albert tijclens de zittirrg rler Iiamers op 4 AugusDan verrto'lgt het artikel :
rr Retgië ging in zijn Gethsernanê.
België rvas gansch onv<lorbereiri ; cn hoe hee,ft
het weerstancl gebo:len !
Wanne,er in clie dagert onze regeering een bercep o,p liet rrolk hacl gerlaan, ona België bij te
springen, clat volk zo,u geen oogenblik hebben
qcaarzelcl.

Vier jaren ziin bijna verstreken. Vier jaren
utaarin or.ize \lreerlr:rcht krachtig is versterkt.
Zonclen

clicrr

Bcrlijn.

wij

clan

cle'n kruisn'c:,g als

nu

aarzeTen als

u'ij

o,p clenzelf'

België werden geplaatst?

r4l3

-
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I{o,ningin \\Tilirelmina aan het hoofd der velclariillEric, inspette,ert de troc;-.crr tc l{t,emstecle.

Neen, ook onze re,gecl'ing iian er zckeL van
zijrr, clat de natie z-ich o,nr haar z,a7 scjrrr.crr in tic
rure des gevaars.

In België warerr Duitscire en irro-I)uits,clc

elcmenten, die sterlic lircssie oe'feirtleu onr r1e regeering tot toegevcn ie lrcncgcri... Iict lreeit hrrii

niet gebaat.
Het zou hun oo,k in -\cdcrlaud irict batcit,
mochten zij hû, b.epro,evcn.
Iecler zal vurig wens,chen, rlat dezc til.inkl.;ckel
aan ons lroo(bij mag gaalt. lrn is het nict haast
,;ncienkbaat, dàt tep'e'no've1. oils rlc ini::, iaacl zo,rr
\\'orden
-herhaald, die het Kajnsteekerr op iicr
voorhoofd van den aanrancler gebratr..i iicrit:
'; c,eir-gebruikte
deze e,e,1t vool.wcti1sel : Ilr.arrkrijli
zoa..furze plannet hebbeu. f irans zoll gccil
schijn of schacluw van eerig i.oo.ru'crrcisel tel.irrden zijn.
)Ia,ar mo,et het ziju, cTan z.a7 ile leirze lniden
I_lt uS pass€rc,l1t pas lrr Zij rrict, eit lruu oo,r jo,gsl,
be,hoefterr evennin.
Wij willen den vrede. Llaar boven rien strijil
:

\ireezen

wij

de eerloosheicl.

Geen regeertng zal tegetrover het nageslacht

schul<lig willen staan, cle eer cles vo,lks te,-hcbbel
rioen aanranden.
lij zal beseffen, dat de kleine volken, rlie thans

geknecht wo,rdsn, to,t ons oltzicl en zich afvragen : \,yat zal Nede'rlancl tlocu als iret gcvaar tol
lrcnt kornt?
Zij kttnnen gerust \,vezetl : Netlellancl zal z,icir
zelve zijn.

))

En de rr Nieuwe Amste,rtlamnrer r toorrcle u.el
juist de oorrzaak v,an Duits,chlancis ho,ucling aau,
toen het weekblad schreef

i

\u is het zccr u'aarscirijrrliik, ciat een groel)
Dui+.schlancl thans een ri1\\:c'r politiek tegen
Neclerland zou n'i1lerr cloorvo,eren, cian die tot
ireden al go d. Dat is rratuurlijli rlc ne,lrcr-nrili,
taire grcc1l, clie', zco'a1s c1c 1,r.r.lcn:la;agsche sL.
lrc.rrierrissen rvedcrorn gc,lc.,1.ii !tclrlren, bij eiir
:iirh:r,r:; lrct hc{t \\'ccl- ge,i}Lcl in hari:lerr lian nc-

in

.,

I{et ;riirr tle'lirpitzcu rian tlcrr rlrrikbootoorlcrg,
rle I,Lrde'rrCorls vau tlc 2,,:uroraties iu hc'l Oostrrr,

,iic, tcrr:latrlro'o'te v.ln ccll rve lcro:u, iit deu lettciiijkerr zin kada,r'erge'hoorzâlrre uatic hun beveien
ir.ù\:cri. Zachthtiil, gia,Jl cid, kotsr :'-cratie rlto'gell

rlilcrcir kenneir als rniCrlel tot irrtroduktie van
Jmit irrvlocl, hurr zijn riie <lirrgen van natute
lrce'nli1, en zij 1i<;rrrcn er tcgenwoordig maar
vco,r uit. Eerst grijpcrr, llân kunnen later cle dilrlolna,ten werkên !
-r*cg lilikcbaarr.len

I

rran het fce'strnaal

in

het

Ocsteir, rnoct het lirtrr een eenvo,udige zaak lij'
lien, cle Nede,rla,nr.lsclre burgerij nog wat meer tc
rrcrschrikkcri, en ;rij zien zich al warm genesteld

in o'nze Noo,rilzêchavcns. l\rij gelooven, dat de
"!'it',:itze'n err de l,uclelrclorfs wel oflze forten kenlre11 en een g-rooit aantal van 6,1179 9'{ficierelt, lnaar
clat zij zich irr rlcn aarrl van o'lls volk vergis,sen.
Ee'n overrvilnenrl velrlheer heeft r.r'el eens ziin
srlkses zien taneu, iioor een klein heetje te veel
tc rvillen.
En wij zijn rr'el lilaâr

ee1l klein beetje voo,r
cerr groo,terr moirrl, nraar missciricû ook dàt kleine

eetjc. ))
D'e beroering bcilaar,le clus e'n Duitschland onc1e,rvonc1, dat nog niet ieder geneigd was, zich
uaar zijn bevclcn te scirikken, als was de Kemmel
verloren.
1

-
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Necierlancl hourlt zicir s,triiiivanldig: Vervaarrliging van proicktielen aa1 cle Hembrug.

XLVI.
DË RAIDS OP ZEEI}RUGGE EN OOSTENDE

Del 23" April

.]c Ilngels,che vloo,t eerr
stout s,tuk op de Vlaarusche kust uit, een becllijf,
<1at over c1e gansche l'ereld verbazing wekte
en de Duitsche onderzeeërs-kampagne ecn ze€r
vo,erclc

gevo,eligen s,laq toebracht. \\:ij bedoelen de raids
op Zeebrtigge cn Oostencie err rle blokkade clezet
iravens.

Wij hebhert reeds uitvoerig tle rol. van Zeebrttgge bcscirreve,n, rle haveir, clie zoo'n tragis,che
taak tegerr orrs eigeu larril vervulde.
Eeri ko'rresponclcnt schreef terecht :
rr Zeebrugge is in tie laatste rna,anclen weinig
orrgemo,eiC gelaten, en met reden.
I)e aanr;a1 der lirrgelschen is van de groo,tste

heteekenis, z,ôo ze cen inleidingisvaneen krach-

tige aktie tegen <iit l,iraleqnest. \\rat is er van
Zcebrugge ai niet voortgekomen | 't Was een

;:warte dag, tocn men in Oktober 1914 deze haven
in de macht cler Duitschers moest laten.
Konring Albe'rt en zijn staf b,egrqren al 't ge-

vaar va11 clie overgave, toen ze no,g plannen beraamclen orn Zeebrugge te b,ehouclen. 't fs mis-

schien r,veinig bekend, en claaro,m mag het hier
nog we1 eens herhaald worclen, dat de Belgen
na den val varr Antwerpe:n zich aanvankelijk
achter cle I,eie en 't kanaal van Schipdonck wilclen terngtrekken, ten einde West-Vlaanderen en
de kust tegen een vijandelijken inval té vercledigeî, maaf cie geallieerden sto,nderl nog te ver ill
Frankrijk tijdens hun weclloop met de Duitsche,rs
naar de zee,om met hun linkelvleugel op bedoelde
steliingen op het Belgische leger aan te sluiten.
En zoa moest I{oning Albert nog vercler wijken,
meer naâr 't Westefl tot in de vlakte, achter der:

intusschen zo,o beroemd en berucht gewo'rden

Ilzer.

