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Zwaar kanon der Franschen.

Men wercl zelfs al te o,ngedulclig.
Er wasbij der b,evo,lking een o'nbedwingbaar ve'r-

langen om de gebeurtenisselr voror te loopen.
Zoa lezen we in het dagboek ; t b0 mois

d'o,ccupation allemande. r <t Te Schaarbeek hangt
het gerneentefaadsiid, de heen Van Camp, reeds
dezEn mo,rg:en (1I Okto,ber), de nationale vlag
uit. l

I{et voortreeld wordt dô,o,r anderen gevo,lgci,
ifl de De Lo,cht-, Verboeckha,ven en Vertroosting-
strâten.

D,e rr po,lizei r grijpt dadelijk in, en c1e heer
Van Camp wordt âangehoudefl.

Ook te l,aken vlagile i.nen heden re,eds vroeg;
zoo ook te Sint-Gilles; ov€tal liet cle Duits,che
politie de v{aggen inhalen, maar trad met ver-
râssende zachtheid op.

Maar men zag nergens meer een Duits,che vlag.
ZelfstÂe:t meet aaû de balkons van het generaal-
goe''r'Effrement in d'e Wetstraat.

N'107.

Zeker rverc'len ze 's nachts ingetro,k-kera.
Ierr r'i eet o'o < clat bekencle I),uitschers, die hier

reeds vo,ol- rlerr oo,r1o,g woonden, vertrouwelijk
bericht kregerr van het aanstaand vertrek va,n
het generaa.l - go'evernement.

Ze zo,v.tlett zich claarrraar schikken en de noo-
(lige ilraâtregelcn uemcu.

Ben dier Duitschers boo'il âan e'en oflzer vrien-
den to,t rustiger tijden het gebruik aan van zijn
heerenwoning, nret vrije bçschikking over den
voorTaâd: 11,000 kg. site'enkoo,l efl 1.0t0 kg.
aardappelsn.

tDer voorzichtigheicl geb,iedt mij heen te gaa.ri)),
zer hij. rr Irater zullen we zien, welk een wending
cle geb,eurtenissen nernen. ))

Ook cle clwangbe,heerders r,an banken, kondig'
c]en hun verttek aan.

Arnbtenaren van 't aktivistisch bestuur te Na-
rnen kregen drie maande'n loon als vergoeding.

D'en 12en Oktober klamen twintig Kanadee-
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scire gevangc'nen te Ilrusscl aau, cloor vicr Duit-
s!' jic SoJdatcn bcgeleicl.

Dadelijk r,r'as hert midde,n cler s,tadl in bett-reriug.
Oncler geres,tclriftig geroiep vaû ( hip, hip, hcl'e-
rall )), ( leve Enge'lancl l, tr leve Be{gië u, rt leve
de.ko,ninglr, kwame,n die bo,udgenooten op het
De Bro'uckèrepl.eiu.

I)'e vier l.l iutscilers rverclerl op zij gcdro,rlgell c1i
ze delten ook niet cie ninste rno,eite onr ltuu gezag
ic ha,ndlrar,cn.

D,c Iianatleezcu krtnnerr al cle gcscircrken nrict
clragen, r'vclke nien hen brengt.

D'e gevangencn moeten naar cle lto'uppcp1a,ats,
o:n de trânl te n€$ren. I)e mcnigtc gaat ilee. I)c
Dnitschers meenenr, dat ze zeff in gcvairr verkce-
ren, en trekken hun revo,lver.

Zoo kunnen ze de gevangenen in c1c tram krij-
geu, uraaf nog sl)r].ngcrr ol)gc\\:uuueu iiccLcu olr
(lc Vocttrcdcu, dnngcn in trct rijtuig, tot dc traul
crndelijk vertrekt.

D'en 15en zag men nog ciuiclclijkcr clcrr aftocht
lan tlen vijand.

Ho,nderder:, militaire auto,'s, i\'âgclts,, katren,
doo'r ctre havelooze so,ldatcn bege,leicl, krvarneu urt
Vlaand,eren. Ze Lrokken voo,rt irr rvaltnel stod'
En telkens weer zag ûre1l groe'pcn vh-rchteliugerr '

Ilit Vlaanderen klonk het karto'n, clat '.icn vijarici
heen joeg.

fn d.at gedonder en genroker 1ag de Delofte vart
wijheid.

D'e verhuizing te Brussel begon ook. Àan cit
lluitsche bureelen laadde men koffers en kistel
op.

D,e Duitsche school in de ,\Iinie'nlcnstraat wcrcl
gesloten.- Tegenr de vroegere belo'ftel in, rekr'vireerclerr clc

Duitschers bij zondere huizerl voor iuk\lartiering'
D,e heer'steens protesteerde, en ûlen zoncl oo'li

een Protest naar X'Ia,x von Baclen.
IIet hielp oiet.
Getreraal v'o'n Sauders, clie cle kommanclantur

bestuurdie, zet, rlat hij nriet arlde'rs kou harrcic-

len.
Aur cte politieke gcv'a.ugeuul wcrti arunesliu

verleend. De eerste mededeeling daarvan t'vett
gedraan op 20 Oktober in de kerken, tloor de voor'
luàng v"n e"n omzendbrief van kardiuaal ivler-
cier.

