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De striici aan het Italiaansche fro,nt.

rnct eelr lraak o!:r.gcpil<t. Iecler c1ect1 zijn b'est,
rverkte rrrct flinke qr vlugt-e beclaar<iheid, en
tocn \l'c rra ztntlerhalf rtrtr rvegstoo,nldcl-t, was a.l
hct mogeliike gedaan.

I)at hecngaan rvas tra.qis,ch. Eerr llunt vârt ccn
<1c rr Koningin Regentes > stak bo,rren
r,vater rrit elr \ rees het graf \an zes flinke zce-

tnast van
'.ti.

,r

D,e rr Ko'ninein Regentes r hoord,e te Vlissingen thuis, en wâs een schip van cl'e bekende
rnaatschappii Zeeland. De geredden gingen dus
naar die stad, n'aarheelr men ook het lijk van
cleri aclnrinistr-ateur Smit vo,erdle.
I)e D"uitsthers wilrlen hun cynisme zoo ver
drijven, nog afgeltaardig<len naar cle begrafenis
te zenden. Zij ontkentl,en immers hun daacll. De
politiekornnrissaris van \/lissingen verzocht dringend, de regeering zulks niet toe te staan, o,f hem
te ontslaan van alle rrerarrtrvoorclelijkheicl rroor
onlusten. Ën de officieren kwamen niet.

Zctten \ve o,ns overzicht voort.

l,Ien beschuldigde Mexiko, dat het een Dtritrche on<1;erzeeërs-basis op zijn kust toeliet. Meril<o' o'ntken<1e dit ten stelligste.
D,en 8! Juni beliep de to,tale vernieling o,p de

N'92.

Ar.r:rerikaansche kust 18.600
nrcnschen omgeko,men.

ton. Er waren

l:]hb

D,en 11" Juli bombarcleerden Du,itschc vliege

niers Bo'ulogne. Er vieleù in d,e stad ll clcrc<len
Op 13 Juni torpedeerde een o,nderzeeër den
bewapenden koopvaarder < Patria l, een En

ge'lsch schip; 16 o,pvarenclen r,'e'rlo,ren hieririj het
leven.
Het lrersoneel der oo'rlogsmarirle' vân rle Vercenigde Staten werdi van 87.180 mân qp 131.485
gebracht.
Den 18n Juni deelcle Bonar l,au, irr 't Rritsche
Lagerhuis mede, dat cl,e vervaardïging van vaartuigen voor het eerst de vernieling overtrof.

Den 21o Juni zonk in cien Atlantischcn Oceaan
Belgische stoomboo't rt Chiliën l, op 1.4ffi mijl
van de Amerikaansche kust.
Vrij hadden verscheidene trooterr in de vaart.
In 1917 \ivas te I"e lfâvre een zeevaartmaatschappij gesticht, die rr ltey6; Ro,,val Belge r, met het
Ce

doel dle levensmiddelen-r.o,orzi'ening te rrerzeker,en, nu,. en ook na dên oorlog. I)e regeering gaf
hechte ntaarboçgen. '
Er had ook een striid plaats op d,e u'ewen.
Daar toch lag het zwâârtepunt rran c1,en oorlog,
DE GROOTE OORLOG.

*
Amerika alleen bo'uwdb in de maand Juni 280
duizend ton, dat was 1.0E4.000 ton sedert Ja-

nuari.

Den 1" Juli zonk een vijfde Amerikaansch
transportschip, weer een der Ham.burg-Amerikalijn. Het was op d,e terugreis. Er waren 7 slachtoffers.

Op 3 Juli maakte men een lijstje bekend over
het troepenvervoer der Amerikanen.
Naar Frankrijk waren gevoerdi :-1.718 man in
Mei 1917, 83.000 in Maart 1918, 117.000 in

April; 244.00O in'Mei, 2?6.000 in Juni.
Met db zeeliedlen wâren er nu 1.019.115 mân
in Euro,pa of op zee. De vetliezen bedroregen
toen 8.165 man, wâarvan29l op zee. El dienden

Amerikanen bij rle luchtvaart.
-100.000
Den 15' Juli weïden twee schepen geto4redeerdl : het transp,ortschip rr Barunga l, dât troe-

pen naar Austtalië bracht, waarbij geen slachtoffers vielen, en dan de rt Djemnah r van Bizerte

naar Alexandrië; hier verloren 492 man het
l'even.

Dgn 16'werd €en Spaansch vaârttlig getorpe; aan boord bevond zich cle Spaànsche gezant te Athene. De verontwaard'iging in Spanje

dleerclr

was geweldlig.

In dbzen Zomer dreigde er ernstige storing te
komen. Te Rotterdam brak eerr staking uit in
het havcnbeclrijf en rnen weigerde aile schepen, ook rlie cier Reljef-kommissie, te locsen.
Dat beteekende ho,ngersnoc'd vocr België.
Uit kampen kwamen dan geïnterneerde Belgische soldaten naar Rotterdam, om dit werk
ten bate van hun volk tc rrerrichten. O,ok zoncl
men Relief-bootcn naar Vlisringen, wâar wel ârbeiclswilligen wâren, te meer, claar doo,r den tluik-

b'ootoorlog cl;e scheepvaart hier geheel gestrernd'
l"g.
We halerr hier eerr stuk aan, dat toen in <le
rr Vlissingsche Courant ) over c1e aankomst dier
schepen vcrscheen. I)e lezer za1 er eenige bijzonderheden uit vernemen over het geschii eener
Nederlandsche loonkwestie, Waar wij toch in
't bijzonder a1les verhalen, \1'at met o,ns land in
betrekking staat, r,erclient clit hier zéer zeker een
piaats.
stui< luidt aldus:
' t DraarHet
is hij I l
Zoo k1o,1rk liet en aller biikkelr rvendtlen zicir
zeetryaarts.

D,at l'as op clen irBolrlcr.::r 1,. rratuurlijk, zoo
dikwijls nu c'Le vergaderplaats r air liomderden
Vlissirrgers.

Den 1?" trracht eer groote Duitsche ondprzæër
de rr CarBathian r, 13.000 ton, van de Cunardlijn, tot zinken.
Den 189 verloren de Amerikanen een bevoorl
radlngsschip, waarb,ij 10 slachtoffers, en den 1S
den kruiser n San Diego )), maâr nu zonder menschenlevens te moeten betreuren.
Den 20s zonk, bij de fersche kust, db rt Justice r, 32.00O ton; zij werd cloo'r verscheidene

duikbooten aangevallen; aan boord bevonclerr
zich 700 man, \À/aarvân er 11 verdronken.
D'en 27" -Tuli meldde men eeri stout stuk van
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<lerr

Ametikaanschen vlieg-luitenant Ëdwin Chamb'c,rlain.

Hii werd d,oo'r 12 vliegtuigen aangevallen

en

van; met zijn machinegeweer verdreef
hij een Duitsch detachem,ent; wat later moest
hii een nootllanding dioen; een Duitsch soldaat
nam hem gevangen, doch Chamberlain dwong
ilezen met hem een rivier orrsr te zwemm€.n, en
hii bracht nu den Duitscher zelf als gevangerle
trinnen <1e eigen linies.
Dat ook d,e o'nziidige lanctren veel leclen op zee,
bliikt uit het feit, dat Noo,rr,vegen omskeeks clezen tiirl 800 schep,en had verloq:en en 1.?0O Noren claarb j omksramen.
In -Iuli l91B verloren de geallieerclen samen
3l3 nn0 to,l , tcscrr 53 t.nOO ton irr l9l7
'!V'e
willer oo'k nog even qriizen oqr de zeeued'en. die niet .in 6:sn sigenlijken oorlog gen'ikkeldl itaren, maar torh een 7.walr leven leid,clen
en veel ge\râren kenr]en in dTenst van ons 1and.
Wij bedictelc,r rle zeelieclien, nelke vr:cr de Reliefkoqnmissie vo,ererl. tusschen Neclerlanctr en Amerika, Tot dje b'emanning behoord,en veel Belgen,
officieren en matrozen uit Antrverpr.t, loo'ds,pe'rsoneel, van daar of van Viissingen, Oosten.'le cn
rreld'e er 5

elders.

De <li,enst ging regelmatig vo,o,rt, ten bate van
het bezette landt en van Nmrdi-Frankrijk.

tr Daar is hij ! r En nreer mensclren krvamen uit
de deuren, o,f betraclen de tralkon-c, l;estegen clen

,,

Oprit

)).

De rr Leopolil II l

verscheerr om derr hoek,
\'ooîbij, e1r op tlvee reusachtige do'eken droeg het tlen naam rran het
't \Verk, dat een worstelend en lijdencl volk voor
clen ho,ngerdo'oC behoeCt : rr Be,lgian Relief r.
En 't rvas een toeva,l, rna,ar darr to.ch een trc.ffentl toerral, dat o,p hetzelfde ooge,nblik uit het
ifgc-sloten land r1e sten I'an den oorlog klonk
iu het kort, dof gebcuk van 't afweergeschut, dat
stoorncle nacler, voer

'r'itte rn'olkjes tege,n den blauwen hemel spoot,
rr Daar is d'ancler ook lrr riep men weer, toen
' le u President Bunge r in 't zicht krvam.
De roeiers brachten clen loocls aan boord: twee
sleop;l-rooten lnancerlvreerden en 't was al weer
ceniie,eledrukte op rlel s,troo'm, her-inncren<l aan
r1e goede dagen van vroeger.
Honclerclen mers,chen, door rle aankolst van
4wee schepeir op clcir Bo,uler,arcl, c'n verdcr op ,ierr
diik achter 't Ëilarril c1r aan de s'lrrizcn gelokt- !
\,/o'orwaar, u'e1 een Lcurijs van c1e doo'dscirheicl cler
Scheltle, $rââr welcer hoqr,-lerden vaartuigen per
iraand op- en afvoeren I

Toen de âvol1d neerclaalcle en de rrloecl als verzilverd in 't heerlijk maanlichf trilde, lagen cle
)eide reliefbooten rustig o4r de rêe.
Ëens was Ant'rverpen cle ko,ningin cler $chelde
<1en rankcrr Orrzen I-ieq,e lrotruretoren
u,arrel<le en woe1c1e, Cartertle qr dreuncle de han-

cn o,fn

clie rrit ile Schelrlcs,tad yoortlicir langs r1c
Sche{dc, I,cic, Ru1rcl, f)v1c, Dencicr, larrgs !\daas