Zeebrugge viel dus. Hoe goerd he,rinner ik me
nog clen zo,nnigen herfstdag, toen ik de eerste a"f-
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cleelingen Duitsche matroaen langs den straatweg Brugge-\\'estkapelle naar Zeebrugge ,tag roL)treJ<ken. 't Waret jo'uge nta,rtten, o'nder beve,i
van jonge oJficieren. Ze'marcheerdeu dan cioor
het o,ude Lisseweghe, langs hert nieuwe kanaal
eu bezetten Zeeb.rugge, de sluizcn cn Itet rrorp
Heyst-Knokke, in de duinen bij het Zwit. Zeer
streng ging het niet toe. Immers, de Duitschers
hoopten D,uinkerke en Caiais te winneu, r,vaarvoor gausche regirrrenten zicii varr r\ieult1ior..,rt
tr-rt il,iksmuide opofferderi.. IJ,e l)urtschers lccien
aarr derr lJzer de nederlaag. Ze inr-.rcsten vo'lstaail
rnet rle havens r,an Oostende en Zec,brlrgge, ciie
van 1 i\o,vembe'r fg14 af ric strerigst aigeslotcr!
pulrten van België werrlen. Virr jarerr iarig uebbeit de bezetters er gearbei.cl en cr do,or j3etgiscire
burgers do,en arbeiden,
Er kwam een vlooteskacier, e,crst varr eni<cic'
schepen en dan eell van

vrij

groo,te sterkle,

el

van Zeebrugge uit volgtte er veel o,uire.il eri vce1
orrrecirt. I)enkeû \rye aan de raitrs o,li ijuilriicriiç
err op de Engelsche kust, welker belang we lvei
iriet overschattEn, ûraar die toch scirade berokkencleu; irer:inneren we aan Fryatt, aan ltet o,pbrengen van schE)en, ook van neutrale, aa.u hel
gevan gennemen van tselgeu, I3r:itten, F'raoscheu,
-Russsn
op de Vlissinger mailbooter, maar wijzen
n's r,'ooral op cle d,uikboo,t-basis, zoo dicht bij de
steunpunten der Fransche kust e11 bij den ze€rileg
van Frankrijk en ook van Necierlantl,, en we nio,gen het herhalen : zrxt de stoutmo,edige daad der
tsritsche vloot de inleiding is van een <loorgezette
aktie, i.s ze vau, groote beteekenis.
Llikivijls he'bben ne bommen op Zeebrugge
llooren ontplo,fîen, si:hcpcn cr: op hoorerr vuren;
\\'c irloctrtclt ùet iricrvoretr z,eggelr, r-iat clc geaihccr.islr c1c iraveu wcinig met rust iicten. liu trit
\rerLl voor de Duitschets zea hirrclerlijk, d.at

n tleel

ze

r-an hurr basis tlieper la,uriitrwaarts
l,racilteû langs het kanaal bij Dudzeeie en tus.
sciren tiit tlorp en Brugge,
Daar staan iange rijen irarakken en loo'dsen,
cir marine-vaartuigen worclen uiet alleen op cle
iverven van Brugge, maar zelfs te Gent hersteld.
De haven van Brugge gelijkt al geruimen tijd
op een drukken bijenkor{: de hangars zijn ingericht tot allerlei werkp,laatsen, smederijen, gieterijen, timmerwinkels, enz., waar honderden

ce

burgers moeten arbeiden. lVleer dag vijftig stuks
afweergeschut beschermen Brugge tegen de aanvallen van viiegtuigen; de d,uinen zijn van het
Zwin tot WestEnde ondergraven en voo,rzien van
depots en schuilplaatsen, van redouten en batterijen, maar de.Engelschen hebben weer getoond
wa,l ze kunnen e:1 durvsn, iets van het werk der
stiile, cloch zoo krachtige vloot is nu getoond na de
blufferige kommentaren olver Duitsche raids, die
op verstoppertje spelen leken. Als zoodanig he'e'fi
't geb,e,urde te Zeebrugge ook zijn m.oreele beteekenis. >
Wie leverde de plannen orn Zeebrugge te blokkeeren? Er zijn sterke bewijzen voo,r het feit, dat
ze van een Vlaming afkoanstig zijn, en in een

werk als dit, waarorp we vooral derr oo,rlog vari
B'elgische zijde beschouwren, mogen lrre niet oalaten, daar eenige woord€n over te zeggen,

Het p an voor de blokkade van Zeebrugge
werd ootworpen cloo,r Edward tille en wel o1.r
egn zolderkarnef, van het Zeeuraashuis te Cardiii.

In

de Antwerpsche havenwijk is I'i1le geen

vreeû1de. Hoe kende hij Zeebrugge, de bijzou<ierheden der kust daar, deu stroout, enz. ? Ged,urende elf jaar heeft hij er in cle buurt gezworven, a1s ( rrnnerl, a1s vertegènwoorcliger vo{rr
ccn liandeishuis, die tie s,chepeu tc'gefiloet grrig
voo,t de leveringeû c'rl o,In ko,ntrakteu ic sluilctr.
En 't'nqâs toen nog niei tle tijci i'an moto'rboo,tjes, enz.; neen, I,ille eu ziju rlakkers zr,valktert il
een roeischuit,overnachtten 1ru certs iarrgs cle uostHincler o,f Wande'laar, of aau boortl diicr iic:'ri:;,clepeû, clan weer rneerdcn ze irun schuitje aari
een boei. En eens bracliterr ze z.r:||s zrugstigc trr.u

op hun omgeslagen vaartuigje, worstelcirti
go,lven, tot tleze de schipbreui<elingerr. tcrr
slotte op het strancl van lia,tizancl wicrpett. -.c.t,
cle kust van Zeebrugge ira,tl vc;<.rt- i.iliq gcc'n gecloo,r

ruet

c1e

ireinren.

De oorlog brak uit. Iltiv'arc1 Lilie bevon,t

zierr

to,en te Seattle (Washington) '
De misda.ad der rt I'usitattia l, cle bboi utet nteer
dan <luizend weerlooze p'assâ,giers iu den gro'ud

geboo,rd, vervulde hem met'afschuw. Ofschoon
ie,ecls een mân van jareu, besloot Lil1e in dienst

van zijn land te tred€n.

Hij

veriruurde zich op

een zeilschip om de reis te clo,en eu na een tocht

van 17.000 mijien kwam hij op i3 Clkto'i:er ts
in Engeland aao.
Twee dagen laterwas hij zeema,n in dienst cler
lievoorlading. Zoo, voeî hij geregeld, ondauks
lilic gevaren, tussciren Erlge'lant1 cu Franirrijk.
lirr natuurlijk ergeriie hij zich Selvelclig aarr cle
.z.c:crooversbeclrijve,ll <1cr Duitschers met iruri

'Southampton

ilibootgn.
.In 1898 bevolrcl Lille zich als iroltneester â411
troo,ril varr de <Cayo Rouranorr in Ëlavalnair'
't Was toen cle Spaansch-Airterikaansche oo'rlog woedde en de havcu van Santiago de Cuba
r.,.-li;lokkeerd werd. De ko'ene zeeman clacht aan
ciie gebeurtenis en vroeg zicb af, od hetzelfde niet
te Zeebrugge kon geschieden. Meer en meer over\\'oo,g ilij zulks en op zijn kamertje te Cardif{, in
clen nacht, o,ntwierp hij de schets van zijn plal'
.:r

Dan begaf hij zich naar Commo'dore }Iay-ne. te
Cardiff en onderwietp dezen zijn o'ntwerp.
IIij maakte daar nogmaals een schets en be-

toogde hoe de blokkeerende schepen onder goed

geleide, een uur vôôr springtij, 20 mijl uit 'ie
-kust r,'oor Zeebrtgge ruoesten vertrekken. Op 20
miji kondea ze otflgezierL het tijclstip van de operatie afwachten.

i\Iet springtij is er 2 vo'et water meer in de
geul. Hij wees aarl, hoe men dan de vaartuige[
tot voor de sasdeuren kon brengen, geladen met
cement, en'daar tot zinken brbngen. Hij uitte
tevens het denkbeeld het viadukt met een duikboo,t op te blazen.