D'eze brief luidde a1s vo'lgt :

tr Mijn zeer geiieftle Broetlers,
Onze harten zijn van hooP vervuid'
De vrede is niet geteekend.
D'e gebeurtenissen do'en zich zoo snel voor,

so*t "io v'erbluffencl, clat nog niemand den vrecie

reeds als vsrzekerd zou clurven bescho'uwen;
Toch zien we de schernering. Wij brengerr er

u een nieuwen voorbode van.

Heden, D'onderdag, 17 Okto'ber, is c1e. overste
van de Duitsche po'litieke afcleeling, mij in naarn

van dEn gogverneur-geireraal va,n Brussel ell vârt '

cle regeeing te Berùjn ko'men melden, dat cle

Belgis"che potiti.L" gevangenen, 't zii tn België,

't îli in DLitschlanii gerrrtemecrcl, en de Belgi-
sche ged,çorteerclen in Duitschlancl in vrijheiri
g.stelî t,iti"rr worcleu, zo'otlra België o'ntruimd
norclt.

D,c invrijhcidsteiling <1er gevaltgctcrr, iu bczci
iiclgië opgc,sl<ltcn, burtcn tret mrlitarr ctappctl-
gcbiecl, zal van ai lla,arrclag 2i dezcr, gcscitrc-
( ic 1r.

ztehir:t: tro,ii\l'ens rie gescltrcvert vcrklariug dic
clc a,fgcvaartiigcic <ter l)uitscrre tegccring in rnrll
lltilr(lull lrcrlt gClatcrr.

Orrrlcr c1e rùa,cht vall crrr pers,t.r,()'nlijk gcvocl,
dat gij zult begrijpetr, had ik geaarzclci u oelr
ganscherr teksl rnede te cieelen. -\iaar nl-i t-.rvet-
rveging, besluit ik er toe.

Hier volgt hij :

<t Gij verpersoo'rrlijkt lcor o,us het l'rczet Bci-
giê, lvaa,rv'an gij cle geelcri.r,rctltgoe irelcicl zijt,
naar lvieû geluister<l lvordt.

D'aaro,rq is iret clat nlijiilrcer c1e go,erclncur-gc-
ucraal en mijn legee'riug mij gclastcrr, u tc ko-
rnen melden, clat rvij, zoo:ira \\,e uw brj:tenr o,1rt-

rqirnen, u spo,ntaâ,n en mct voiicii r,vi.l, de l3elgi-
sche politiel<e gevângenen eu. gc.reporteerden te-
rug schenkeu. Reeds zullen eeir cleel van hen <4r

aanstaanden llaandag 2L dezer, vrij zijn, er naâ,r
hun haarcl terug keeren

D'aar deze mede.ieelirrg uw hart.moct verbhj-
dc'n, berr ik gelukkig tt ze te kuunen overbren-
gen, te lne'er, cl,aaL ik gcen vier jaa,r te miclden
cler Beigerr ircb kunnen leven, zo,nder hen te a,ch-
ten, en hrln vaclerlandsliefcle naar waa,rde te schat-
tcn. ))

Gij ziet cius,, mijn zeer geliefde broed.ers, <ia,t
de go,ecle tlocl met o,ns isl uw vurige s,meekingcn,
to het Hcilig Hart van Jesus en Onze Lieve
Vroruw varr den Ro'zenkrans, .rl{aria cie Middela-
res, zijn verhoord gewo,rden.

. Bûjft eendrachtig in het gebe'd.
B,lijft kalm en waard,ig.
IIet uur van de b'evrijclirrg en den zegevieren-

cien vrede, nadert,
llo,ecl en vertro'uwen I Heilig llart van Jcsus,

Lrcschcru Bclgic 1

Onze I,ievc Vrouw vau den l{oaenkrpls en
llaria l,Iiddelales, bid, voor ons. ))

D'en volgenclen dag bevestigdeu cle geccnsu-
recrde blartcn het bericht.

En clien .\{aanclag reeds kwarnen er b,evrijden
uit de gevangenis van Vilvoorden.

Deze gevangenis w'as het oucl kasteel, later de
,r korrektie l.

D,e D,uitscirers had en er 180û doo'r hun' krijgs-
rarlen veroo,rcleelcle BeJ.gen opgesloten.

I)ien N{aanciag lieten zij er 300 vdj. Uit Sint-
0i11es liet men er 20O gaan.