<1e1,

en Samber, langs vele kanalen en een dicht
spoorwegnet. Bn er rvas rnelstanci alom. NÏu lig"
gen daar trvêe vaartuigen cTer liefdadigheicl, om
aan het r,roo,r zijn recht en vdjheid strijclend volk
ecn bete broods te hrengen.
ferler weet wâârnûr <le rt l,eopolrl fT r en < Presiclent Bunge r van Rotterdarn herwaarts zijn ge^

-
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kal ;rici ir)ci:rtcr1, illit
hct Belgiscltc vo1k, lrctwclk gelreçl Lu,L.it i .t:nenlandsclle loonkwestie's staat, aan hongersnoo,d priisgelqeven wo,rdt. Het lijclen is irr l3elgiô
re'ecls zo,o eeweldig. Ontbering onderrnijnt de
Komen. I{et Relief-l<o,tniteit

natie. Ho'eveel kinclerkens en jo,nge meisjes ster-

ven. Voo,r vele zieken is geen re'clding doo,r het
gemis aarl versterkende middelen. Moeders worstelen zo,o heldhaftig als hun zo,nen in de lo<rp
gÏÉÂveln. o,m 't bc-bo,rrcl van lrtrn. gezit:, van hct
ras. 't Is vtÆ,r' hea e,:n daseliikschr: r*trijd tegen

.rcn honger. I)'eportalie .nr:eclt. D'uitsci;e rekwrsttie o,ntneemt zclfs ricu o'ut1cn va r clagerr itun beli.
De hos,pitaler liggcn lrr1. Vatlels, tlie het eten
uit hun mo,nd sparetr, o,mdat thrris kinileren van
honge'r schreicn, gaâ11 \\'âggelend over straat, en
clat eeurvige gerrocl van nooit verzacligiL te ziin.
Millioenen worden cloor de Duitscheté geïnd,
oncler rrorm van krijgsschatting en boeten. In het
etappengehierl brengt de ber''olking rtan menige
;iai, van veeï rlorpeu-, na.cht op nacht in c1c'n kei-

der

dôo,r.

*"

l,J(r)

*

Dc Irrans,circ vrou\Àr als plaatsvervangste'r itatr

)e vrouw als tram-konclukteur.

. Iin u.ic lian a1 de stillc tlranrar's schetsen in
zoo,r'eel huize{<errs afgespcelcl? f)at alies oniriat

Ilelgië zijn uroo,r<1 setrourv bieef ,'o.mclat het de
eer en lrct recht en cle rtrijheicl verkoos boven
verraatl.

Neen, het Relief-ko,miteit kan niet langer
werkioos toeztett, clat c1c schepen met voedsel
voo'r België ongelost blijven liggen, tetwijl claar
over de draadverspering c1e honger en zijn gc\rolg als allerlei kwalen en ziektEn rondclwalen.
Te Amsterdam wercl aan c1e transpo'rtarbeiders
.seâdvise'ercl te los'sen, o'm cie ha,venreserve niet
irr gevaar te bren.qen. Dtls een raacl gegeven irt

't belang

<1er

<1en

matr.

a1s ko,nc.lukte'L1r

van

c1e u

Nlétro

l

iro,otett lagcrr, otn nrrr;1c1iikc orrlttstr-ri tc lerrni,j
cle11, \'an licrlcn clie z.iclr iricr solitiair vcrkliiai'clen met rle llotteirllirrrsciie har-enarl;ciclers.
Tl-rans keercn \r-e rlaar ile sJagveiderr tctr-rg eu

zttlleu we zieu, hoe tie rriaand Juni er verliep.

III.
DE SLAG AAN DE ,\IAT'2.
Nagh Paris !

Von Hutier aan de Matz.
De
.- De- toe-

- van geneiaal Mangin.
Éegenaanval

standr.

arbeitlers.

Dan kan men oo'k geen verwijten richten to't

gernterneercle Be,lgis,cire sok.laten, clie nu te Rotterdam cle Reliefschepen losserr in 'i belang van
hun eigen o,uders, vfo11\ / en kindcten, in 't bela,ng van hun volk.
En bovcndien, <le Bel.qische natie clie nu lijclt,

$;at elke eerlijke kleine neutrale natie had kunnen lijden, mag niet bij a1 ziin ellenr1e nog het
slachtoffe'r u,o,rden val1 een loo'nstrijcl. 't Gaat
hier niet om een handêlzaak.
Toen cle schippers aan het veege I.eirlen brood
en l<aas brachten over de onderge:loopen velrlen.
werd er niet o,ver loon gerbeuzeld. Er moest hulp
komen voor esn stetle, die helclhaftig om c1e vrijheirl had geurorsteld en geleden.

En zoo moreten ook nu

De t t'o'nlv

Reliefs,cltepen gelo€t
n otden, tot heil r'an een natie, riie s,lachto'ffer wercl
cl'e

vâ,rl €en rrerraderlijken.inval en welks 1o,t nog
altijd getuiet tegen machtsmisbruik en 't recht
van den sabel. l
Het losqen geschierlcle zo'ntler irrcidenten, IIollanclsche m,ldaten zetten de kade af, waar de

Dc f)uitschers gaven hun plan tegerr Pariis
uict op eri bezateir- nu tu'ee v,oor C,e geallie'erd,e
zect gevaarliike steurrpuntor tot lredreiging <lcr'
Fransche hoofdstad : Montdidier en ChâtearrThierry.

Parijs rveici nbg gedekt doo,r tnee u'o,nrleu,
rl:rt rrnn Co,nrpiègne en rlit van \,rillcrs-Co,ttercts.
Maar <lic \voud,eo waren nog uict in bezit varr

den vijand,, iviens fiont een boolq rrertcnnt.
Ludeiicliorff wilde daar'om b,epro'erten eerst ziin

linic van Noyon op ,Soissons in rechte lijn

te

verlcgqcn I'an Co'mpiègne o'p \rillers'Cotterets.
Hij zou aanvallen dben op cl,e beide r,leug'els,

in <1e hoop aldus de Fransche tro'epen in 't centrum te onnsingelen. De toestancl clier troepcn
rvas inderdaad o'nrustrvekken<1,. D,ez,e gevechten
tot doel een sterke basiis te vorm€n vool'
een zcgevierenden opruarsch naar Pariis.
Den 9o. Juni begon het nierrr,r'e offensief, doo'r
een aanval in de richting van Compiègne.
hadid'en

I{ct

18"

ieger

va11

von

Ilutier

lrroçs,t

hier l,rrderr.

-
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De Duitsche vrouw a.ls plaatsvervangster van clen man.
I)c nachtwaa,kster in haar bcroepsklceding.
Eerr vrouweli j ke schoorsteenv eegster.

tlorff's plan uilvoclcn. fn 43 uur wild,c

d,c oppcr
irevelhebber Compiègnc bezitteu.
FIet niocst vallcn rloor cen flankbclveging ter.t
Westen van lict ô1" rcgituent en tcrr Oosteri vau

hel 10" grenaciiers.
rVen stelde de troepeu in 't voo,ruitzicirt va.rr
eerr tr)lundering in eeu rijke streek cn clricstcr
clau <.roit klonk de kreet : u Nach Paris ! l
Generaal Fiuck von Stein gebruikte dien in
een legero'rder aau het 5" grenadiers: < Achter
lret eerstc doel ligt Parijs. D'c divisie za7 ziclt
haar ro,errrijk verleden waardig toouen ! r <t Aus,
nach Paris !

r, heette het

d.aarin.

Meu kon nu echter de Franschen niet verras-

bij de vroegere aanvalleu. 't fag voor
de hand, dat de aanval hier doorgedreven zou
sen, zooals
worden.

Von I{utier beschikte over 14 divisies, saruelr
170.000 man, over 35 knr. front, tusschen l\'Iontdidier en Noyon
Zeer vroeg in den morgel vau 9 Juni bego,n
de voorbereidende beschieting met den gewoneu
stortvloed van allerlei granaten, waarbij het stikgas natuurlijk niet ontbrak.
Doch de Franschen bestookten niet minder geweldig de verzamelplaatsen der Duitsche Éranvaltroepen en richtten er groote verliezen aân.
Om 4.u. 30 's morgens trok cle infanterie op,
het dichtst in de va,llei cier l\fatz.
HelclhaItig het terrein verde<1igeLrd, weken <ic
Franschen slechts voet voo,r voet, op Rubescourt,
I,e Frétoy, Mo'rtemer; rechts moest men echter
de eerste hellingen van het zoo gewichtig plateau

vau Lassigny prijs ge\ie,n. In bct centrum o,u!^
stotrd een zoogena,alrde zak. Daar moesten cie

Iiranschen den druk ondergaan'van 60.000 man,
wa,arbij een divisie jagers uit Itaiië henvaarts
gevoercl en de 4" garde-divisie.
Zij gingeu 7 kn. achtenrit to,t t€u Z.uiden
van Ressons-srrr-llatz cn vatr IIareuil,I,arno,tte.
Von Hutier frachtte irr cleu rra.cht dit sukses
uit te breiden, voor het bosch van Itessons en hel
Zatden van Cuvi1ly, maar von Oe'tinger mislukt
in zijn pogiugeu oni Courceiles te neme,n. Hoffrrrann kreeg echtcr rrastel vo,et in het bosch val

'Ihiescourt.

Clemenceau zei 's avo,utis: rr 't Is nog niet geeindigd, maar er zijn gunstige aauwijzingenr,
Inderclaad, men kreeg nu niet o,nrustwekkencle

berichten als bij de vo,rige aanvailen.
Den 1(}' 's morgens ontviug von llutier nieuwe
divisies, die hij dadelijk in del strijcl zo,nd, iangs
de ùIatz ten Zuid-Westen ert op het plateau van
Belloy ten Zuid-Westen.
De Franschen bodel nognr.aais ha,rdnekkig tegenstancl; sleclrts ten ko{ite valt zware verliezerr

kon de vijand de horlgviakte varr iVlery-Be'lloy-

Saint-Maur nenle11. 't Waren vonr We.berns troepen, die hier geweidig blo,eclden.