En zeggen wij al dadelijk dat men
den bekendefl nacht uitvoerde.

dit plan in

De kommandant-te Cardiff luisterde aândacir-

tig, trok dan de schoudels oP en zei:
(Ge zult zæ dffi, boel doen verzaJxdeni

))

'

1416

-

De n \rindictiye;r gereed voor den aanval.
tr i)at is het juist \vât \\rÈ nioeieu ]rebben rr, ântwoordde Lille.
Maar hij vonci hier'geerr steun. I-Iij inforrnecrrh dan bij het blad < John Irlrrll r.
De brief uit Cartliff o,1r i {)- i(}-1i gcrlagtcekentl
ligt voor ons en luidt :
ru fk meen liet rnicidel tc kcruren om liirrnen clrie
riraanrlen clen cluikbootrxrr'los tc clo,cn siaket.

Wilt gij

zoo vriendelijk ziin

mij iu betrekking

te

brenger met tle beirokkcir ovcrire iier. Ik ben hier
vreetndeling,Elh,vard Lille. l
De redakti,e ver\rrees heur rraar rie adnriraliteit

cn ùrlze Vlaamsche zeeman scirree{ claarheen in

<1cnzelfcleu zin.

Op 31 Okto,ber reecls k.n'am er antwoord. Men
vroeg van cle acimiralitcit om inlichtingen. Dien
i-lrief hebben rvij gezien.

I,il7e zoncl zijri planner.r... Op 6 Novetnber antn'ocrikle. cle arirrriraliteit weer, o.m. clit :
ri Lir,l r{oorste,lien rverrlen, na aandachtig oncler;zock, l;evontlen niet nreer iniichting"n ié geven
r.lar het bcireer reecls bezit, maar'clit aaitt u
tcrcir, olr dcze kn'estie Lot haar kennis te hebben
::t lrt-lilJtt. l
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ttr"ii

jje ( \ilncllctive l na cien aanval op Zeebruxx.e.
Iiapitein Carpcnter, cie gezagr,o,ercler van de
in een gespreli, eerrige c.la-

rrVirrrlictirre))r vertelt
;t.l 1lâ tlett raitl :

t ftr No'vember 1917 begotrncn wij niet rie s,tuclie cler plannen voo,r cc'11 b,lokkarle van Ze'ebrugge.

))

juist in rie ci4gcn als Lil1e zijn piannen
trccft gestuurcl. ls hc,t niet trcffcrrtl? En toch
rvo'erlcle ree'cls lang vo,or No,r'ernl_rer lgl? de cluikDus.

boo,toorlog zoo ger,velclig, ciat lnen err zeer o,nge-

iust

o'rzcr' was.

.lille's vaders,cha,p op die plannen wordt nog
niet erkend. Lille is een ro,nde zeel:nan. Hij haii

ge'elr eerzuchtige bedo'elingen, do,ch slechts één
betrachting : zijn land te dieuen. D'at vaderschap

te erkennqn is echter de b llijkheicl zell.

muur gemaakt, vier voet làng, en drie

hm

vo,et

de vuurtoren-

pier genoemd, dan den middelmuur, verdedigd
cioor geschut, verder het viadukt, dat den muur

met de kust verhindt en gebouwd is, om het water er doo,r te laten spoelen en zoo verzanding te
voo,rkoûten.
_ Men hacl ook een plan van clen haveningang,

sluis, liet kanaal. Vliegers

haven, voo( de sùuis, blokkcerc,n, c.n moesi clus
cerr heel eind binnen de geul varên. Om tle aan-

dacht der D'uitschers van dat eigenlijk cioe,l af tc
leiclen, zou men tegelijk eefl aanval, ja, zelfs een
la.ntiing, op den muur zelf uitvo,eren, terwijl een
onderze'eËr het viadukt ging op,blazen.
De expe'ditie bestond dus uit drie deelen.

't

\\Ias den clood

in zijn muil aalgrijpen,

err

kunnen rekenen. Boveudien wilde men niemancl
drvingen zoo zijn leven te wagen. Daaro,m deecl

En nrr koanen wij tot clen ra,id zelf .
Admira,al Sir Roger Keyes weïd'met de taak
belast. Zijn rechterhand was kapitein Carpenter.
Zes maanderr bestudeerden zehet p1an. Kàpitein
Carpenter had op een zo,lderkams van zijà bure,el te Do,vEr een naboo,tsing vaû Zeebrigge,s

c1e

Iiapitein Halahan werkte op <1at zo,lderkarnertje
ijvelig met Ca,rperrte't rnee... en iiet zijn levcn bij
{ lc urtvoering.
,\-[en wilde door ttve,e schepen den uitgang cicr

<ius diencle men op e'en sto,utrnoedig persô,neel tc

**.*

breed. lVlen zag het eind, door

gctlomen. Meu verzame,lde alle mogelijke inlichtingçn over de verdediging
In l{ovember 1917 begon men met de stuclie.

had<1en veel

foto'i

men een bero,ep op vrijwilligers, leerde door oefê:

ning de besten kernen en koos deze uit. De man-

schappen me'enden eerst, dat er !-an hen een stout

stuk ergens in Frankrijk gevraagd zou wo,rden.
,Ven hield het eigenlijk doei zoo lang mogelijk
verborgen, want moest er iets in de buitenw-ereld
uitlekken en naar den vijand overwaaien, d.an
zo,u het zeifs niet noodig zijn nog aan dergelijke
expedities te denken.
Ten laatste vernamsrr de mannen, dat het tegen Zeebrugge en Oostende los ging, en ze\iya.ren
ve'rbaasd, maar niemand trok zich terug.
Twee maal vertrok men, do,ch het weer ver.
anderde, en merr moest terug, want de admiraal
wilcle niet cle minste kans op mislukking loopen.

*
Op deu avo'ncl vau 22 r\pril
plan uitgc'voerct wordeu.

z<-tu

het geweltiig

D'e a Vrurhctlve ) ûroest tc tru,epeu tta t Lccbrugge voeren. Ook de tlrisr eu tl)ailo'cull,
twee veerboo,len, ira,ctden nmJlscitappeil a.ut
boord. D'eze z<.r'uclen op den rnuur lauden eu er
cle aaudactrt oet 1]'urts,ctrers allerLiqu, walt intusschen wilde nlel1 cr.e < intrepicL ) err ( Ipùrgcu.ra l,
beiden mdr beto,rr gevui<l, voo'r i]et kanaai, c,e

cr cie an<ler ten Uosteû to,t 2111-tieri
brelrgeu, ollr cle sluts le Vcfsiierren cn ûc Urutsche otrderzeeèrs ett torpe'cLobooten tc veriuuoecen ten Westen

nogiu of uit te varefl.
iien oude cluikboo,t, rnet springstoileu gcvulci,
uro,cst cen bres in de pier s,laan e1r alcrus crc vcr'
l-rllrrtirrg nret iret lailri rerbrekcn.
,\laar dal lvare'il cr ooli bcgelciricrt.ic va,artrugcn, om rco'1is,c-trcrulc11 ic vo,rn1cll, pâtroeljeLx-roten, momito'rs ruet z\,vaa.r ges,cirrlt, clus een
heei ec,kader. -\ie-'u vertrok brj ctaghcnt rrog.
lJe admiraal gar de u Vurciictivc r ltet seil
tu St-Geo'rge vo,or liugcla,n,il l en Carpeuter autu,oordcle : ( r\iogen wij in den staart vau derr
rerr

dlaak eerr verciuiveld goe.tell kronkel slaarr. ))
V6ôr dat de krijgsverruciltingen plaats grepcu,
werd, elke man duide'lijk op de hoogte gestellcr

vaq de g:evarqn, maar niemand krabbelde terug.