Dat verwekte in veeù gezinnen gtoo'te vre'ugde.
Was clit een antwoord op een brief, clen 12en

Oktober, door senatorell cn vo,lksvertegetwoo'r-
cligers, aan den kause'lier, À{ax vom Baden ge-

stuurcl I
D'u:ze brief ving als vo,lgt aan :

tt Reeds bijna' twee jaar hebbetl cle Belgische se-

uatoren en' voûksvertegenwoo,rcligers rriet opge-
hourlen, verontwaarcligcl te pro'testeeren tegen'
een d,er weerzinwekkenclste praktijken, door c1e

militaire où'erhe'rlen in het bezette land toegepast'
namelijk : D,e gctlrvongen inlijving voo'r oorio'gs-
werken van burgets, niet-strijclers. rr

De senatoren en afgeva,arcligden gavetr clan een
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De Koningin bij ,onze tro,epen.

overzicirt van hun pro'testbricveu. Na c1e vergee'f-
scne pogiugen bij de bezettertcle o'verireid, richtte
uren zich tot den keizer zelt..

Eu dê briel vervolgt:
<', Zijn i\Iajesteit liet cle ciepo,rtaties ophoucien

en gal tleverlen, onr" cie persouen, die teu onrc'chte
als werkloo,ze[ naar D'uitschlancl vervoerd lva-
ren, cladelijk naar tse'lgië te laten terug keeren.

Ile lvaarlreid is, dat alleerr <.te pro'virrcie Luik,
ivaar de cl,eportaties nog niet bego,rrren ware!,
geslraard bleef ; m.aar van de uaar I}urtschlalct
gwoerde personeû, lverden alicen die o,nmiciilei-
hjk teruggestuur<l, welke deu bo'vemneuschehj-
keu rnoecl gehaci iraddern, onr in spijt cler orrtbe-
ring, bedreigingen en ciikwijls 1o'lteriugeu, rc
\verg'eten een arbeidsù<orutra-kt te teekenet.
. De auderen kwamen slecirts ûr het land terug
bij lret eiude va;r hert kontrakt, d.at ze, derr clooiL
in de ziel, uit dw'alg hadden moeteu teekenen.

llaa,r men vernÉun weldra clat de goeilwillig-
heid, vâ,11 Zijne Keizerlijke ilajesteit, zoo, stiel-
moeclerlijk toegemelexl, sleclits op het generaai-
goev,ernEmEnt to,epasselijk was en niet op de ge-
\restqn, onderworpen aan het stelsel der urilitairc
etap,tr)e. Err aldus ging in Vlaancleren, llctego,u-
wefl en I,.uxe.rnburg, de o,peischirig voort van ]JeL-
gen, die hardnekkig weigerden irun lanci te ver-
raden, cloo,r voo,r den bezetter te werkeu.

Dan bego,n ten ornzent de toevloeci van o'n.tel-
bare orntruimden, der stedeu err do,rpen van ltran-
krijk en Vlaanderen, bedreigd en ver$'oest cioot
cle krijgsbedrijven.

Daar er ornrder hen siechts vro'uwen, kindereu
en grijsaards waren, verteld,err ze eensiternmig dat
cle weerbare mallrrsn, zelfs jonge vrouwen, ntet
geweld achter het Dtritsche fro,nt weerho,uden
rverderr, om er voo,r den rrijand te werken.

In deze voorwaaxden duulden gedurende den
zomer en den herfst 1917, de depo,rtatied.van Bel-
gische burgers der etappe voorrt, olp gevaar varl
hun lever:.

Zwijgend en ma,chteloo$, moesten wij c'le uit-
vo,ering d{er barbaa,rsche maatregelen bijwonen,
tot in hst begin van dit jaar nieuwe, nog wree-

cier feiten, ons den plicht oplegden, reclitstreeks
cen beroep te doen' op (1en verantlvoordelijken
overste der D'uitsche po,itiek.

Op 18 lVlaart 1918, meldden wij aan Zijne Ex-
cclientie, graaf von Hertling, dat in de Borinage,
c1e miiitaire o,verhedcn met geweld, niet alleen
c1e volwasusen iulijfclen, maar ook de jeugd der
nriddelbare scholcn, kollege's en athenea,, ja, tot
zelfs kinrderen dcr lagere scho'len. l

Op 15 km. a.chte'r het fro'nt, in cle: s,treek van
I)o'uai, r'r'erclen .r,ir, ltirilie'ren gedwougen iir kam-
pen te 1even, \ra1r alles ircrcodcl, en gebruikt, na
een pijniijke rcis cti in irct barre seizo,e!', vool
het werk va.n las,ttiragers.

Daar nog alli.crr: grurveiliaclerr rie c,.r'crige vcr-
ilecrdercle'rr, 11anre11 u-ij onze to'evluclrt tot cic
lieeren gezalrtcn tlcr neutrale ruogenciirct-lcrr te
.lJtussci gcbicvcrr crr tlie llij iu lierrrris steirlcn varr
,..1i t.'cks leitcrt.