In 't centrum bere'ikte von Schc'1ler met uloeite
X{arquéglise en Elincourt; rcchts echter viel onrler Hoffmanns druk het platcau vau I,assign5t.
f)c niiters o,p den Plemont haclden den vorigen
clag veertieu aarrr,âllen 11locten a,fslaan. De D,uitschers lron<ien gebrriik maken va,n het berga.chtig
terrein om overal in groepen iloo,r te rlringen,

"-

-

Ir-xr.[:rt cle lîra,nsciielt \Jt] de beneuerr rUatz utoesteu
terugtrekken o,rrr de rerbincling te beho'uden en

ornsingeling te voo'rroaren. Ribécourt wercl
1roûren en nleî. str'eerl 's avoncls nog

ge-

in de stratel

van Nlachemqnt en Ildthanco'urt. D,an rlras men
ge<lwo,ngen de linie terlug te b,renge,n op tsa,iily el

'l'racy-1e-Val.

Dc rt Petit

, elat de toestancl
cen ernstig karakter nezat, wat irij gistererr niet
Parisrerr )! schl'e'ef

lrad.
."1'as

IJ,it

een zinslenrling, clie cie onrust rrcr-

blo'enrde, ûraar teveu$ aautoon<ie"

Pétairr vro'eg cle rnerle\ueriiurg vâl1 iret

22''

lJritsch legerko,rps

I'och antwclo'rdrle,

cia,t het nro,eiiijli zo,r1 garii,
ntaa,r schtee'I eerr p,cLsooulijlicrr irrief aatr gerrelaul
\Vilsro,n om ilog eens l,]11 tc tLt nr5;ctr cp cle het'o't'ganisatie der Bnge'ische clivisres: Pers,hing boori
c.[e meclewerting der Aruerika,arrsche divisie's aari.

Den 19" kreeg generaal Mangrn het voo'rloo'pig
bevel over eerl groep <iivisies, haastig samengestelci o,tn cle vordering.en cle,r Duitschers aan tic

llatz

te beperken.

Zelf schrijft hij c{a,arover :
rr Generaal Fo,ch <iringt op een spoedigeu tegenaanval aan. Generaai }langrn vertrekt onnriddellijk, ziet in net voorbijgaan generaal
Humbert en gee{t zijn hevelen om 6 uur aan vijf

clivisie-generaals,
ontboden waten. ))

die

naa.r

zijn

kommandopost

Per vrachtauto verr,oer<l, missen twee divisies
irun geschut, dat er pas clen vo,lgenden dag kan
zijn ; twee regimenten auto-artillerie vervangen
lret. De tegenaanval zal den vo,lgenden dag 12
Juni om 11 uur plaats hebben.

Het order valr gelreraal llangin, dat ter kelnis

r,atr a1le troepen gebracht nro'est rvorden, eindigde

als vo'lgt

:

D'e o,pera,tie v'an morgen rrto,et het einde zijn
van clen vercle'cligingss ag, dien wij gedurende
meer clan tlvee maancten voerelt ; zij mo'et deu
stilstancl cler Duitsche.rs markeeren, het hernemen
van het offensicf en urtloo,pen o,p een overwiurring. Iecleleen moet iret begrijpen. l
Deze' snelle, o,nvoo,rzieîe aktie bracht al cle
gehoopte uits,lagen ; de vordering s/as vrij zwak,
links rvaar de tegenaanval in de fiank door de in
haar ljrries gebleven Duitsche artillerie bescho,ten
ru

lveLil, maar goecl rechts \À'aar de 48" divisie

str"eecl.

De l)uitsche aanval werd stop gezet.

Het opperbevel hielcl dan den tegenaanval op,
o'fschoon cle vurigheicl niet verminclercle. Het hacl
gelijk. Zeker, op dit terrein nam men kano,nnen
en gevangenen err leed rnen minder clan de tegenstander; rnâar rnen ieed toch ; lokaal had men
het sukses kunnen uitbreiden, doch in een algenreen belang lrroest 1ne1l den aanval schorsen.
De op de gevangenen ge,vo'nden legerorders

waren d.uide
rr

ijk:

Cornp ègne

was het eerste doelwit,

<loch

Patijs was aangeduid. rr (1)
De Franschen haddcn 1000 gevangerien en
kanonnen genomen, waaro,ncler

71,

(1) < Comment finit Ia guerre. r

zware,

19

i.i{i,"i .-,

Von Hutrer neÉire( ûr) .rzu Loûrriregrre t uiten
zijn bereik-iag eri irieltl ilctr op "t defensiei.
Louis Macielin schriij;à zeet Ju{$[ in u Le Chernin de la Vicr+irer ,l
aDe Duitschers blevenr oçr cie;i, irvon(i van dell
13", toen cle sieig einciigcie, op tieeelfde p<.isities
als den 8n.
Zij hadden a;lesn een cloaln pra,chtige <iivisies

laten vernietig.n. Aau drl anrcler.e zijde was cie
kracht van den Itrang<:lren solciaat opnieuw gebleken, zoorryel in <le rretdetirging' als in tleu tegenaanval en dtaaftloûr trilde het gansche land
varr hocp.

i)e

l.ruiiScire,rrl ciaarentegen Wax€'Il cuep teleUr-

gcsteicl,

lk

ieer,

lu eelr urief oi; oen avo,nd

vari

citr:tr l-rloe.dg,.1l {ri-lg ges{utùvelr (rùL}r eelt, Llic vaû

r\[i:]1a1l(i

w11S 8irk(),neE{ :

ritjle duiveis vau iira,il,iclten zij"r. geen Russert.)r
U'en 12' lradtr':u cl€ Lr"rrtSCiI€rg ^log aailf,cvallcu

bij Soissor*.

de toestand bleret nolf !.or xonuner.
at zou l,tulentto,rfr ;ir t oo,en il tu tie voigeude
clagen, ja, rvcken was oat de vraag, die Foctr bezig hield.
I)e aanvai vær I Jrrnr 19 voor' 'le Dtritsch.ers
cen mislukking geweesu. tfet pgrlt. waar nlj ge'Vlaar
ru

W

schie<lde,bijna, aâû qe saurenvoeging

del l.'ransche

cri Iingelsche leçers, heett o,ns toegelaten snel de
volcioeude reserven aan çe voeren om hsm te
itlelurueÊ.
,Vaar ailes wrjst er op; dat Lsdendorff zicir
claarbij niet zal oepalerr.
De kunst van oorlogrruereo bestaat vooral iu
iret voorzien van het ergate.
Het l'ransche-leger De,'vornd zich in eEn toestauci van almatting; cie twee laatste aanvalle!
rrarltieu bijna a1le beschrkoare tro€pen uitgeput.
liel .blrgelscir leger was Dog niet voldoea<ie herstelci van de zware siageu, die het gekregen had.

Bn rvat iret Amerikaensch leger betroT, met
iroeveel spoed rnm ook nrct zijn organisatie bezig
lr,as; eenigen tijcl aidrarrs zo'u het nog een onbeteekenencle rol speiea.
Voor zulk een gevaarùjken toesta,nd

stou<i

I.'o'clr: uitirutting der reserr,'es aan Êen zijde, en
aal cie aaclere : de Duii:schers op tiO km. val
Irarijs en op 60 km. va,rr Calais o,f Abbeville, cle
levenshavens voor oûs,
En nret zo,rg vroeg melr zich atn wat te rio,eur
als J,utlendo'rff nog eens krachtdatiig e.en offen-

sief tegen de kanaaihavens aanving? Zo'uden in
clit geval de Franschen ûogmaais ue Engelschen
rlerr rroociige! st€un kunnen verschaffen?
Voor al1es moesten de Fralsch-Ëritsche reserven zôô opge;steld wordeo, dat de Franscheu de
Engelschen en de Engelschen de Franschen ko,urierr bijsprilgen
D'en'13" Juni gaÏ Foch ciaartoe een aanwijzing'
<

De D'uitsche 'aanva,l

çt' het front Mont<iidier-

Noyo,n schijnt Lot staârrt gebracirt; wij mogen
aannsmen, dat de vrjanc, een nieuwe krachtsiuspa,nning tegen ole Britsr:ire troepen voo'rbereidt.
De geallieerde rese'rveu moetefl. trij den slag
zijn, daar waar deze geieverd, worût.))
En daarom schrijft Foch aan Fetain en Haig
om suunen een plan te *rntlverpen, oon hun be-
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Kaart van den slag aan de Piaue.
schikbare troepeû z6ô te vervo,eren, dat zij elkaar

kunnen bijspringeu.

I,'o'ch gaf nog anclere. aarrduiilingefl o.ur aanr,allen aJ te s1aan, rru de ûrethode van Ludendorlf
tluirlelijk aarr 't licht was geko'rx"en.
1'egelijkertijcl drong hij aan op sne1le o,rganisatie der Àmerikaansche troepen. In een nota
aau Clemc-uceau van 22 Jurri, toont hij aan, lioe
Arnerika voor April 1919, uegeliig clirrisies iu
F'rankrijk diert te hebbeu en hondercl v66r de
rnaarid Juli.

Dzu volgenden dag had hij te Chaumo,nt een

op v en 18 Juni beproefde de vijand
stelling te nemen.
llen 18" richtte hij zijn po'gingen op de positic
tussciren Vrigny en Pompelle ar kreeg hij vasten
loet op de Noorder begraafp,laats van Reims eu
ten N.O. van Sillery. Elders werd hij teruggenarnen. Ook

cleze belangrijke

worpen,
D'en 23" en 29" trok

hij tegen den tslipy-berg
op, rloo,r Italianen bezet, veroverde hem, maar
verloo'r hEm weet in een tegenaanval. En Juni
ging voorbij zonds dat de D'uitschers Reims
hadden.

oncierho,ud met Pershing.

Ook wijdde hij zijn aandacht aan het Itâliaansch front er heriraaldelijk verzocl-rt hij aan
generaal Diaz de Italianen eerr ofîensief tegen de
Oo,s'teririjkers te lateu doen.
De dage.n verloopen en de Duitschets roetel
niet. fn Vlaanderen wordt geEn aanval gedaan.
Waa,ro'm clie lange rust? Eischt het herstel der
gcteisterde divisies dan zooveel tijcl?
Wat er ook van zij ; Fo'ch gebruikt deze lange

tusschenpoos, om de verclediging te o'rganiseeren: toebeteiding der tweede en derde linie, in
staat vân verdecliging brengen van het versterkt
kamp van Parijs, hergro,epeering der reservetroepen, krachtdadige orefening der Amerikaansche troepen.
En bij clat alles bestudeerde Foch ook een
o'flensief

In

.