Op één schip werci aan e'en Éantal mannen orcler
gegeven op het s,trand achter te blijven, ciocli zij
kwamen in een bijna oproerige stemming naar
den kapitein en weigerden het schip te verlaten.
Het was eeri tocht van fireer dan honcierd mr1i,
zoodat het moo'i wcer moest zijn. Wegens dc: a,aÂrrvezigheid van een groot aantal D'uitscire kanonlle[ orp de Belgis,che kust, mo'este[ cle o'peraties
l-lij uacht wo,rclerr uttgevoercLl'er lt.estonct groote
kans, clat er in cre buurt van Zee,brugge ru Uob'
ten<1e rnijnes zo'utletr liggen.
De benanning was zeer kalrn. .iJe riuistcruis
viel eu een dikke ciuis,ierrris,.

En dan wierpel clc rookbootcn uog irun dichLe
wolken !rit. Natuurlijk blo'uk er geen enkcl

lichtje.
De Britten gera,akten nabij Zeebrugge, eer de
D,uitschers hen bemerkten. To,en begon hct
vreeselijk spel. Debatterijen kwarnen in werkiug.
Ondertusschen voerdEn de Britsche monito'rs
ook een hevig bombardement uit en < het gelurd
van het zware vuur was het m€esû beûoedigende,
tlat ik ooit heb meegemaakt )), verklaarde Carllentet.
Uit het rookscherm kon men den havendam

zien opduikefl

ûet den vuurtoren op honderd

< Vindictive )) weodde en voer
binnen. De < Daffodil r volgde, en legde zijn
boeg tegen de u Vindictive r en drong haar zijdeiings tegen de pier. D,an kwam de a Irisl.
De Engelschen hadden bruggen mee, ofll die
van de schepen op den muur te laten vallen en
aldus de malnen te doen landen, naar laJrgs derr
dam ging een sterke stroo@, de < Vindictilrc >
danste qp eu neer en de bruggen bomden mee.
Inmiddels regende het granaten en kogels'
Kapitein Halahan, die maanden lang op het zolclerkamertje de expeditie voorbereid had, werd
een, der eersrten gedioord; naa"st hern viel kapitein

meter afstand. De
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trlliot,
I

beicleu iradderr cle ianciiug uroeten be$tu-

tll,
-r

ocn sprongcrr luitenaut lJraulo,rci eu luiteuarit

iiawkirrs o,p dcn uruur our <te bruggen vast tc
binden. Z\ st1euve1de11 daar. De < Daltoclil l
dulvcle clc u Vinciictive r.r nog vaster tegeu deu
inuur, kairu gaï kaprtein Carp.enter in dieu'or'.

zijl bcveicr. Jieu ko,gel doorboorde zijn pet, eren all(terc zrln krjlicrbus, een clcrcic

kaan vau vuur

€11 eerr vierde zijn jas; l1lj mer]iLc irct zells rrrel.
Ganscir de kust lag rru l1r vta.lrllnell.
J)e granaten huikiel, cie kogels flo'teu... De
wind was plots gelicerd eu cic iiaven lag cluictcir3 i,
zichtbaa.r. De I)'uitscirers koui,cn clus goetl rirrir
iicir. t\:laar cte ijnttc'n geraakteu icrcir aa.n lallcl, ru
riaal iracl mct r.re Uuitschcrs ceu grur,vclijlie woi-

stclirig plaats.
Het strijdtooirecl 'waS eirg en ruen vo'cirr a1s iir
eeu mens,chenkiuwel, aangczlclrt tege"n aarrgezrc[i, borst tegcri bo,rst.
In het kraaictrnest vail (ic t \,-iirciictivc)), eeir
soort vau kutp lrovcn <le stuurbrtrg, zatet Flugeischcn rilct l.uu rsËe wcrcn (Ju vuurucn op t1e IJutsiiicrs, ttie naar iiurr cigcn nrariricscreperr lvilcie tr
vlucirten. Eeusklaps viel eeu graua,at tusscherr
clic tsritten. Ài1e wercien gedoo'd, b,ehalve sergeanl Finch, die zich iater gewonc.l van o,niiel cle

lijken losworstelen moest.

Plo,ts hoo'rde me{ een zwâren slag en ginder laaide een torenhooge vla,ur op, elt iu lraar
ros scirijnsel zag rTteu ijzer, steen, en stukken varr
iichanlen o,mhoog vliegen.
Het tweede clee1 was uitgevoerd en irct viadukt
venrield. De oude duikbc.rot daarvoo,r aargewe-

zen, stond ondEr bevel van luitelant-komrnandaut Saltiford en voer recht raat het cloc1. Ecr.rsklaps werd zij in het zo'eklicrlt gegrepen... Àl1c
nlannen sto,nden aan dek. D'e Uuttsciiers vuuftlelr
n1s

razenden.

't \\ as een allcrge'vaariijkst

oogeir-

,blik, waut tle ciuikboot was vol o'ntploflingsstol
en petro'leuur... -\Loest tiaar een 'treiler tercc.irt
komen

!

vervolgde rustig ziju weg, als voer
eigen tsritsche havel. binnen; de Duitschers waren zoo verbaasd, dat zij hun vuur
staakten. tslijkbaar meenden ze, dat die Britten
waanzinnig waren geworden... Sandford had al
een kogel in de hand en eeu anderen in de dij;
toch trleef hij kalm ziju bevelen ge'vexr. De osdetzereër drong in het viadukt tot aan den toren...
<tZet de boot uit ! r beval de aanvoerder.
Op het viadukt stond het vol Duitschers. De
mo'torboot werd te wate,r gelaten, de mannen er
op. Sandford drukte op een knop eur toen had de
ontplofling plaats... 't Was of een orkaan losbarstte... Het viadukt vloog de lucht in, met alieu
die er op stonden. In den knai klonk eesx gehuil.
San<tTo,rd

hij zijn

De motorboôt voer terug, maar de schroef
brak; de Britten hadden slechts twee riemen,
do,ch roeien dat ze deden om uit den klauw van

den dood te onts,napp€tt.
Onclertusschen rserd ooË het derde deei van

't

alle,rgeweldigst programma uitgevo'erd; de

blokkade vaf,r de haven.

De <tThetisr voetr 't eerst de haven binnen in
een stqrtvloed vaû gmlxat€n der kustbatterijen.

-

GEclenksteen voo'r kapitein Fryatt
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in het gebouw van cle ti Great Eastern Railway r te Harwich.

D,e mêeste leden der betrrarrning wâfen reeds op

een moto,rboot or,"ergestapt en aan boord bevonden zich slechts diegenen, noodig voor het stu-ren, het do,en zlnken, ,en het bedienen der stukken.
De <t Thetis r) wees den weg aan de rr Intrepid r
en a Iphigenia r, welke volgàen, Zij verbrijzelde
de baruikade van bewapende slo.epen, welke de
vaargeul verdedigden, doch eer detr. schroevef
-haperde in dle netten ook voo,r de haveo g€spannen. De kust atterijen bestookten het schip, dat
op e€n bank zwenkte, er weer afgleed,;temg in
de geul; eenige honderden meters van de sluis en
zinkend nu.
Nog seinde de t Thetis r nuttige inlichtingen
naar -de zusterrrraa,rtuigen en kornmandant Sneyct
bracht ze dan v'lugger op den $on.d. Een motor-

boot onder luitenant Littleton narn de bemanning'

over.

Vijf

rflatroaen waren gedood èn

vijf

ge"

wo,nd.

Dan voigde d:e tr.Intrepidr, door rook oonbuld
en met donder€nd geschut.