In het arroncliss,cmcirt Bcrgen warell meer dau
1000 man o,pgclicht, iu het Doo,rniksche nam me1l
er in een slag 2t)t,tJ; in clie van Peruwelz d,cçtot-
tcerde meu o,p 30,000 irrrv<;ners er 2000; te GeriL
ruecr tlan 15.0U{J.

;Ven ornsinge'lcle cle dorpen, scho,ot op de vluch-
tend.en, wierp de Iaruilieteden der wcerspanrtigert
in de gevangcnis', huu ûroerde'r, hun cchtgeuoote,
lrurr zuster. ))

I)'e o'nderteekenaars weiclden dan uit o'ver het
iot der gedepo,rteerdcll, aan onze lezers uit vorige
nredecleelingeu wel bekend.

tu Nutteloos a.andringen I Op 1i September il.
(dus eenige'weken voo,r <iezen tijd cler veriossing)
uraakte de komnandantur \au Àalst nret plâk-
brieven op de muren bekend, tlat ztj cen nieuli
uitstel verleende aarr cle weerspannige burgerlijkc
arbeiders, tot 30 Septenrber, ont zich aan te niel-
t1en, onder be'dreigiug tegen de gansche malne-
lijke bevo,lkiug c1e strengste maa.tregelcu te trel-
1en.

En naarnate cle militairr lrehoeften zulks
cischten, werdell cle grenzen vart 't etappengcbietl
uitgebreid. Gisteren in l{enegouwctt, I'antlaag
to,t aan de poorteri varr Brussel, lvat tot gevoig
heeft, ciat c1e rnilitaire overheclen vrij spel kril-
gen, o.m nieuwe taaia,'s ter cloen oncier tle lllanllc-
lijke bevo'iking varl l5 to't 60 jaal nret s'clierrtling
van het in 1917 gege\ien lvoorcl. rr

Hoogheid.
Op het ôogenblik, clat eeu nieuw l)ttitscirlartti

s,cirijirt op te rijzen onr. cintleiijk tc haltle'ien te-
.qcn een po,litiek van vero'vering en vcrcltukkirtg,
én plaats verleeuend, zegt men, san het heer'
schen van re'cht en vrijhciil, lnelerte'n wij onze
protestefl en bero,epen te mo,eten he'rhalcn bij
hem, die in het l{ijk de zw'aarste veratttwoortle-
lijkheclen op zich neemt.

\\rij weten uret welke edeluroe'cligheid Uw
Hoo,gheid zich wijdde aan de hulp van krijgs-
gcvangenen.

\Vij herinnerelt aan de uootclen, die zij vroeger
uitsprak voo( het parlement van Baden :

rr De macht alleern, kan ons in cle were'lci niet
c1e positie vedeenen, clie ons naar onze o'vertui-
ging toekornt.

Ifet zwaard kau het zedelijk verzet tûet bre-
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I(anonniers met gas'rnaskers.

keus, dat overal tegen o,ns is o1>gerezen. Opdat
cle wereld zich met cle groo,theid van onze macht
verzo,ene is he,t noo,clig, dat zij gevo,e'le, ho,e acir-
ter die macht een algemeen geweteï 1ee'ît en han-
delt. l

Ook hebben wij zoo, juis't c1e ve'rklaringen ge-
lezen, do,o,r den nieuwen kanselier o,p 15 Okto,ber
vo,o,r ilen Rijksdag afgelegd, en welke den wil
van D,uitschlancl bevestigt, o'rn pla,ats te nemen
o,ncler de mo,dcrne demokratiën, een vtede te slui-
ten, die uitsluite'nd op detr eerb ed voo,r het rccht
steunt, en daamaar Ilelgië te herstellen in zijn
aigeheele o,na,fha,nke'lijkheicl en gro,nclgebied, het
tevens scha,cleloos stellend voo,r de geleden ver-
liezen.

Zov me'fl in afwachting' van clit tijdperk van
rechtva,ar'<1igheid, niet claclelijk het werk cler be-
vlecliging en herstel beginnen aan o1.ls ongeluk-
kig ian<1 belo'ofd, clo,o,r te bleken met de nutte-
looze en v,erachterlijke o,nclerneming van zijn
verbrokkeling tusschen Vlarningen en Walen;
doo,r aan onze olrenb,are machten het zelfbestuur
en noo'ilig gezâg terug te schenken, om onze uit-
geputte bevolking te beschermen tegen de weg'
vo,ering en prijsopdrijving van cle produkten van
on,zen groncl, do'o'r eeri e,inde te s,tellen aan de
stelselmatige en vèrwo,e,stencle opeis'ching van
hetgeen er norg van onze machienen, gro,ndsto,f-
fe,n, huisho'uclelijke voo'rwerpen en onze .wouden
overblijft ?

Doo,r aan de g:zinnen tetug te schenken cle dui-
zende,n burgets -- de besten onder ons *, die
in ge,r'angenschap b,o,eter-r voor hun b'urgerlijken
mo'ed.