Juni detlen de Duitç,chers hardnekkige aanvatrlerr, orn zich meester te maken
cleze maand

varr Reims.
I)en 1" Juni mislukten twee gelijktijdige aanvallen ten Zuicl-Oosten van Reims, tusschen het
park Pommery en het fo'rt van Po,mpelle, ten
Westen ern ten Zuid-Westen tusschen la Haubette en Ormes, terwijl de Fransche'n Vriguy terug

IV.
DE SI.Aû AAN DE PIAVE
Inmicldels wilden de Centralen ook een offensief in Italië beginnen.

Na clen Herfststrijd van 1917 was het front
daar onbewegelijk gebleven en wij zagen hoe na
cle ranrp v'an Capo,retto,, de Itaiianen zich achter
de Piave teruggetrokken hadden. Zij hadden cien
vijand toch belet de Venetiaansche vlakte te ne
merû.

Generaal Diaz had den langen rusttijd gebruikt o,rn het gansche leger te reorganiseeren, de
kaders te verbeteren, den aanmaak van munitie
te bevordEren, en hij verzekerdê nu op alle gebeurtenissen voorbereicl te zijn. Vier rnillioen
man lvareï gemob'iliseerd, de lichting 19 stond
aan het front en die van 20 bevond zich in de
instruktiekampen.

Aan de overzijde beschikte veldmaarschalk
Boroevic over de door de verdragen van Brest'
Litowsk en Bbekarest' wiigekocnen troepen'
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'i'e'rlr:innro,eilijkheden waarmedc het ve'r'ocr van het i'eschut ann het Italiaansche frout tc liampcn hrrl
()1; i eii 2{i flarrrt tocir lrrtl Rntnitiric vrtiic.gcsloterr.
Iie Rc;,euc.ensche regcering rlaakte ilc volgeririe proklarrratie bekencl :
tr HedEnuricldâg oil1 twaall uur \r'cld de vrecle
gesloten ; hij rira,agt den naam : rt \'-recle var l3o,ekarest. r Alle kwesties, welke tuss,clrel Rôcmenië en cle s,taten, waalmee Ro'enrcnië irr oorl<.lg

was,

be'sto,11c1en,

zijn

opgelo,st.

l)e' normale betrekkingen met de.ze s,tateu rn'o,rden '"veer hervat. Het land is r,ve,er neutra.ai en
'Je belemrneringen, welke de vrcllelie'uclcie binnenla.nclsche o,ntwikkelingen in del ureg sto.rrrierr,
zijn thans voor goed uit den rvcg gemiincl.
Roemeniê kan nu onder bescherming rran zijn
tloor c1en oorio'g onaangetast geblerren grondwettelijke organen aan het werk g.aan, on de sporerl

van rlen oo,r1o'g weg te nemeî en clen doo,r deri
vrede geschapen toestâncl te konsoiideeren. l
D'at klonk he'el schoon, maâr natuurlijk zourlen c1e Centralen het o,ngelukkige land beschou-

\ven als een soo(t depot, wa,at ze alles uit zouden
halen, wat ze konden.
Boroevic ko'ncentteerde nu zijn macht voo,r
een offensief. I{it had 71 clivisies gerced, door
?500 stukkeri ges,chut gesteunci. Slechts 37 clivisies zou l.rij r,oor het o,ffensie'Î .gebruiken.
Het 11" lcger Schenchenstuel met 20 clivisies
stoncl aan rle Bteirta;lret 6" leger rtan clen aartshertog Jo,se ph, aan de Piave voor den Mo'nte11o ;
het 5" r'or \\inrrr aan cle Releclen-Piave met 15

.

clivisies; achter deze troepcn eii iu i:r-r,.lui u,as irtl
4'Legcr.
Zoo liep de linie in een boo,g ove,r l5() km, van
lret Astico-dal naar de zee.
lloroevic had clus aan de vleugels stcrkc
tna.ssa's opgestelcl e1l een zwakkcrr rirecirt ir llr,t
centrum.
ÉIet aanvalsp'1an b,e,sto,nd in e,en optna.rsclt drcr
v1cuge1s,, om de Venetiaansche vlakte in een tang
te grijpen; iret 16", 4", 7" en 23" korps moesterl

trekken; tret 16" naar 't No<lrden
r,an Treviso, marcheeren, het 4" die' stari lremen,
en c1e anderen zo'uden de beweging s,teunen e1i
rlen vo,lgenden clag cle spoo,rlijn Tlerriso"llestre
olve'r c1e Pia,ve

l,ereiken.
Generaal Diaz wachtte vâstberaclen den aanval a{; op de Piar,e he€ft hij het 3" leger en tusschen dien stroorn en de Brenta het 4"; op cie
vlakte van Asiago stonclen <le Franschc clivisies
rran generaal Gra,ziani en de Engels,che van gene-

raal Cavan.

Boroevic richtte een hra11enc1 legerorcler tot cle
Hij hitste h.un begeerlijÈheid op, hanc1elc1e over cien rijken brrit en d'e overvloedige
vo'edin.q, weike de Vetetiaansche vlakte hun
beloofcle, benevcns de ecr: en clerr roem. Bn ten
slo'tte wees hii op de eincize.gc, <1ie dcn vtecle zon

troepen.

brengen.

Op 15 Juni bego'n de beschieting om 3 uur
's morgens. Onr 7 n. i]0 rukte de infanterie over
een front van 100 km. ten aanval op. Zij kan op

-
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F{et beschieten \râr cen der plcinen (Piaz.z.a Granclc) te Gôrz.

rlc r'lahte van r\siago gcen voet

krijgel.

I),e rijen

rvcrtlerr rieergeniaaicl cloo,r t le g-erv ckii gc artillcrie,
clr r,r'ic er aillt otrts,tralite, stoltte op r1c irartlrrekl<igc linie cle'r geallieerden.
Schcrrche,nstuel biccl rlaar steken.
'l'nsschen de Brenta cn cie Pia,ve rveek het 4"
Italiaarrs,che lcger even terug, ntaar het nam het
vcrlorcne terrlg en 's ârroncls harl itet nagenoeg

zijrr stcllingen behouclen.

()p cle micldel-Piave' slaagtle aartshertog
Joselrh e,r in den stroorn o,ver te steken bij Nervcsa en c1c helling van den Nlontello te bc,stijgen,
waar cle positie harclnelikig vercledigcl werci.
:\au cle tseneden-Piave kan von Wurm

den

stroo'm fo,rceeren bij Fa,gare en San Dona di Piave, cloch leed zware verliezen.

Keize'r Ka,rel was hier tegenwoordig.
l)en vo'lgenclen dag cleden de Italia:ren €en te-

geuaanval op den \Io'ntello en nanlen 4500 gevang.-enen.

Den 17n Juni rvoeclde cle slag vooral op dat
irunt rroort en bij den ingang der lagunen. Daar
lreletten cle Italianen alle vorcleringen.
I)c llontello was het scharnier van het Ita,liaarrscir fro'nt. Aartshe'rtog Jo,seph liet er twee
arrrrvallen doen. Eer hracht zijn troepen op

hoogte 279, terr Noortien van Gia,rtera etr cle arrclere aan den spoo,rweg vau .ù,Iontebel1una,
Bij de zee drong ger:erâal vo'n Wurm tot aan
het kanaal van Fossaltar,maar in het centrum bij
Caudelu irieid het li" leger der Italia.nen heicliraftig staircl en narn cr 7{lti-} gevangenell met geteraal von I(ronstatt er bij. -De Oos,tenrijks,che verlie'zen waren gewelclig, nraar oo< bij <1e Italianerr
lrar1 men veel doo,clen en gewonden.

Den 19" wercl aartsherttg Joseph aan c1e spoorDe flaliaansche hulptroepen
stroo,mden toe. De goede berichtefl wekten een
vertrouwen. Boroevic vo,rdercle niet meer. Den
20" melclden de ItalianEn reeds 12,.000 gevangelren genomen te hebben.
Von Wurm mislukte in een aanval tegen l,oss.orr in eerr po,ging om naâr cle lagunen op te ruk-

iijn teruggewo,rpell.

ken.

Het offensief kon niet meer slagen.
Oo,stenrijksche gevangenen noemden den aanva1, <r het hongeroffensief. l
De stemming te \\ieenen verbeterde niet. Den
19" brak er zelfs eEn ernstige werkstaking uit.
In

clen gemeente'raat1

bcschuldigde de burgernees"

ter Duitschlancl, dat het zijn verbinteniss,en niet

getrou\\' r,r'as; het mo'est 200{} waggons meel zen-

-
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weril, hachelijk. De stroqrn stoncl hoog, en de
Italiaansche en geailieerde artillerie schoot onverclroten en bracht ze hevige lediszefl toe.

IIet werd iroog tijd terug te trekken en het met
zooveel moeite gewonrlen terrein weer prijs te
geven.
D'en

23'Juni, v6ôr de dag rees, begon die beweging, tusschen 3 en tj uur zondEn de Italianen

irun achtervoùgingstroe,pen. Ilet geschut bestookte de bruggen en ctrei vaartuigerr. lVieo nam
rneet clan 5000 gevangerrerr. t\an de oevers en op
cle eilandjes lagen talrijke lijker, ook c1e strooul
vo,erde er veel ruee. I)'e Pia,ve boo,cl een vreeselijk
scho'uwspel. D'e stroo,ln 1a,g vo,l wrakhout van
ù1 uggen, boo'tett, ponto'ns.
Den 6o Juli iracltlen cle Italiauen in 't geire,ei
23.90O gevfiigelren en 63 kanonnelr en 1200 mitrailleurs ge,11o,û1e11.
Voor de Oostenrijkers lvâs lr.et o,flcnsiei een
nederlaag geworden, c1e Italianen hadden echter
geen vorderingen gemaakt.
Àan weerskanten waren veeL levens vernietigd. Zoo was de eigenlijke bilan van de versctrrikkelijke Juui- en Julidageu.
Ro'me v'lagde, stoeten trokken door de voornaamste steden en juichte.n het leger en generaai
Diaz toe. Te Tqrijn las d,e burgemeester een eed
af, dat men zou strijden tot aan d,e slvsvrinning
en de mernigte juichte hem, to,e.
I)e pers waarschuwde echter tegen al te groot
optimisme.