De gansche .bemanning was nog aan boord.
Luitenant Stuart -3onha,m-CawEr, stuurde het
schip iu het slijk van den Westelijken o€v€r der
geul, liet de bemanning vertreliC<en, drukte op de
knopjes in de stuurkamer, hoordé vier doffe sla.
gen en ook dit vaartuig zoark.
D,e machinist rende uit de q"achinekamet en
zer; çdat alles goed grng. , Beitle mannen gletlen
van bo,o,rd; hun taak was afgeloo'pen. De geaag-

voerdgr moest zich redden 6p een g!æten rcd'
clingsgordel, hoorde dan nog de kogels van eea
machinegeweer otn zijn hæfd flrriten, kqn een

'
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De

,rr

Vindictive

touw van eeil moto,rboo't grijperr, wcr(i een
.

€,rn(i

meegffile'L1rcl, en eindeJijk opgenonle!.

De granaten wierpen bove,lclien waterstraleu

op, hoog als geisers.

De alphigenial s,to'nrl onder kommando van
luitenar:.t Ballya,rd-I,eake en vo'ig(le de u Intrepidr. De rook van clrt sciiip hiniierde de beweging, zooclat Ballyârci in den blincle vo,er en oi)
een lJ'uitsche slo'ep botste en, cLeze voo'rtduwenci,
cle geul

iu stuwcie.
lla,ar een granaat vernielcle c1e fluit en de o,nt-snappende stoom clreeI den rook hceir. .,ru za,g
cle bevelvoerder beter zijn ln'cA, err oncler rle olitzettende beschieting, lie't hij het schip op rie
Oo,stelljke zijde cler geul ioopen.
i)e bemanning redcle zicit op clc.zelfcie motorboo,t van de <Intrepidl, o,nder ko,mmando van
luitenant Deane, Deze geraakte buiten de haven, bereikte de uWarwick r, clie de groote zijden
vlag van den adrniraa,l vo'ercie, een gesche,nk varr
officieren.
D,e mannen juichten cle r'lag toie en klommen
aan boord. De aWarwickr, en de torpgdojage'rs
rr Nortir Starr, <Pho,eber hadclen tot taak Duit:
sche ma,rinevaartuigen uit dren weg te houden.

D'e < North Star l verloo'r haar ko'ers, werd dan
plots belicht doo,r de vuurp,ijlen, en zo,nk doûr
gtanaten getroffen; de < Phoe'be )) rcdde bijna de

gansche bemanning.

De'uVindictive r d,ro,eg ho,nderd,en sporen maar
werk was gedaaû. Om de mzurnen aân boo,rci
terug te nemeo, zou zij eEn sig:laal met de fluit
gcven, tnaat deze rMas weggeschoten.
D,e (( Dtaffodil r floot dan. De Britten
hoorden het, maaf wilden hun dooden en gewondern meenernen en zoo kropen ze terug van clen
ira,ar

muut, natuurlijk nog altijd onder hevige be'

t"T,!ttl$;*crive,

stak aJ. zsu, zeontsnappen?
De D'uitsche batterijen spuwden hun granateu,

r

na tlen strijcl
rnaar rook omirufule iret schip, dat veilig $/eg geraakte.
D'e < Iris l vo'lgde I een trefTer ricirtte no,g eelr
bloedbad aan boord aan.
Die rookontwikkeling geschiedcle naâr het plan
van korrnmandant Brock.
De rr Vindictive r droeg honderden spo'ren vart
kogels en granaats,che'rven; maar veel a.angrijpencler was de aanbilk cler dooden ert gctvcrttcleu.

loen kapitein Carpenter rorrtl giug, richtten c1e
gekwetsten zich ecirter nog opr en stervenrlerr
zelfs ook met hun laatste kracirten en juichten

hem toe.

I,uitenant Walker haci den arm afgeschotelr
door een granaàt; dit ge'schiedde reeds bij c1e
lancling en de ma,men sto'rrnden toen over hetn
heelr. i)e gezagvo,erder zag hem liggen en trok
hern weg en de zoo vreeselijk verriinkte riep zijri
lnattozen oog tore: t< Good luck, good luck ll
De gansclie bemanning van een ho,uwitser
werd gedood en een tweede, die haat v'erving, i11sg'elijks; toch nam een dercle gro,ep het stuk over.
fn een hut zat e,en landrat, een vuurwerkmâker:, amb'tenaar va,n kapitein Brock, en die noo,it
op zte wâs geweest ; nu gaf hij rustig seinen luet
lichtende pijlen om. de blokka'deschepen, den
vullltoten ern aldus hun koers te toonen. Op de
< Iris l viel eet granaat te midden van 56 matrozen, clie op 't op,perdek hun beurt voor de landing
aïx'aclrtten; 49 werden er gedood en de overige
gewo,nd.

Een andere treffer kwrirn in de wachtkanter,
clie a1s lazaret diende en bracht er 4 o,fficieren
en 26 manschappen oû:n 't le\,:en. Op cle rt Iris rr
had men ?9 dooden en 105 gewo,nden. Èn zo'o
keerde'n verscheiilene schepen met gevallen dapperen aaû boord naar Engeland temg.
Een clagbladkorrespondent meldde van KadzanCr, aafl, de Ze'euwsch-Vlaamsche
rr

Binde{ijk is

c1e

kust:

nevel opgetrokken, die voor

-

t12t

-

Een cler gaten rloo,r granaterr in clen romp van eetr cler Engelscire schepen, tijdens den aanval
op Ze'ebrugge, geslage!.

Ik s,ta op een hoog
tluin bij Iia-lzan<l. '\an clel ltorizont, nog ever
zichtbaar tegerr de lvattige lucht, cloemen dric
ons cle Bclgis,che kust vetlto'rg.
'L(iici.!9,

r,an l3r'ugge op, de Sint-Sah'a1,or, r1e Onz.c
Vro,ur,r' qri 't .lJclfo,tt. Aan de zcezrjcle zit

l.icvc
KnokL<c's Orauil
il-, cluiclelijk vooruitstcl<crrtl
.le

llr;te1, r'ôor dc roc dal<cir c'ler vi11a's claalachtcr
I)ttinbergen's Louiierr r'vatcrtoi'eu, i{eyst's kerk.
I,iii:lcrveghe's .qeu,elciigcrr r1<llr en eincle{ijk, rijzcnrl boven clen v1oell, Zecbrugge's havenmttttt
c1l over 't gro,ene land crt cie grijsgetinte zee
straalt cle Lentczon. Geetr geluicl I'an Zecbruggc
nu. Na clen stonn de stilte.
I)e reusachtige harrenmtltlr vâ.11 180o metet.
lengte is van c1e kust gescheirlerr. I{et officieele
tsritsche ko'mmuniqtré spreekt hiero,r/er als vo'lgt:
rr lhvce o,ude, waarrl el,<toz.c onçletzeeërs, gevulcl
rnet ontplofbarc s,toffcn, 1nocs,te11 tegen het paal-

werk loop'etr, tcn ein<1e clen havetclalt rtan c1c
knst af te srrijrlen. ',
We kunnen tlit lrcrr'cht aatrvttllcir. Iierr clier
o,rrderzeeirs is tegerr tleir trtuttr zelf oltlrlo,ft c'n
hc'eft er een u'ijcle bres in gcslaqetr vatr zeker vijf
cu twintig meter brce ltc. \,/arr Oost naar \\iest
l<an men nu cluitleliik op groo'tcir afstand rioor
den muut heen zieu en tleze opening scheit'lt tlc
pier in tn'ee <lee'len. D'c hrcs is kort bij c1e kust,
tlus r1e cluikboot i5 vrij yer cle haven ingevaren,
ten spijt van de vcr.sil-icrri.n-qar-rir1c1e1en, als oucle
barke'n en netten, clie vermoeCcli.il< rvel tloor hel
voo,rafg'aanc1 kano,nvurrr tot zinken zijn gebracht.