Wat er oot< van deze be{angrijke vo,ldoeningen
zij, nog krachtdacliger e,iscl'rt het openbaar recht
en de me'ns,chelijkheid :

1. Dat alle burgers, die nu. a,chter het front
lveggevo'erd zijn, onmid'de'llijk naar hun gezin te-
rug keereir.

2. Dat alle geclwo,ngenr inlijving o,f doo'r bedrei-
ging van niet s,trijdencle burgers, voo,r welken
arbeicl oo,k, otrmidde'llijk opho,ude.

3. D'at zonder onderscheid alle bewo'ners valt
bedreigcle clo,rpen en s,teden toelating krijgen, om

bijtijds de gervaarlijke zanen met hun bezittingen
rte verla,ten.

Hoogheid.
Gij hebt c1e eerste p'arlernentaire reegering van

fet rijk wii]en bas,eeren op, de drier groo,te par-
tijerr, die zich vleien den staa,t in te richten naar
de demokratis,cher beginse,len van de mode,me
samenileving.

Zullen zij , die de, rechten vân den mensch verde-
cligen, a,an 't hoofcl wa,arvandervo,lstrekte eerbieii
voo,ri.den persoolr cn cle incliviclueele vrijheici ge-
schrev'en sta,at, rro'g ecn uur la,uger riuiden, dat
huls gclijkcn gcclwongen r'vorden, irun lreiligs,te
plicnteu jegens het va,derlancl te ve,rraden?

Zulien aj, clte cie heerlijke le'er be,lijden va"rr
Hem, clie gezegci heeft: u rtebt elka,ncter lief r,
anderen aanclo,en, wât ze niet u'illel, c1a! irun zo'u
geschictlen ?

En zullen zij, rlte gisteren tot de arbeiders-in-
ternatio,nale berhoo,rden en beweren de toekomsti-
ge stacl o,p het recht van den arbeider te gro,n'i-
vesten, nu hun bro,eders in slav'ernij la,ten ver-
gaan.

Het vrije eira fiere volk, in welk naam wij de
ee,r lre'bber zich to't Uw Hoogheid te richten,
heeft o'nrechtvaardige en wre'ede vernederingen
o,ndergaan. I)e rueerderherd van het D,uitsche
voùk erkeut zulks nu.

De pa,rtijleiders, die gij geroepen hebt om ou-
cler uw leiding de nieuwe lo'tsbestemming van
het rijk te b.e,sturen, bekennen, da,t die mmpqpoe-
cleu onveldie[cl waren, dat Be'lgië noo'it zijn ver-
plichtingen van o,nzijdig land heeft geschorirden,
dat het in dezen oorlog slachtodfer is van zijn
g etro,uwdhei d aan zljn inter::ratio,nale verplichtin-
gelr.

Van wie kunnen wij dus beter het Einde ver-
rvachten der qnrechtvaardigheden, die het ha,rt
cier Belgen vervullen met smart, haat ere woede,
Can van Uw Floogheid en de le'den harer regee-
ring, en met het ophouden der onduidbare
tylannie ook het begin van hEt verschuldigd her-

. stel.
In cleze hoop, verzoeken de ondergeteekende

Belgische Senatoren en afgevaardigden Uw
I{oogheid de hulde van hun hooge \ilaard'eering
te aanvaarden. l

Er kwam dus meer barmhartigheid. Plotg
scheefi de zon in de ce'llen der gevangenissen.
De deuren werdetr geopend. Gekerkerden stolr.-
clen eensklaps in het vrije leven.

< D'e teekenen, dat de atmosfeer waarin wij
leven veranderd is, vermenigvuldigden zicht,
lezen we in hooger genoerrrd dagboek van Brus-
sel. rr Zoo zie ik daar de Koninklijkestraat twee
D,uitsche soldaten gaan, die op hutl tuniek Bel-
gische kokarden gestoken hebben. Ik sta et ver-
s,to,md over; zij bemErken het en rospen me
lachend too:

rr Ja, ja ! Lebe Belgien !tr
Nien no'emt mij eenr persoon, die eeu boete van

300 mark te b€talen irad, en-wiens geld merr op
kommandantur niet wilde aannemen'

rr't Is niet nooclig, de oo'r1og is geëindigd, ge

maar heenlr, zei men.
Druitscheré, d{e gelfl weigerdbn, 't leeki on-
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n aars,:lriinliik en toch rvas .het feit echt.
D,e D,uitsche poiitie heeft zo,nder dat het ondsr-

zo,ek gcëinc1igc1 was, verscheidene personen in
vrijheir'l gestel<l, die een ve,e'rtiental dagern ge-
leclen aangeho'nden werden, onder megr. een
u,akker meisje van Blsene, mejuffe,r Ros,a Biese-
mansr, o,m verboden geschriften versp,reicl te heb-
l;en.