.

Die ltatiaansche ministe,r-ptesident OrlanTo.

den. De regeering zou den oogst aanslaan eî
door sta,atsagenten het graan laten dorschen.
Aan het front werd de toestand somberder. De
troqlen over de Piave geraakten in een netelige
po,sitie; men.moest ze door vliegers voedsel v'erschaffen.

De llongaren alleen zo,udlen 75.000 man verloren heb,ben. De to,tale vediezen der Centralen
bedroegen 180.000 man.
Dre tegenslagen weiden een nederlaag doo,r cle
medewelking der natuur.
Op de bergen srnolt de sneeuw; hevige onweders woedden. Ifet water stroomde de hellingen
af en-plo,ts tregon de Piave te r/assen.
. De stroorn werdr geweldig, sleepte bruggen,
po'nto,ns en boo,tjes met troepen mee. De oevers
liepen onder. Een p'aniek brak uit. De verwarring was verschrikkelijk.
Den 22" keerde Orlando van 't front terug en

sp,rak

Hij

I50 afgevaardigden toe.

achtte den slag gewonnen: De Oostenrij-

kers streden wanho,pig om aan den druk der
ftafianen te o'ntkornen, daar, waar z,e over de
Piave getrokken waren. Onder de gevangenen
en dooden bevonden zich o,ngeveer 10 o/e officieren.

Bij cle Italianen streden ook Yoegorslaven,
dus o,nderdanen der Donau-mo'narchie. Zii, dte
gevangeîr genomen werde, l, kregen van de oostenrijkers clbn kogel.
Dte toestand der Oostenrijkers over de Piave

D'e < Cùrrierre della Sere ) vroeg om geallieerde divisies, teneinde de verwachte Duitsche divisies te weerstaan. 't Was immers al meer gebeurd, dat de D,uitschers de kans weer deden
keeren, ai meldde men dat de Oostenrijkers de
twee derden hunner reserven gebruikt hadden.
In elk geval trleef een groo,te macht als eeu
beclreiging op den linker oever der Piave.
De'n 3(} Juni namen de Italianen den ganscheu
Montello terug en ma,akten er oog ?00 gevangeoen.
DEn 1" Juli vero,verden ze de passen c1el Rosg
err Eclrcle rnet 2{i00 gevangenen.
Otr 2 Juli vo'rderdeil de Italiaaen aan de Bene-

den-Piave en nâmen ze 190O gevangenen; W 4
Juli aog 400.
l{aar de strijd luwcle nu snel. Oostenrijk-Ho'n-

garijë had zijn laatste offensief gedaan.
Generaal D{az kon er nu aan denken, den
rryensch van Fo,ch te vervullen, ten minste de
piannen daartoe te bestudeeren.
Wij weten, dat de opperbevelheb;ber van alle geallieerde troepen aandrong op eer1 offensief cler
Ita.lianen.
De o'mstandigheden zouden dit voornenen verriagen to,t October.
In een zeer to,egejuichte rede in de Italiaansche
Orlando over
Kamer sprak minis'tet-president
'Westen. Hij prees de
clen gro,oten strijcl in 't

standvastigheid der Fransche, Engelsche, Belgische en Portugeesche so,ldaten, ciie het bestaan
en de vrijheidl van alle voilken verdedigen.
Orlando vervolgcle dan: rt Op eetr oogenbtrik a1s
d

t

waarop de strijd zijn hoogtepunt bereikt,
ook Itafie ,ich aan dte zijde van ziin bond-

m,o,et

genooten bevinden.

*
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iIe:t zal cle tastbare bewijzerr van zijn solidari-

teiL aa.n ziju Lx-ru.ige,uociteu breugen, llet zou ruct
nuttig zijn iu het o,peubaar hie'ronltreut bilzcrucierheden nree te deeler:., ruaar ik kan wel rnet trots

en volcioeuiirg zeggen, dat binnenko'rt de vaa,ncic'1s vaII ltaliaanscire regimenten op de velueû
van Pica,rdië eu Vlaanrlereu ontplooiit zullen
wordert rnet cie Frauscire, Eugelscire, Aurerikaa,uscire, i3clgische en Po,rtugeescire vlaggen.
IJeze ruedecleeiiirg wercl mEt geestrlriftige toejtrichiugerr begroet.
Ct cr kwaruen cla,n ook ltaliancn naar l.ret
iverstcir,lk lrolt, ciie bij dc i.,rans,ciren rlgcir;rtt
werrleri en cirkr,vijls it tie ko,uuriuuiqué's vertneltl wettrcrt.
r.r

lu Oostclrijii-Iio,trgalijë wcrti tie eileuclc rro,g

gro,o,tcr.

c \\ (JLllru

I

rnarcrr llU.(JUU \\LtkstalJi,els.

^\i.cLr

aarts[ertog J osc,pù vaû o,uDekwa,arulerd, ouidat hrj cien rlto,nteilo nret iraci

be,sc11q11.ltt('1e

liuunen neùrerl,

l)e iuuuste'r-presideut W'eckerle verklaarrte iu
}{ougaarsçhg (s.nlsi, clat uet leger Iû).UUU

<1e

ulaû aan cie lJiave had verrlo,ren, maar nt€,malrd
vau irotrger gesto,rven was,
l)e Oostenrijkers hadder 300'I'sjeko-Slowakken, die ztj op den i\{ontello nâûten, gefusriIeerd. Ue 'I'sjeko-Siowakken valr Siberiè melodeu,

cia,t

ze weerwraak zoudEtr nemeo.

Er liepen geruchteu, dat de

Oostenrijksche
troeperr onder een D,uitschen opperbevelhebber
gepiaatst z<rgden woldeu e1l ûen noem<le von

Ijelow.

Uit Weeuen sprak men dit echter tegen.
lle ontmoer.ligiug greep de massa mesr err meel
altil

q

l)e r i\eue F'reie Presse l

bevatte een reeks

r,erklaringeu van burgem.e€sters van Oostenrijkscire steden over derr voedselnood. I)e burgeueester van Inr:.sbrùck schrijft 01. a.: ((In Tirol
hee'rscht de slechtste toestand dien men zich cieuken kau. Sedert maand.e[ is er geén ancier meel
clau marsueeL en in o1l,\,o1do,encle hoeveeihedeu.

Aardappelen zijn bijna o,avind"baar en er ziju
heele ctstrikten waar. sedert verscheiclene wekzu
geen broo'd o'f meeL is gedistrib,ueer<1.1 De burgemeester van Klagenïurt vraagt om voedselverschaJfing uit Weener o,t uit Duitschiand.
Wij willen aau het slot van dit hooddstuk uog
een woorrd meedeelen ovgr l'rente.
Veel 'lrentiërs streden bij de Italtaaen. Zij
werden door de Oostenrijkers als verraders bel
handeld eu, zoro ze gevangen geûortreu werderr,
kregen ze de doo'dstra.f, 't zij door deu kogel of
den strop.

In het werkje < Cesare Battisti )) wordt zoo,'n
tooneel beschreven.
Bij een gevecht naruer de Oostenrijkers deir
l'rentsciren aïgevaardigde Battisti err een soldaat
Filzi gevangea. Ze werden beiden voor geuelaal
Gussek geteid. Zij weigerden op ele ondervraging
te antwoorden.
Geboeid leidde mer hen van Rovereto naar
Tlente. D,aar werden ze vaolr.hoogverraad. tot de
gaig veroordeeld.
<

Op tleu koetr vân het kasteel was eeo verhoog

orlrgetimruetd.n, zoa lezen we
!verk.
rr

lu

in het

genoamde

een zetel zaa generaal Gussek iret schouw-

spcl Lrijwonen.

rlelr cieur gaat opeo: tucacireû twee rangen
soltraten versclrijut tsattisti, cie iranden geboar.tcrr, bleek maar iier.

Achter hem, nog bleeker, konrt !'ilzi. Ziju
niet begcveu, inaar zijn natuurlr3tie kracirten zijn nrinder dan die van zijn lotgerruut, crr sintls lrurr gcvangeunenriug, lreert

tnoerrl heeft irem

nren .hun no,cir te driuken, nocn te eten gegeveu,
Eerr aa,nklager der rechtba,nk staâ,t op en leest
de verootrdèeiing: cie twee gevangenen, geborerr
<-r,ndêrdanen

van

iireurs-J ozer, scnulciig veri<iaarcr

\vegens troogverraacl, zullen opgenangen worclen
irr naatu :tauZijt r\lajcstert tlen keizer en korrilg.
i+e.n priestcr ua(icft ljaitlsir ell vrai-rg,L tlelll
zijncrr iaatste'u wil.
ruiViijn laatste will, antwoo,rct de martela,ar
nr"et trillendle stem, ( is, dat deze streek, welke
.Italiaansch is, opnieqw met Italië vereenigci

worde.

))

Een gegro,m v'ao razernij komt over al deze
overster, clie hun prooi afwachten. Alvoreus de
âalrnoezeniEr zich zelfs heeft teruggetrokken,
naderen twee officiererû den veroqrd;ee1de en spuwen hem iu het gejgat,
Battistr siddert, maar bedwingt zieh; hij door-

boort met Lrlikken voi haat de lafa4rds, die

heen

bespoLlen.

Op dit oogeoblik aadert de beul, rnaar de v'eroordeelde weigert zijne hulp eu beklimt alleer
de stelliug.
< Leve Itâlië I l rqept hij nret een krachtige
steff.

Hij blijft staan: de terechtsteller heeft he-m deu
rioodendeà strop om tlen hals ge'slagen. En uu
i,vorcit tsattisti, met verurorzelde keel eu reeds
verduisterde oogen, op zestig centimeter van
tlen groncl gelieven.
Generaal Gussek iacht. l'ilzi waggelt, kouder
dan een marrnereû beeid; twee soldaten ondersteuûen hem.
Onverwachts b,reekt de koo,rd : Battisti valt op
cte knieën; met bo,venmensçhelijke iuspanning
staat hij recht, nog roepeud : < Lerve Italië I l
I.'ilzi is gansch in bezwijming.