Dit is

een res,ultaat. rla.t nren noo'it met

bc'schieting bere'ikt heeft.

eet.t

\Ve weten uit het ko'rumunicrié, dat er oucle
kruisers opgeblazen zijrr, orn clen ingang clet
'haven te
versperren. Dc haven is echter niet ge-

lrccl gcs,loten, a7 zal cle hindernis cle toch ai
nroeilijke geul nog llauwer hebben gernaakt;
aar gis'te,ra.vcnd stoo,nrrlell vier D,uitsche to,rperloboo,ten uit Ze,ebrugge en voeren op den gewo-

rn

ncn ua,chtelijken sluiptocht om de West.
Aan cle strandzijde ligt het wrak van een ineengeschoten torper.loboot nret twee schoo,rsteenen,
rlisschien clic, welke het koqnmuniqué a1s verlolen opgeeft.
Veel Duitsche gcrvo,nclen zijn Dinsdagmorgen
llaar Brugge o'vetgebracht, zoowel per scirip als
per trein, en cle rrerliezen oncler cle verraste troepen moeten groo't zijn. De huilende sirenen err
't alarmgebe'l brachterl Maandagnacht het gansche garnizoen op r1e been, terwijl de bevolking
verschrikt naar Ramscapellebrug en Lisselveghe
vlrrchtte.
Ja, rve begrepel ,clat er iets bijzonders gebeurrl
r.llorcst zijn. Zoo hoo'rde ik heden nog van c1e
grens,bewo,ncls,, rlie van Maaaclag op Dins'Jag een
orrtzettencleir nacht hebben doo,rgema,akt: Oni
tn'aalf uur beson het geure1c1. Ilit zee klonk gebrrklet en uit c1e lichtstralen kon men opmaken,
dat de Brits'che s,chepen om c1e Noord lagen, o1.'

vrij ko,rten

afs.tarrr'1.

Dit gervelcl hield een uur aalt.

er clan stilte, maar claarna o,ntsto'ncl een
helsch lawaai, zoo,als men nog nooit hacl gehoord.
't Was een vdj donkere nacht en een motregerr
viel ne'er. Boven tle krrst scho'ten hooge v,lammen
c1l vL1l1rstralÉrl1 op', rcgel-!i1e liet vonken en scheett
a1les eenige oogenhlil<1<en in lichte laaie te staan,
terrvijl men 't ge'do,n,Jer van kano,nnen en de slaEven

rryas

gen vân zware ontploffinger, het barsten vari
granaten en bomnrer en zelfs 't getik der mitrail-

leurs hoorde.

Noeit hebbel cle l-)uitsche batterijen zoo'

ge-

- l4Ël rnrurdi als dlen

nacht; van alle kanten klo,nken

ze, vatr Heyst enZeebtugge, van Duinberge, van
Diuclzeele. Vla nmen en Stralen, overal s/âar mell
zich dre cluinerrrij inbeelden kon. De lucht trilcle,
cie ramen rinkelden en vele grensbewoners zijn
angstig opgestaan, zich afvragende wat er nu
wel gebeuren mo'cht. ))
En ovEr de bewo,ners van Zeebrugge schreef
tlevzelfde korrespondent :
rr Met vijf hondercl wo/nen ze rond de kleine,
rrerweercle, schoo,n.nog jonge kerk te Zeebrugge.
Vijf hondercl te zameî, mannen, wouwen elr kin<leren. Nog altijcl ho'ucletr cle meester en de zus-

tefs schoo,l, al zijn er klas,sen in een partikulier
htris. Nog elken Zondag zingl er tle pastoo,r ziin

mis.

't fs gebeurd, dat cle clienst te lang duurde naar
clen zin der D,uitschers, die ook eEn uur r,rcor hun
heurt herbben en c1e rr herrn o,fficieren l, getrouw
aan hun <o,rdhungr immers,

cle

burgers wegstuur-

<1en.

Met vijf homclercl dus blijven ze op dat gevaarlijk plekje nabij de haven, o,\/er de ganschervere'lcl
bekend.

I{o'e cle mannen et jo,ngelingen voo( den bezettEr moEtefl werken, is geno,eg gerneld geworrl'en, alsmede hoe er sommigen c1e verdrukking
crndv uchttEn.

D'e D'uitschets hebben berelen gegeven. Als

't ala,rm is, moet cle vel<lu achter <1e burgers

't station va,n

D'u<lzeele

naaf

leiden. Gewoonlijk

rrluchttende vaclers en mo'eclers met hun kinderen

bij beschietingen naai cle brug van Ramscapelle.
't Gehucht met c1e kerk ligt echter een kilomEtEr van het fel bestookle punt, de haverl.
Aan de t'urgers dacht ik to,en ik heden naar cle
grens fietste.

't

Was ee'n heerlijke Lentelnidclaq. D'e

moo,ie

voor Gro ed e's, o'ud kerk j e ston d err
al in blarl. En o'rn c1e huis,jes oill o,f onder âân
r1e tlijken bloeiden boo'men, stmiken en hagen
met roode, rose, witte kleuren. Matleliefies tinten

k

a

stan j eboornen

het tee're gras. En in <le wijde poltlers iubelt het
rrreerlzame wErk. Vogels kweelden en schaterclen
in c1e takker o{1 het pleintje voo,t Kadzand's grijs
be<l'eh'uis en c{e gultlen haan clie var den toren
naar Relgië sftaarcle, blonk in de zon.
De waarc{in uit de rr Drie Koningen r, Ka<1zantl's vetmaarcl logernent, srprak me met weenro,ecl ov'er d'en vroeqeren tijr1, toerr rr't vreemde
\/oilk )) vân Oosten,Je, Blankenherge, TTeist etr
T(noklre tcrt hier krvanr, en 7.oo zondetling rrmirakelen r ko'n, uitqelater nrt het eens wi.i sTas vân
mo.ls

eî etikette.

\drit slineerde zich

r/roen naat

c'!e c.rin,lrl'eù rloe,t het

c1e r'!r-rinen,

q'aarachtet

11e

zee stil

rrrischte.

Welk een ka]rnte err rrre,le nlorrr ! En flâll\ve.!iil<s
cLie uur vân hicr s,teekt Zeehruege zijn piet
Irovcn dcn rrloerl.

me's grauwe kerkruïne. Doch o'p de akkers jubelt
niet als weleer het vreedzame werk !
De Duitsche srlavenzweqr knalt daar.
'Was

't wonder, dat ik dacht aan <1e knaperr
en mannen, clie weer zullen moeten hersteliet,
w'at hun bondgenooten 'urernielden ! Aan de Vlamingen op de baggermo,lens in Ze'ebrugge,s hav'en? Aan kinderen, die over bo,mmeïr ureten te
spreken, a1s de o'nze over hun speelgoecl? Aan c1e
in cle rij sta.an wachten bij ,s kosters
huis te Zeebrugge, waar het vo,eclingskoaniteit zete t? Aan clen pastoo'r, die we1 krachtig blijft err
ziin gemeentetje van Zeebrugge met raad en claad
steunt, ma,ar die toch vergrijscl is?
Een bootje vaart clagelijks van Zeebrugge cloon
't lianaal naâT Brtlgge. Burgers reizen daar weinig mee, en dan nog me,estal een moeder, die

moeclers, die

een ziek kind naa,r

boornen. sitflrilcen

e,n

ierllers gelaat.

\trIat

eer.r qo;lf

van hcnn z,al er nl1 over rle be-

volkits: geslaqen zi.in I De Britten aan land, al
$.âs 't .1an oo;l< ltaar \?oo1. ko'rten tijd. Toch aan
lanc1. in soiit der rnrurbral<ende batterijen ! l
I)eze raic]- r'as horrenrl.ien het begin van een
rrieur..e n'orsteling teqen de duikbootbasis.
D'ag en nacht zou rrliegeskader na vliegeskacler
vers,chiinen en bo,mmen strooien, niet alleen op
Zeebrugge, do,ch. ool< on de barakken langs het
kanaal en op de werkolaatsen le Brugge. 't Was
ook hiet een afschuwe'lijke T-ente gewofden.
Elken nacht l{rerdEn c1'e bewoners van
Zeeun'sch-\/laanderen zelfs qern'ekt doo'r c{e slage1l €î het gerommel . en e,ens rrielen ook bommen
over de grens. mid<-len in 't orrcl stetleke Sluis. Dtie
lrrrizen u/erden I'ernie'Ir1, maar lnen had gelukkig
ge,en menschenteve-rs te hetreuren, hoe to'evallig
sommige inwo,ners aan den dood ontsnapterr.