îe oo,rdeelell nâa,r zeke,re, gesprekken cler
onde'rzockrechters, to,t de opges otenen voo,r hun
invrijheiclssteliug, mag men gelooven dât de
jacht op verbo,den geschriften geëindigd is. D'e
rr po'lizei r kreeg b'evel, er zich niet meer mee te
bemoeiea.

Dezen namid<lag (13 Oktoiber) heeft men in
een kinerra bii de Naa;msche poo'rt d'e Braban-
çonne gespeeld en een imgeproviseerd kooc uit
de a,anwezigen stemde er dadêlijk mee in.

Oo1? huiten cle stad is er cladelijk verandering
van too,neel. Te Bierbeek heeft de burgemeester

de vlaq rritges,token ,ornclef clen neus van een pa-
troelie, <lie niet wist, hoe zii te handelEn had.

Nog altijd ko'men eindelooze sto,eten van vluch-
telinqen aan.

Bij de b,ank rr Ciéclft Ll'o,nnais )) zag men groote
\-efze'se{dre kistetr. Zii bEr,'atten de waarden van
zer,.en Riisels'che bank'en. Er sto,trd d'aar voo,r een
nilliard frank o'p s raat. Eenig dageh geletlen,
h aclden' rle clv'an qbehe'Erdeïs rl er Riiselsch e ban -

ken, alles r zerer overgegEven aan de rechtmatige
besrtuurders en clôor de strijcl, dle c1e sta.tl narlerde,
zcrnd men de waardten naâi Bfussel.

Noe anrl'er'e c1'ergeliike kos,tbare \rraehten kwâ-
rrren rrit Frankriik aan.

Én het pub,liek zaq tæ en tresprak oo,k die tee-
kenenr de,r naderentle verloss,ing.

Weldla zo,u het gezaE wis,s,elen. Maar ho'e de
ordre te handhaven in tle overgangstlagen ! Re-
geEfinEsloosilreirll kon de erqste sevolEffi hebtren.

I)e heer l{ichel Levie was tiidens de bezettine
t1e o'fficieus,e verteqenwoo'rdiger .qeweest dcr
rereerinq van Le Ï[ârn'e.

Tot ee'n rler oostellers van het Brusse{sch <lap-
boek. rr50 mo,is <lto,ccupalio,n allemanclel (1 ) zei
hii:

(itl-onir Glllis, Alphonse Ooms,Paul T)elandb-
h eere.

< Reedts den 7' Oktober riep ik eenige personen
bijeen, wiens medre.werking onmisbaai is tot
handhaving der o,rde na het vertrek der Duit-
schers.

Dte algetneene prokure,urs Terlnden en Jot-
,m,n6r, cle heer IIo,lvo,et, prokureur des konings,
cle heer c1e Ro,Ce, algemeene sekreta.ris u"n h"t
clep,artement varil rechtsiwezen, de goiuverneur van
Brab,ant, de he,er Beco, de scheperren Steens en
Max Hallet hebben mijn uitnoodiging beant-
woord, en samen hebben wii maatregelen bespro-
ken, d[e getro,ffen zullen wo(den, zoo,clra de be-
zetting van Brus,sel eindigt.

Dte stacl Brusse,l en de voo,rsiteden zullen hun
b'urgerwachten \\eer inrichten en v/e zullen aan
a1le rechters c1e bevoe,gclhei<l van o,nilerzoeks-
rechter verleenen.

In elke wijk zullen w'e een rechter, een sub-
stituut en een advoka,at als griffier benoem,en.
Zoa zal het gerecht dadelijk kunnen werken.

Den volgenclen dag riep ik ten mijnent âe se-
kretarissen-generâal der verschillende ministe-
rieele departementen, orrn ûret hen c1'e herinrich-
ting der s,taatscliensten te bespreken.

Er rverd besloten, d'at de toegang to't de minis-
teriee'le lokalen verboden zou worden aan de
aktivisrten en aan allen, die zich in diens,t van
den vijand ges,te'ld hadclen, tot de regeering in
staat zal zijn over hun lo't te beslissen,.

Zal.erdag had ik een o,nderhou<l met de gouver-
neurs der ptovincie o,f hun verte,genwoordigers.
lk heb ze vervolgens aan miin tafel o,ntvângen.

Kardinaal Mercier en markies de Villalobar,
u'ien ik verzocht hacl zich bii o,ns te voegel, de-
den mij de eer aan, die uitn.oodigirrg te beant-
\Voo,rden.

Als ve'len mijner landgenoo,ten had ik de twee
laatste flesis,chen champaqne bewaar<lr orn ze uit
te drinken op tlen dag, dat ons land bevrijd zo,u
lrro,rd€ 1. Aan het dressett heb ik mijn glas opge-
heven ter eere van Be{gië. Maar ik ko'n geen
rl'o,o,rrl uitbtengen; de o,ntroering gre,ep me aant
miin o,ogen schoten vo;l tranen en ook mijn gas-
tetr weencl'en.