D'e Oostenrijksche officiere,lo aatzeTen, ornzeker
over hetgeen hun te doen staat. IVIaar de geueraal

wacht uiet; hij geeft eeua teeken en d,e beul maakt
een ander koo,rd gereed,.
Twee minuten zljn er nauwelijks verloopen.
Opnieuw wordt Battisti eeo strsl) om den hals
geiegd. Hij opent clen mond qm eeû laatsten
kreet : < LEve Italië r te slaken, maar geen lrlanL
ko'mt uog over ziju lippen, die immEr zullerr
stom blijven. Battisti wiegt o'p vier voet van dea

grond, met r;erwrongen wezen en verstijld lichaam.

Van Cesare Battisti zai niets meer overblilven
dan de herinnering, welke eeuwig zal voortleven.

Fi1zi, van a1le gevoel bEroofd, de oogen gesloten, als in een slaap w'aaruit liij nooit m€er zal
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Dr. Solf.
ontwa.ken, wo'rdt aanstonds ua zijn vriend opgehangen

Twee martelaren meer om bij de oneindige
lijst der slachtoffers van het Oostenrijkscire keizerrijk te voegen.l
I'Iaar intusschen brokkelcle de Donau-monarcirie rneer en meer ineen.

v.

-

Verklaringen.

-

Het

voortzetten van den oorlog.

W'eer eens werdea vredesduiven opgelaten.
En in het gerna,rteld Europa sloeg de hoop op,
dat het nu toch eens waar zou kunnen zijn. De
pers hield zich met

c1e

Duitschland polste.

D'e u Times r

schreef

,

<

clat cle

algenreene

verwachting clat het mislukken van het D'uitsche
offcnsief om een verpletterende o,verwinning in
Irrankrijk en Vlaandere'n te bevechten, gevo'lgc1
zou wo,rdet door een vreclesoffensief in tle gealliccrde landen, scheen venvezenlijkt te worden.
De D,uitsche spreekagenten too,nen zich clen laatstcn tijcl verdacirt bereicl o'm beschouwingen tè
horuden o,vea het tekort aan voedsel en de algelrleene mo'eilijkheden in Duitschland.

DE TOESTAND,
Vrsdeshandel.

cieclen de ro,nde en werden tegeugesproken.

kwestie bezig, gaf alledei

bescho'uwingear ten beste, en, naar 't scheenrwilde

nienrancl officieel çan wecle lrooren. Geruchten

Duitschland zocht . een weg larrgs Amerika,
rnet l{eron als bemiddelaar.l
En rnen rneldde daaroryer :
...)e Munchensche pro'fessor Quiclcle, clie een
vrienrl is van Hertling, bracht lleron een bezoek,
vcrgezeld doo,r rlen Nerlerlanclschen pacifist cie
Jong van Beek en Do'nk, en ve'rklaarde, dat hij
ilâ1.nens Elertling en het D'uitsche clepartement
van buitenlandsche zaken den weg tot een vrede
l<lvam voorbereiderr. Hij verzekerde Heron, dal
cle Rijksdag-vrettrespar:tij op 't puut stond de
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overhand te krijgerr jn Duitschlanrl, err hij
n'tïschte rlat He'rou prcsident \\iilson zotl aairsl)otell <le gunstige gelcgenheicl te bennttcn.

vrede te o'verwegel1, c1e burgerlijke partij belet
hacl de nrili.taire partij te overwillnen en clat
he t nreeste wat men tiralts kon hopcn, ecll

Quidcle verklaarde, clat D,uitschlancl bereicl was
ol1l, aan Elzas-Lotharingen zelfbestuur te verlcerren, nrits dit land niet op cle vredeskonferer:rtie
n'e'rd gcnocrnrl. Inrlien cie -verdragen van Brestl.itoq'sk niet bcspro'ken rverden oir c1e vrccleskotrfclcntie, zo,u Duits,chlatrcl berei<1 zijrr zekcre te.qernoetko,min.qcn te do,en.
'len cle'rclc zo[ et geen clionorniscire c^lr1o,g
lrogell gevo'crd lvordcn..

rr

'l'c'n vierrlc: Dc f)uitschc, l<olo'niëu

11t()estclr

u'or-tlen tc'ruggcgeven.

Quidde heldertle op, tlat hct huirlige o.ffetrsicf
aiur he,t \Â/csteiijk front cle laatste pogirr.q \\,'as olr
<lcn r.rerlc, tc bercikct.

I{ero,n vroeg vcroltwaarcligcl hoe Quiclcle van
lrern zulk eerr bedrog jegens 't Arnerikaarrsche
volk kon ve,rlangen. Hij zei clat hct besluit cicn
trrliog voolt te zctteu, er s,leclits rioot verstcrlit
zo,tt rnorden. Heron \4rerd de r,r'eek daarop overs,telpt mct aanbieclingcn van So'lf, e'en vricnd varr
Ballin, en vatl cen graaf, die een hoog ambt be-

kleedt.

Zij

ttoncIen Hcron's cleur ges,lo,tc1t

c1l

poogden hern per te,lefoo,n te bereiken.
Heron verklaarde,, clat hij rneEnde <lat c1e lluitsche lei<lers thans eers,t overtuig-d ziin clat r1e \r-erecuigde Staten bes,lo,ten zijn <1crr striirl tot het
rechtvaarclig e{nd voort te zetten. l

Daaror,cr rnelclde de rt D'ail}' l{ail r :
rt Drie weken geleclen poo,gde de l)rritstiic
regeering haar aanbo<l te doen to,eko,nren âalt prc-

siclent \\rilson door bemiclrlcling

var

pro,fessol

Ffero'n, een Amerikaan, te Genèr'e u'onend, r..'ieirs

boek, getitelcl r De rrrcdcsbeclreiging,r, hcm \!'i1sorr's achting en vriencis,chap dced vellverven. D
De rrl)ailv Expressr merkte op, rlat walrlleer
hct nolsen rrarr Kiihlmann uitging, het voor cle
hancl liggentlê antwoo,rd was, dat Kiihlmann niet
tlc macht hatl om zijn lancl tot ie,ts te vetplichten.
I)rrritschlantl $ras op het oogenblik geheel in han-

nrilitatisten.
Wantrcer zij de hoop op een overrviuning il
het Westcn opgeven, laat cle keizer zelf <lan toe<lcrr cler
rt

rradering to,t de geallieer<len zoeken, laat hij katcgon'isch ziin rreroveringsnlannen opgeven en
zijn legets achter <le eigen grenzcn terugtrekken.
I)'aarna zrrllen cle geallieertlen s,preken, r.naar 1aten t1e D'rrit'schers en Kiihlmann er \zan overtuigrl
r.ijn, dat allerlei intriges, eebo,,r.'cot rvorclen en rlat
u'ij zullen clbo,rvechtEn tot een zuivere en .qeer.r

in zicht isr, alrlus hct hla<1.
Ifet b,lad rro,egcle er aan toe,, clat cle eerste agent
rrau het vredes,offensief in l,onclen was geweest
cn zijn voors,tellen o'fficiens aan verscheidene

o1r.qe'lapte 'trre'ile

autoriteiten had voo'rgelegd.
Van zeet gezaghcbbenile zijde vernam

cie

Daily Ëxpressl, clat de agent een Nederlanclct
rvas met belangrijke financieele betrekkingen en
clat hij ku'am als vricnd' r'an Kiihlmann, clat wil
zc'ggen: het po;lsen geschieclde namens c1e burgcrlijke en niet rra,mens de militaire partij. De
aqent zette aan de autoriteiten uiteen, dat cie
Entente door cle weigering om verleden iaar derr
rr

vrecle doo,r overeenkomst D was.

I,{ei gaf hem echtcr te verstaau tlat dit woo,rd
nict in hct Engclsche vr.'oo,nlenbo,ek stond, cvctt:r1s zecr spoeclig rr gro'n<1s,to'ffetr r uiet mcer in het
iiuits,che r'r'oortlcnl--oek zr:,t1 ttoorkoure'n. Dr bc*
sto,rrrl gcerr tn'ijfc'l aarr rlat hct tegeurvoo,rdige r,re<lesoflcusief voornameliik rloor Ballin gernspireercl u'crcl cn cloo,r clc ha,utlels'lnagnatetr uit clr:
i)rrits,chc schccpvaartr,rcrcl(i, (lie voorzagen, dat
ccn vas,tberaden Entente hcti gcrnakkelijk vooi
vele jarcn varr alie mar-ktcrr lion :ifshiitcn.
No.q anclere lletltrale agqlten rvarcrr van irlan
po,gingeu in hct werk te .qaa1r stellen.
Cecil verklaarde in het Engelsch l,agcrltuis',
dat de D'nitschers werkclijir ccn vrcrlcso,fferrs'icf
r'r'i1clerr lreginnen.

Duit-"chlarrcl sprak clit rla<]clijli tegen. in hct
volgcnrl ovcrtuoet.lig bericlrt
tr De lrewcring van Ccci1, rlat l)uitschlancl tot
eeu vrerleso{fcns'icf zal ovcrgairr, a"is lrct er rtiet
irr siaagt cle legers clcr gc'alliceriierr te orrcrwit.tnen, is lru het nieu\vste rniridcl uraaLutetle de El:

tente-s,taatslie'den cien zinlietrclen moetl vatl
hunne onderdarren, clie hc't geloo'f in tie rechtvaardigheid hunner eigen zaak beginnen te ver1icz,en, \veet pogen aan te t'akkeren. I{ct Err.gclscire volk mag deze malrærlvers beoo,rtleeletr zooals liet wil, r,oorloopig is ire't woorcl nog aan tlc
\r'â.per1s. Het gaat er o4-r1, l:ij rlcrr vijan<l cleir r,r'il

oJrl o,lrs

te verrrietigen te bteken erl

o,nze on-

schenclbaarheicll te han<1ha,verr. Reecls hcbben

wij

groo,te snksessen behaald, eu wij zien met vertr,)11\\'cl1 ,le toekomst tegemoet. rr
I)e r, Ce,rmania r schreef , clat het nu 't oo.geublik niet \vâ-q, o,rl r1e oorlo,gscloeleindcri bekerrcl
te maken.
D'e tr Nordcleutsclre ,r lvilde hct volk opnro'nteren, <1oo'r te schrijven, <lat de ge'allieerden teekcns van afgemathcirl err o'tttrito,ecligitrg gâveû.
En de vrerles,d\ri1 keertle tertrg zottcle'r teekerlcn
vau het narlcretrd eilr,le.