ï)e proiektielen kwame'n 's nachts terecht in

11e

Kanoellestraat.

hii bakker

c1e

voornaamste van

't

stadje,

VersJuis efl âân <le Beeàtenmarlit

en

lfietrlvstraat.
T)an weer siloeqen honrme'n of 't Duitsch afr"'e'erqeschut. elqcîs ro'n,l Sint-Anne in, er van
ver-.'le'r uit Ho,1lan.l krttamern nrr rte,el lierlen her\r"rrfis. om iets yan rlerl oo,rlo,e" te zien... Ën och,
r'af rvas het I De orrrJe,rs cn kin,leren te Rnrqge
n'etpr.r :nr:l ets te s,ordlier r oycr clie'irersch rikkeli ike
tr l el, ten .
Zon harlclen de Britter t1t1 een o,ngena.diger
'oorlo. aatr r'le r'lrril<hoo'fcrr ve,rklaard.

*-**

hagen en clema<le-

liefies to,oien cl'e'n rrriâ.1e;!eerrrl's,c1.en < Graaf Tanrliikr, rvaar errenal5 hier schilrleraclrtr'ge 1-.uizelrens legen leunerr. En ,le rro,gels s,chetteren o,rl
Lisseweghe's zwarell toren en in 't groen bij Dam-

Janshosrpitaal van

Als een eroep'ie vân Z;eebrugge o,f TTevst naat
Holland ger{ucht rvas, heerschte er r,"roo,liikheid
lanqs <1e l<us,t. D'an monkelcle een guitige lach otr

Achter Zeebrusqe, T{eisrt en T(nokke b o'eien
t-rtt oo < rle

't Sint

Rrugee l-rrengt. Dat lio'sp,itaal is getuige van veel
ellen<1e, rrant cle onclervoe'cling s,laat vele kin<ierkens en meisjes rnet ziekten en krvalerr.
En stetft er iemancl crp Zeetrru.qge, dan wordt
rle doode te l,isseweghe besraven. Te Zeebrugge
is er al1een een kerkhod rroor Duitschers en er
l'usteïr er al veel.

Ë:t trtt 1p fl6cf6'pr1e !
Teç-'eliik met Zeebtrrgse u'ctd ook Oostenrle
besto,oikt,

in dien yreeseilijken nacht van 22 çp

23

t4æ
April, en met hetzelfde doel, de ha,ven ie blokkeeren. Daarvoo'r scheidde zich van het Britsch
esl<ader eerr deel af, oncler beve{ van Cornmoclore

Atrbe'rt Lynes, en zette koers naar c)nze voor-

iraamste badplaats.

Voor het trlokkeeren wâreî cle oude kruisers
eî ( Brilliant r bestemd, welke insgeliiks beg-eleid werden doo,r patroeljevaartuigen en
ro,okbooten. Metr naclerde ongetnerkt tot clicht bij
r1e haven, en de voo,rhoede verlichtte het uiteinde
cler hoofclen met vuurp jlet, oirl âan c1e rr Sirius l
clen weg te wijzen, doch cle wind veianderde,
dteef den took terug en zoa werclen de Britsche
scirepen duidelijk zichtbaar voor den vijand.
De Duitsche,rs schoten Ce se{nvuren uit, en de
,n'o,ok, we{ke een b,eschetmirrg had moeten zijn,
liæ dre âanvalleft iti den steek. D,e tr Sidus r en
( Biilliant r vonden den ingang triet en liepen
âan derr grond. I{en moest hen buiten <1e haven
tot zinken brengen, 400 meter ongeveEr ten Oosten
a

Sirius D

rran de hoo,fclEn.
Mo,torboo en haalden t1e bemanning van
hoo'rd. D,e raid op Oostencle mislukte dus door c1e
rreranelering van den wind.
I)it was cle eenige recien.
Tij<lens en na cien taid oç: Oostende waren iti
rlc stad veel slachto,ffers o,nder <le burgerij gevallen, 29 do,o'clen etr 27 gewonden.

Nog menige I'erschrikkeliike nacht zou voor
Oostende aanbreken, en zoa vooral op 10 Mer.
Ile Britten wilden nogmaals pogen c1e haven
te blo,kkeeten, en Co,rnmodo,re lllrrbett Lvnes, clie
cie expeclitie det rr Sirius )) efl ( Brilliant r bestuurd had, nam nu ook cie leiding. Als versperringsschin wErd de <\/in<lictivel aange<1ur'r1, <lie
na Zeebrugge de nooclzakeli'ikste herstellingen
ontlergaan had.

't Zaa nu nog moeilijker zijn, want <1e D,uitschers lagen na de harde les rra,n April o,p <len

loer. Ze hadden de stroombank-boei, <1ie clen ingânq tot c1e haven ââil\ile€sr, we.qqenomelr en in
de hoo,fden eer-r bres gemaakt o{n een landing
te vootllomen. Metr ko,n 'rve1 be,griipen, dat er in
de marine bolwas,schineen to,egediend nraren, we-

gens het gebeurde te Zeebrugge. En nn werd

Een îorpetlobbot s,loop naa;t haar to'e en moest
tlen o'u,lerr kruiser tlen-weg wijzen door zoo datlelijk met een lichtboei den ingang der haven te
bepalen. 't'Was nog stil, maar allen verbeidden
het se{n : de mo,nitors met hun zwaar ge'schut, de
artillerie ginds bij Coxyde, de vliegers ergens
tegen den gtauwen hemel.
Alleen tornerlgjagers voeren rond o'rn cle r,'ijanrlelijke schepen'crp afs,tancl te ho,uden eî de expe-

rlitie te dekken tegen een aanval in de flank of
rlen rug,
Nog eenige stoncien en tq sein kwam. De kanonnen braken met een vreeselijk gehuil c{e
stilte. Twee mo,torbooten s,toomden naar het eind
'<1er haveflhoofden, die geschut clroegen, En slingerde,n et torpedo's heetr. Hooge vlamtnen slo,egen op en de pieren i'vafen daar vernield.
Boven de stad rees een vuurpijl, welke uiteenspatte in een wolk van gloeiende ballen: het was
het sein, clat de r'liegers op hun po,st hingen, wat
rleze narler bertezen r1oo,r c1e helsche botnmen, clie

rnet do'nderelrle slagen uiteen bars,tten. Ook rrit
het Wes,ten beqon <le artillerie te bulcleren en
satrsch cle kust lag weer te dav'Eren o'ncler het

afgrijselijk oo,rlo.gsqeweld. De oorlo,gsrluivelen
ware,n nog eens losge'broken.

De batteriien rr lirpitz r,

rr

Hinrlenburg r,

D'eutschlan,l rr, al die monsters spuwden hun
schroo,t. Van achtc'r \,7eurne, van'Coxyde, van
l{ic1del- en }{arialcct'ke, van Oosten<le en Breer1ene, van zee, va71 plaatsetr, zoo ver verscheicleî,
ruit alle richtinqen maai<len doo.l en ve,rnieling.
Ën gansch die orkaan u'o,edcle feiteliik'eoo,r de
u Vinrlictive u, rlie naar cle haven voeT, heschErm(l
iloor rook.
Doch eensklaps krvam een tlikke zeemist op en
rr

omhulde clen kruiser. De to,rp,edobooten

moies,tefi

hun lichten o,ntsteket en luicl gillen om met
cilkaar in voeling te bliiven, zomdet. opeen te botseo. De vlie,eers staakten hun aanval.
DÈ rr Vinclictirre r lag nu als hulpeloo,s, geheel
in 't drristsr. Twe,e mo,to,rbooten lneen naas,t haar.