Ilinsrlag heb ik, in overeenstemming met Le
TTârire e,en vriltallige verga,c{er"inE der pro'vincie-
goluvefneurs efi der regeering-kommissie bijeen
geloepen.

D,eze ko'rnmissie bestaat uit tien leden in he't
narlErnenl gekoze'n : de heeten baron de Fave-
ïeau, \ibo(zitter van det Senaat, Riickmans,
sen ato,r voof Antweflren, Tibbaut, vo,lksvertese!-
\À'ootdiEer en ix-, voor de kathdlieken : Patrl Emile
Tanson. Franck, EnEène Ïlanssens en l\fasson,
\zo,of de liberalen, W'autcrs en Anseele, voor d'e
Âr' soeialisîen.

\.I/o,enstlas zullen wiî een nieur4Te versaderins
hcn1.len, we,lke oot< biieewoolr<l zal wo(tilet tlo,or
,len rtoo.rzitîer en dên Drokufeut-seneraal rran het
.erhrekinssho,f , om eenheid r;an hanrlelinq te ver'-
lrriicren tnsschelr rle uitvoetende macht, ve(te'cretl-
."nrndtn.t, doo'r de gouverneurs. dle rechterlijlie
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macht, de wetge'r'encle macht en het natio,naal
komiteit.

Op clie vergadering zullen t'ij de o,rdemaatre-
gelen neme,n r,rcbir de overgangsperiode en cle
verr,au.qing cler Duitsche rr Centralen l door tr Bel-
gische l bespreken.

Het rcgclnatig gezag zal clns bij het einde der
bczetting dadelijk van kracht worden.

I)en 17" Oktober: hie'lt1 ook het nationaal ko-
: r riteit eerr \elar:Lgriike rretgadEring.

I)e r-orrrzitter, de heer l'rancqui sprak er een
po,litielrc rc<ievoering uit.

Hii hancle,ltle over de groote gebèurtenis,sen en
r.ettc ziin lanclgenooten tot kalmte aan.

I'Ierr <lien<le' voo,ral vo'lksuitbarstingen te voo,r-
korrret. Niet het vo 1<, 1nââ.ï het gezag mo,est herr
stlaf ierr, clie zulks verdienclen.

D,e heer Francqtri ste{cle voor, dat het natio-
naal l<cmiteit bij het eincligen zijner werkzaam-
lreclen, zich ter bcs'chikking clet reiqeering zo\l
stellen. Ook deed hii een beroep op eendracht.
1)s 6r.1r1e tu'isten moe,sten rtoor go,ecl tot het ver-
lcrlen behoo,rEn.

Hij bracht hu1<1e aan r.len Koning en aân <ie

i e<1efl r,arr h ct Soaan sch - Nerl cri an d srch e ko,miteit,
aan c]e he'eten \.tillalohar en \ran \/o,1lenho,ven,
r-an Snanie en Holland er âan c1e Vereenig<1e
State'n, en t1en .gtoo el-l 1'66'fl 5dl-re'qelaar Ïloorver,
cl'err clbo,r c1e' /egeerinq rtere'erd' \{ras met clen titel:
,, \trierr,l r'an België r'

Oo rJ'e rretgatlerinq wâren ook Ftansche afge-
laa,fclicden, clie c1'e zorg voor cTe duizenden Fran-
sche r,'luchtelingen oo zich zo,rrr-len nemefl. fn hen
hrrl,!icr1e lrii Franlrdt'k cn ziin leger.

\7elr1ct r]'edlcl'e hii .lc aans,taan<1e tetugko'mst
r"rn clc scheoenen T-.cmonniet en .Tacqmain me'e,
,iie vnrr hrrrrlcmec-qtet tr{ax n'as verclaaEd cJoor cle
T)'r:iitsichet's uit 'r'rees-rroor al te seestdr"iftige be-
fr:ro'i1oq11 bii de beto:lkine.

'Tcrr slotle |et-iclrttc .lc, r'oorzittet, <1at Tet
hloonlLatrt.oerr o'n 4-30 grâin 1-)cf nersooll en nef
claq zou gebracht r:oral'et. Ën rlit \ilâs een teelierr
vrrr het flâderel1d einr'lc d'er c,ntbetinsen.

Een af qg\"aatriiqdc tatr \t^letrcienne's clankte.
\og ccir n'oortl o,r'cr r'!e r'lrrchtelingen.
rr De rnas,sauittocht lan o,ntmimcle bewo'nets

rlit \.tlaârldcrierl e*r l[oo'r-<] -Frarrkrijk, n e'emt rrtee-
selijke verho'nclingen aair )), schrijvcn c1e op'srte'l-

leLs r,an het Rrrr,s,s,etrs,ch tlagbock o'l-) 23 Okto;ber.
rr Ze ko{rrctr nu o'I:et a1le s'c'.qen, in einrlelooze

i:rravanen cn \\'aar\:alr t1e o.pto'cltt rroch bii dase.
rrc..cir Lrij ncchtc c'intligt.