Irrtegendec'l, er kn,anteu aurlete vcrklarirtgerr.
Enl<ele teekerren

c1er.r

geest.

Ziehiet een clicr bcrichtcu n,elke r'{r de voo,rtzctting van rlen oo'r1og wezsn.
< In een recle te I.onden hecft lo,rd Cttrzo,n verklaarcl er aan te

tl'ijfcleir

o,f het lanrl zr'cl-r u'el het

cnormc r.oarr.!eel bet'ust is, dat

<1e

rrijatrcl

cloo,r

de inzinkin.q vârl l{irslan,l hccft.gcno'ten. De
I)uitsche cn Oos,tc:trrijksche rroli<cn zijr'r aange
mo,erligcl in hct cr'loc'f <]at irct cinrlc iu zicht is,,
he,tr,velk .:lo'or ecrr Duitschetr vrede zal tlortlet .qevo,1gc1. \\'at rlit irerluiclt, n,ctcn Rtts,land ctt Roemenië.

'Om r,cts,clrilicrr'lc terlenetr q'as lret voo.r <len
vijancl broorlnoorlig het rru tot een be.s,lissing te
lateu ko'rnen. De hr.r1lbro,nlrclr cler tegenstand.c'rs
en de stemnrirrg 'lrii hun rrolken zijn rriet meel
als r,roege"r cn in <lc' c'ers'te plaats krvam het er o,p
aan o{n dezerr ,,o,ircrslaql toe te brengen alvor-crts
cle Vereerrierle Statcrr varr zich af zo'tt<leu kurttrett

bijten. Binnen
wordEn.

crrl<cle' uterr

kan

cle aauval hervat
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't Durtsche ekono,misch clepartement zeide
staatssekretaris von Stein :
r De staat hee{t er belang b,ij clat de klEine en
middelmatige be,clrijven niet cloor c1e toe,stanclen,
clo,or clen oo'r1og geschapen, verttvijnen. D,eûaive greep cle staat in toen tengevo,lge van o,nvolvoof

cio,cnclen toe"ç'o,er

uit het

btultenlanc1, zicir geb,rck

aan gro,ndsto,ffen openba,arcle. Na clen oo,rlog zullen bij groo,te{e'n aaltvoer v.an gro,nclstoffen'cieze

onaangenâme vers,chiinselen autonratisch

verl"-

chvijnen.
T,oolang echter gro,nclstoffen niet in vol<ioendc
ho,cveelheiri rroo,rhanden zijn, moet de staat in
het belang der kleine en mid<lehnati.qe bctlrijvcn

blijven ingrijpen.

\trrat de bedreiging n.ret clerr eko,no,mischen oo,r-

1og betreft, rvaars,chnwcle cle'
voor te groot optimisnre.

staatss,ekretaris

moeten. zeide hij,
\\Iij .n'aarschijnliikheiri

met de mogeliikheid en rle
rlaarvan rekening houden. I:[o,e cle*o,o,T1og oolr
rao,ge eir.rdigen e,n de vredesverdrageir mogen uitv'allcn, o,nze te.qens,tanc.lers zullen als, staat en al:
individu niet zoo maar in vriencl'schappe'1ir'ke hetrekkingen met o,ns wille'n treilen. Beschonru,
o,nze tegclrstanclers niet als ;.rlaatjes,makers. Tn-

Generaal D{az.

Itet is

denkbaar, clat omze cl,appere sol<lateu

tneer terrein zullen <lienen af te sta,an, maar, de
tot nu toe behaalde s,uks,esrsen nog daargelaten,
zijn er bepaalcle bemo,edigenrle faktoren. Ten
e'e,fste, dat cle geallieerclen voo.r't eerst in den oo,r1og het schittetencle voorde,e,l van eenheicl in aanvo'cring zullcn hebben.

De tweecle is c1e wass,ende werrkzaamheid van
Amerika. De Amerikanen bes,chikken over een
onbeperkt ma,nschaprnateriaal en de presi<lent
over een o,nve'rzetteliikheirl, clie hern geen inspanning zal cloen ontzien, geen middel o,nbeproefrl
la,ten noch een man weigeren bij het rzoo,rtzetten
r'an clen s,trij<l, hoe lang tlie ook c1ure.
D'e tlertle bemo,e<liging is c1e o'n.qe'schokte gezindhei<1 en cle verbazingu'ekkencle krachtsontplooiing van ofls eigen volk. Ze weten, dat het
1l11 o'rn or,cru'irrning od rretleriaa.q gaat. l
T,1o,,vc1 Ge'orge kwarn van' 't front en verklaar-

rlc:

rrlk heb

<le generaals F'o,ch,

Haig, Pétain,

Pels,hing, BvuE, Rawlinson en anrlcre hoofd-

r>fficieren bezocht. Zij u,aren allen vo,l vertro,uwcn. Ik heb o,oik met r,eel o'fficieren çn s,oldatell
rre'sprolien, <lie c1e laats,te zes weken in t1e gevechtslinie ziin geweest, en ook hun vertrouwen
was verbazingrvekker.rcl. Ik heb onder hen geen
lacifisten o,f pessimisten aangetro,ffen. Zij ko'nd'en zich nict indenken, <1at men in zekete kringen in Enqclarrrl s,clre'en uit te gaan van de veron<lerstellins, dat zii verslagen \\'aren en dat cle
eenige l<rvestie rrarr be,lang \4/âs, wie <1e schuld
clro,eg.Afgezien van clen tegensilaq van <len eerste'n clag, dien zij a1len erkencleri, veftrouwdeî
z.ij, dat zij aan de winneucle han<1 zijn, en dat zij
rlen vijancl eiroote ve'rliezeu toebrengen.l
En in Dtritschlantl rnaanrle men tot.emst aan.

Bij

cle treraadslagingeu over cle begrooting

clien mel zoo dikwijls met den ekonornischen
oo'dog c1reip1, vat ik dat alleszins ernstig op. Onr
dEze reclen mo,eten wij o'ns ook voor hct o'vergangstij<lperk met a1les toer'usten om ook clat te
bo,rlet te kotnen. Derhahre mo'et c1e s aat den inen ttitvo'er

in

r1e han<l

hebben. Inrlien de staat

claarove'r beschikt, kan men lang cn met suks,es
opkomen tcgen cle machti.qe tegenstan<lers, tlie
ons reeds oo het slagveld cle hanclen vo,l wetk
gâven en die o.p eko,no,misch gebieil misschien
flo,g sterker zi'in. )
D'en 3n .Tuli rtereaclerde de onpErste o,orlogsraa<1 voor de zevencle maal te Versailles. De eetste r-ninistcrs varr Arrstralië, T{anarla en NicurvZeeTanrl \\'aren aan\\'ezic. De ko.nfcrcntie rlunrtlc

drie

clagen.

l4en verv,'achtte noc een o'ffensief der Drrit'
scher:s. Foch was gereetl en zor-1 den aanval cloerr
lo,lqc'n rloot een tegerro,ffensie'f .

I)e \/ereenigdc Statcn stonclen F'rankrijk eerr
rricrrr, kreclict van 500 millioer to,e.
Parijs victdc <leti 4." Trrli het Anrcrikaansclte
orrafharrkeliililreicls,fee'st. Er had irr cle hoofdstarl
een dcfjlé plaats rran Fransclte err Anrerikaans'che
tro,epen.

\\iilso,n voerdc ilicir rlaq het v:oo'rcl oo het crrf
van \tr/aslrirretorr tc lroturt-\'rcrtton ctt srrf cJc col '
1o,gsclo,e1e'inrien âan

:

1. Vernietiqing van a1le u'il!cl<crrrigc maclrt.
2. Re'eeling <1er bttjtenlattr'lsc|c lit't'cstic-' rrcor
de hcyrij.Jirrg <ler rro.'lkerer.
3. Het nalerrcn rlcr gcurecrtsclraltpc'1ijkc n'ct
tot ccr'lrierlig-ing van het recht.
4. Stichting eener: olganisatie voor den vrecle.
I,lov<l George herhaalde <1ie verklaring, toe:r
hii rlen vo,lgen<lcn rlag het Amerikaansch fto'lrt

ten Ztiden va.n Reims bezocht

T)ie o,otlogstlo,eler'nr1en eischten dus gecn vo'et
Dtritsch gro'nclgebie<1. Z-oo \[/ilhdlm TI rnorge{r
Wilsons voorwaardfir aannam, vùercl de vrede ge-

teekeid, maar men hacl nog geen aanwijzingen,
tlat hij rlaarto'e geneigcl was.
Zoo wercl het half Juli err eensklaps sloeg de
oorlogsbrand weer geweldig uit.

VI.
HET LÂATSTE OFFENSIEF DER
DUITSCHERS

Niet, clât de e'erste helft rran Juli zoo rustig was

geweest. fnte,gendeel, het ging o,p de linie zeer
bedrij_vi.q toe, al voe'rde men slechts plaatselijke
aanvallen uit.

Het leger v,an Mangin
.hoo'gten
ten

v,e'roverrde

zelfs de rij

W'esten van So'is,sd,ns en het woud
van Vill ers- Cotterets.