: zij bezaten <Dover flatesr,
lichhverpe,rs, <lie een sroo,te oppervlakte in klaaan elke ziide eet

e,r

ren schijn lioinclen zetten, maar u'elker helder-

Den avo'nd rrarr <1en 10" I\,le.i lvat'en sr tlan ook
rregen Duitsche marinevzrartuigen op patro'elje.
ï:[et was kalm wee,r met e'eî zwak briesje, grij-

heicl thans obk doo'r den nevel orpgeslurrrt werrl.
Dre kruise'r rn''ilde clan op eigen kracht den inrralrq zo,eken. Trveemaal vo'er hii er voo,rbij; rle
rlet<1e maal s,che'urde juis't r1e mist, en rnen 7.ag

-ctre'ng gewaakt.

ze lrrcht,. hier En daar wat sterren, rlo,ch geen
maanlich't.

Het Brits,ch esl<arler vertto,l< : rle u Vindictive l
begeleirl cloo,r to,merlobooten , mo,nito,ts, motorscheetjes. Op een iaqer he,rrorrcl zich t1e âanvoerd.er, Co'mmodore Lvnes. Fo,rrerr Duinkerke hoorde

rncn ge,schut, een betrir's., rlat de vlie.qers'van clen
r

iinn,-l

in

<le

qteer \r âre1t.

De Rritsche lanr'lertillcrie cn

11e

al'iateurs

ç"e'u1 tuss,chen

hun medgq'erking. rrerleenr.nr mââr el was
ceeî voo,tloopige beschieting, o,rrr r-le l)uits,chcrs

strnl<s te knnnen verïâssc'n.

f)e kle,ine rrloot narlercle ongehin.lerd OostenhrrlpscheDen namen hnn aânge\^rszei
nlaats in. \.(em z.ag elkaars vaâttlti(len slechts als
schimmen. Daar doem<le lriina gemisehloos een
logge gedaante op : 't was de rrVindictiver.

de nieren. Een

mo'to'rbcot stoonrrJe baastiE b,innen, trotseerdc
een her,ig bomhar.lerrrenf en wieç eer liehtboei
trrsschen rle hoofden.
D,e rtVinclictive> zas, nu haar wes, sturrrcle in
soede richting eri qras binnet <len havenmon<l.
l{aar nu s'c,r1d ze fe,l 'he,stookt <Joo,r het l)'uitsctt

sesclrrrt. clat de

zo11-

<len

cie; de

duidelijk cle

c1e1<ken schoonrreec'<1e,

en

de

rclrterhnrg rretnie'lr-le en claar alle'n. clie er zich
ber,o,n rl'en, cloo,r1 r'! e, s,aarbii o,n clerluitcn an t A n gus
TT. Mac-T,achlan, 11'e'lke er het beve{ voerrle. De
gezaqvo,erder rran hct schip, komman.larrt Go,cls,rl
Eebo<rd rle o'fficierctr zich met hem irt rien k'mrnandoto,rcr.t te ver:sch.ansen. l{achineservefen
storttell een orkaarr v'an trood ovet het vâartuig.
Go,r1sal liep weerbrriten om beter rlebcweging rran
,le a Vin<lîclive r te k'o'ntro,leergn En dôor eet

-
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lclke ning r,an ic har,cit vau Zecbrugge, waarop i1e plaats is aarrgcduirl, rvaat t'ic beicic vcrspei'iirrgss':irepen in lrct kanaal liggen.

in tletr s,talctr llatrti veln tletr to'ren riep hij
zijn be'velen r,o'ôr ltct stuLett.
Dc kruis,er bots,tc trre i ziin ingeCcukten rroot'
s4rle'et

ste\/c"ll tegen he't Oostelijh. hoofrl en zn'erlkte clatr
rnet zijtt 320 voet langctr r-otrrll ilt de geul, o l clcze
te verslterren. Op tlat o'{--;clli)lili t-ro{ eelt grâ1laâl
(len to'l cl-r. Ailerlci proickticlerr huilden ovel: hct
v aaltui g, stalcil pi ate'n sche trrtlerr o1,-ctr, ho'uts' r: rk
liraakte, vlamnreir la,airlcn ôil, lieperr ronc.l, rook

keel aan...
Luitena'nt Crutr:hlev sLpiuilg uit clcn vernieicletr
to,reir, riep naar tlqt komtnanclant, ontving geell
antrvoortl, seinde achteruit tc stoomett o'nt iitt
zu,enken te besturen.
.q'r:c'ep c1c

D'e rr Vindictirre r lag nrt otrtler eerr iroek vart
40 gracle'n tegen de p e'r ett beu'oog zich niet
ineeï... I,uitenant CrutcJric-ç gaf cian'bevel i;et
1:aaftuig te verlaten.
De officier-machitris,t lirrry mo'est hct iaats,te
uit de machinekanier vertrekkert en clrukte op de
kno,pjes voor cle tlntplo,ffingen ; luitenar:rt Crutchiey rleecl hetzelf<le irr het voo{schip en cle < Vinrlictivel daverde ovcr garts,clt itaar lengte, en be-

gon te zinken.
Bij het van bo,o,rrl gaan, r'ie,len nog eenige maunen. Luitenant Crutchle,r-. r'reezencl dat kornmanclant Go,dsal geilooli was, licp onder granaten en
kogels het gairs,chc schip ro,nd, orn hern te zoeken, maar vo'ncl hem niet.
Godsal hacl bij den lorigen aanval <le rr Brilliant r geko,mmancleerrl en met a1 de officieren
ttan clit vaartuig crr die r,an ile < Sirius l zich vrij-

n-il1ig voo,r' clczc cxIcr.iitie, u-azrri:r
:rangeboderr.

hii

'1

lcrvcn 1iet,

De o'fficier Rcc-l ontdciite tlcu ge\\'oll 1etr, bc.
u-tlsteloozeu lttitcirarrt Àllevne irr rlcrr t()re1l en
rirr,lrg ltcm irccri tloo,l clen lcgci-L van 1<o.qe'ls,. Nog
t:cns ncr<.l -\.llevrrr: getroffen eu stortte in hct

l.ater. Hij ku,an tot bezinniug tcrllg, .qrcep ecrr
tcrlu' cir u'err1 rnet tr.,-ee anclere gcrvoirclen cloor
lrritr'Lrarrt Bo,urke aan boo'rtl vâ1i eelr motorboot

xrlrtschen.

I)e tlotorboat.

254 van luitenant I)rurutrio'nrl

nanr, altijd oircler het helsch bonrbàrt.lcment et

,nitlail.leurr;uur, <1e .rest cler bernanning rtan
bo<lrrl . D'ie riro,tori.'oot kreeg vèrscheiclerre treffers: I)rummo,nrl u'crrl ernstig gcrvoncl, zijn c'erstc
officier, luiterrant (lordol Ro,ss verloo'r het leverr
t:rr. zirrkerti rcecls, bcr,:iktc hct cïoorscho,terrizaartuig clen torpeJo,jager u \\'aru'ick ) en lno,est ciarl
,'pgcbltzer tvortlen.
Onr 2 u. 30 gaf tlc ri Walu.ick rr hct sein to,t clctr
aftocht

;

r1e roode vr1r11'pijlcn boorclen cloor clen
ko,u<len niet ver gezien u'o,rrlen ; to,ch

rrist, rnaar

verscheneu na elkaar cle hrtlpschepel; men gaf
c1e geurondel en <looden oryer. \riemalrtl had eert
<'ler vijanrlelijke torpedobooteri ontmoet. Negerr
immers waren et uit, nraar hielclen zich blijkbaar

op i'eiligen afstantl.
Vice-aclmiraal Sir Roget I{eyes hacl den aanval
bijgewoomd op de rr\Varn'ickr. Men hacl in het
geheel trn'intig rlo'oCen en tn,aaif geu'on<len.
Het eskader kecrde 11aa,r Engelancl terug en

't

w:rs

stil om Oostencle'.

D,e

rrVindictivel ver-