Men

vo'erlcle

wel het nieuw o,ffensief naderer,

maar het zo,u de gea.llie,ertlen tlitmaal niet rrerrasseï.
D'e rve,e'rstand was

go'ec1

ingericht en 250.f[i]

Amerikanen stoqrden gefe'ed, om deel te nemen
aan den strijcl.
C)fschoon <lit aantal nog zeer beperkt was, gaf
hqt tcrch meet gemak om {e resen-en te vet-

rleelen.
rr D,en avonrl r'an 14 Tuli na miclderna.cht, hoor-

rlen zij onrler o,ns, rlie otrde.r detr sterrenhemel
langs de u'allen van Prorrins wandelden, uit het
\roord-Oosten het gerommel van het Fransche

geschut, <lat antra'on,r<1de op <{e voo,rbereiding der
Dnitscher,s en zijn granaten naa,r de tegerover.liggende loo,pEraven zo,nd, welke vol aanvalstroenen lagen. Het laatste bedrijf van het gfoote
D,uitsche treurspel r'an 1g1B begon.
Weldra zorl een ander drama aanvangen, maar

'

daan'an had Fo,ch het ontnerp seleverd. ,) (l)
IntiErtla.a<l, het we'r<I Duitschlan<1s laatste pogrng. De geberrrteniss,en zo,urlen zich snel oàt.
u'ikketer.
D'e Duitsche legerleirling nam een langen tijrl
van voo.rberei<1ing. Ze begreep tle waarheid van
cie n'oordê.n : nu of nooit.
fn Maart had mEn de rren'('achtingen hoog ge-_

soânnen. Bii <lie eers,te o,\'efivinningen kon rnen
nog miflachtencl snreken orrer Amerikats hulp el
rle zekerheirl t{er einrlzege.
Sncls g'aten maan<len rrerloop,et. Nosmaals
lrad men de le,senoartii zrnrare sla,gerr to,e<rebracht,
maar cle uitslaq lr,erd te,ll<errs mincle,r.
Ën in 't lrrnd s'teeE r'le noocl. Ook in l)rrits,chI a tr 11

ooenbn

a

rde zich

onterrre,:'l.enl-r ei<1

cn

oo,do ss-

moeheicl . TTrrismoeders z..nriervefl e'cn ganschfll
rlae het nlatteland af om r^rat vo,edsel on te koon.'q en hct hii arro,nfl o,f nnchl binnsn te s,mokl<erlcn. l{crr z,an in de aclrtcrhurrrten tler stc,<len kin<leren h:loo,ts,\'oets e'n in lomr.cn looncn s1 clic
lileedij nas,te rve,l l-.ij hct rrrase,r gc'1aat, aan hct
ondec-miind lichaam.

I[et volk u.as on.1e1-rro,e<1. Ziekten rro,nc]en eerr
gematke'liilier brrit. ITet aantal teringliiders
werd,oltzagliil<. Darrbii l<lvam ccu zetlelijke
verwilderinc.
(1)

lle

Pierrefeu.

rr

G.Q.G.

l
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Bn de louw !

So,mmige gezinnen beweenden

r1rie, vier dooden. Va<1ers en cle jo,ngste zonett
wa,t'en in den oor1og. Err de v1€de k\^/am maaf
niet.
Ook in het leger zelf bleven de veege teeketrs
\rân ofltbinding niet verbo,ïgen. Vee'l sdldatert

liepen over. Anderen lieten zich liever geboeicl
\\'L-gvo,ereï, dan nog te rrechten. D'e ijzeren tucht
onclerdrukte nog wel <le o'nlusten, maâr de toestand gaf te denken.

De trouw det

bo,nclgenooterr, voo'ral van

Oostenrijk-Ho'ngarijë wankelde. Men kon het
Voot de blitEnwereltl niet meel rzerdluiken.
Er r.no,est een keering kornen, ecn beslissende
s.laq. Kon Parijs vero,verd wo,rden?
D'aarom zou men het laatste o,ffensief nict

lichtzinnig

l{u

aa,ngaan.

o,f nooit !
En een maand lang werrl er,har<l aan c1e voo'rbereicling gewerkt. Pio,nniers, herstel<len r1e u,e-

qen, maakten bruggen,munitie rryer<l aangerroerri.
Men zou nogma,als met cle meest duivelsche' gas'
sen werken,
En to,ch ging alles gcheimzinnig toe. Orzer dag
merkte men \ia.n gerallieer<le zijcle niets op. Geefl
enkel geluicl in het tege,nkamp verried bedriivieheid.
En loch traden de Duitschers clries,t op. Alles
zo,uden ze op 't spel zetten.
l\{en ko,n <le militaire overireid vergelijken met
c'en dïer, <1at in angs,t rrerkeert en alles zo,u cloerr
orn te ontk'ormen.
\4en moest alle man aan dek hebber, zooals
't in scheensrtaal luidt. Wie eenigszins vechtet
kon, moest naat't front. De open vallen<le plaatsen werden eenvoudig door opgeëischte burgers
\/et\rangen. Juist in tleze eerste Iuliclagen hoo,rde
men rlan verwoecl'e cleportaties in o,ns bezet land.
Teekene'nd is het bericht dat to'En van de
Zeeuwsehe grEns na,ar 'rr De Telegraaf l te Amste'rilam wErd geseincl, een echte noo'clkreet over
de slavernii te Gent. Wii geven het hier in zijrr
s.eheel weer.
rr De cleportaties te Gent zijn vrc'eselijk en zo{.tder rle minste orrerclrijving mag it< zesgen, dat
t'ee'r duizen<len rtîo,u'n'e'n en kinc'lcrén in angst
crr rlro,efheid *redompeld ziin en duizeurlen ma:rncn en jonEelingen van woede trillen o,n<ler c1e
Larrle behancleline en t1e ler"reur <lcr l)uitschets,.
Ia, het is lvreetl, z.ooa1s Duitschlancl, zich nict
sio,rer-rd aan nrotesten en alle be,loftel onder cle

vo,eten lterlencl. v'e'er il1 Rcleië o'ntre'edt.

Ër is

seiammer ov'er het l}ritsche srhrikhe-

rn'incl. Me,er e1t m-eer r,vortit het rro,1l< orrrle'rmiirrcl,

rlaar wa,ar het de nla.ats van Duits,che solrlaten
innemen moet en het on schandeliike laffe rn'iize
ze{f5 1", o'nrlcr het rnrrrr wo,rc'lt eedreven.

])c.ds <lager.r achter c'lkaar ko'mcr ct aar hcf
Sint-Pietetstation te Gent gevaflsenen aan. T:[et
ziirr F'rans,chen, Ënqdls,cherr, ftalianen err Po.rtn-

ç/eezerl uit <1e volisc gerrechten in Frankriik en
bii feoeren. Velen zijn o,nqesJoten c"crvees,t in de

citadel van Riisel. an<leren hebben moeten

vr/er-

ken ie Rijse'l, Ro'uhaix. To'urcoinÊ', TTalluin,
tr{eenen, Kemme'l enz. llr zjin nu verscheidene
tl tr izenclen in Oos,t-M a an rle,ren's hoofrlstacl.
Bii tte a.anllsmst van

een groote Sroe? had rran-

*
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Tafereel van clen striitl in Italiè. Een aantal van ltaliaattsche infanterie.
n,ege cle brrrgcrii cctt 1;ctorigitig; 111:r:ils.Eclrsklaps
,la,iier,1e lret 1ileil vtxrr itct s,tatio'tt van clc l<tetcit:

rt I,e\,e cle vctbondeltetr I I,cvc ling-elartd ! I'evc
I,'ra,ukrijk I r en o,ndcr dell ilr<lruk van clen laatsten strij<l irr Italië ttooral ook : rr fevc Ttetlië l rr
I),at wâs rle stem van het verdrtlkte, zoo gela-

terr n'aclttetr<1e vo1k. D'e steru van Vlaancleretl
tcvcns etr 't antwoord op de D'uitsche erl aktivis:
tische kuiperiierr. Natrrurlijk s,to'rrntlel Duitschc
solclaten op het vo,lk in en ze hielden verschei-

tlene bur.gers en burgercsseî aall ; ze s'loegen naar
anrleren. Vercler op huri lveg llraclrt men ' tlerl
lror.rgeri.qe .qevangelten hroocl, al hec'ft men zelf

gcl;rek,

el gaf hrrn gdlcl.

\\/eer een klinketd antsroo'rd;oP. c.le kampagne
tloor Diuits'chland in Be1Èië tegcn tle ge'allieerclen
en in 't bijzo,ni.let tegen Ens4eland gevoercl . Ook
hier liar'lcleu aauho,u<lingen plâats'.
De gevangerlen \\ro'rd€n naar kloo'sters, a'ls dat

dcr Augnstijnen ert naar scholen ge1eic1, clie ntt
irr kerzeruôn o'f ke'rkcrs ve'ra,nt1er<l zijn. So'mmigc
rlicr gebo,uu'en ziin a1s een echt karnp <loor prikl<eirlraarlvcrs4retritrgctr afgesloten. A1 silo'edi.gl.llc,ek i:ct u,at de I)rrits,chers met cleze c-e\râûgc11en voor Traclden. \,tcel bur.qers wâten reeds iil
,rlicrlei fabdeken, iri stations err bij rle haven aatt
't- u'erk gestel.J. Dc set'altqellen mo'eten hun
lilâats innemen en rle brrr.gers kttnnen clan .qet1epo,rteerrl rrotcireu. Zoo z.iin ex reecis in werkhuizen, $raar oo,rlogs,materiaal u'o'rtlt herstelrl. aart
rle clokken, enz.

D'e l)rtits,cbers zo,uderl te ()errt rlc tleportatie
opvoerefl tot trvintigclirizcrrrl mal. I{et heeft er

al den schijn van ook. Ê,r zijn

clagen, wâarop

er vijftienhonderd to't tweerluizencl

Weggevoerrl

\,\'ofden.

Het is we,er als in de Oktoberdagen van 191û,
het schanclelijk menscho'ntee'rend stelsel irrgevoercL werd. f)e po{itie moest <1e o,pro,epings,bc',,elen rritdeelen en vier en tutintig uur later zijrr
cle aangewezenen I'erplicht te vertrekkcn, maar
zoo is de br-rit rler sl61'sltddjvers nog niet groot
ge4oeg en .<1aaro'm tre,edt men ook ornbârrnhart;
ger o'p. Men ho,uclt manflell en jongelingen o

to,en

sttaat nan en vo'ert ze lnee nââr een koncentratiegebo,uw, zo,nder hen te \rergunnen nog huisr

rtaarts te gaan.

Men heeft o,lrenbare

ioil<ale r.r a1s bio,sil<open <]ool

en ile maruleu en io'ngelinecrr
claar aangehoutlen. D,e meeste burgers kornen

so1<1aten afqe'zet

maar niet meer o ) straat en moeclers horrderr hur:
jonqens van rree,rtien jaar en o,uder thuis.

En niet alleen te Gent

wo,eclt <1e depo,rtatie

weet, ook in de omgeving als te Melle, Letleberg,
Wetteretr, O-vermeile en zelfs' rreel. vercler clan tc
I-)en<lcrrnonde. De Dtritschers willcn immc'rs

ook <le

uitg.e1z6ll6'ne'n ,,etuo,,sèn.

Dat

zii';t

de uitgeputten, de zieke'n, rvelke ellEndig temgkeeren. En waarheen worden a1 <1ie o,ngelukki
.qen gevo,e'rd?
niet.

De

achteÎgeib'levenen weten het

Als wij aan rle grens d€ ono,phoudelijke

aan-