Er is, voo,r den to,eschon\\rer iets orverste pen('ls

in rl'ezen aanhomclend€n \:oodtijtocht van gro'epen
Iriarrnen, \-roru\felr cu kilrclclcrt. gcs,panflen aân

liir.rren, rnct in hattclr1o'ekcrr aan c'lerr arm het scha-
rrrcle, toch het kostJ-'aarstc, ï'at ze ko'n,:Ien mec-
rreîrcn. Al r.e zitlen of) wâgens, botren meubels,
r.leliens, cn a1ler1ei \/ootuleq)eil, die zc op 't laat-
stc ooc'enblik noe hebbcrr liuiuren lveqllemell'
rrit c1e'hrrizen nre{ke met brand'o'f pluncl'erin.q n'et-
rlcn hedteigtl.

-Achterko,mers \ran Valencienne's zaten in een
liiJrlçoet.^ çretrokken o'm beirrten doo,r rle burgcts
ze1l.

I{en rlo,et hier Lct onmogelijke om lten te hcl-

pen. Ze'y'oedern, clât gaat no'g, darnk aan de won-
cleren,, doo,r het nationaal kooriteit verricht.

Maar hen o,nclet dak te brergen-
Daar c1e vijand al de wo;l onzer matrassen qp-

geëischt heeft, heeft men er zich in dê meeste
gezinnen to'e b'Eraald, de noo'<lzaketijkste matias-
sen met stroo of papier te vullen. Er zijn er geEn
meer o,m gas,twijheid te kunnerr aanbieden:

Nn, merr schikt alles zoo,als het gaat.
Jo,n,ge meisjes besrluiten bij r,riendinnen te gaarr

logeeren, om httiskrni(irs raur rlc l:lrnli liilq,- i1 11

tc stran; in _veel huizen maakt men legerstedell
met ta,pijten.

\\rerken kornen tot stand, om cie ongeltrkkigen
daclelijk te ku:rnen helpen, zoo,als: < L'accueil
fra,tetnel aux évacués )), g€sticht dbo,r de leeren
Bra,ss'ine, Pierarcl en Motta en die de beschik-
bare iokalen der groo,te magazijnen, als van de
rr Sa,maritaine r to,t vluchtelingverblijven, verga-
cle'r- en leesza'len inrichten.

En c1ac1êlijk vinclen de bannelingen eener zelf-
c.le sta,cl elkaar tefu.q en vofmsf,r grOepEn, die
regelmatige uren voro,r b'ijeenkorrnsten bepalen.
D'e,inwoners van Roubaix weten clat ze op dit
oo,genblik rran clieTr dag elkaar in clat ko,ffiehuis
cle'r miclclEnstacl kunnen o,ntmoeter ; c1e Ko,rt-
riikanen zien elkaar in een naburige herberg
terug; c1e lietlen van Va,lenciennes, Do,uai, Ka-
nreriik, Saint-Quentin vergaderen eltlers.

Talrijk ko,mdn ze naatr die verzameûp{aatsen,
want alle,en claa.r, kriigt men nog eenige nadere
biizonderhecl'en over eigen stad of clo,rp of huis
rloof een pas aangekomen vluchteling.

\(en heEft o,ok, zoorals men bp plakb,rieven in
c1e kerken kan lezen, een bo,ncl van Ftansche ba r-
rrelinEen gesticht, rllelks 1e<1etr eilken avo'ncl sa-
me,niko'met in het oflcle (Atbeidersilruisr, Loe-
quenghienstraat. Ëlken clag zetelt een inlich-
tinssbureel rroo,r vluchtelingen in het lokaal tler
s,ociale, kathoilieke wetllqr.

D,e o,tganisaitie v'an hu p aan bannelingen rust
rto'oral op de heeten Charles Jansrsen, Lucien
Beckers, Ferdinand Laba,rre en Pierre Graux, die
onophoudelijll in auto het platteland' tloorkruisen,
o,rn in c1e beho,eJten te voo,rzien var tle talrijke
ontruimcl'en, welLe als vee \I'eggestuuril lilorden,
o,rèr ajle wegen Van \Ilaa,ndèTex enr TTenego'uwen,
Braiblant cloo,r trekllen en zich flaar f,imbuig en
Ho11ancl tichten.

ITo'eveel dergeiiike otre"eluktigen zijn er?
Ëen mil1ioen beweert d'c rt Fratrkfurtsche Zc;-

t1lng )).

l[en we,et, clat c1e httrgemeestets rler Brtrsise'l
sche aqElo,meratie maatregelen moeten nemen
tr-.or' | 3ô.0OO hannelinqen.

Bij het besin van 61qn inrral moest hct rrluch-
teilineen-komiteit. to,en voo(EezetEn rlbor grarrin

Jean c1 e }Xcro,'1 e, o,rrbesch ri j fli jke erll en cle' lenieen',
jraar 1111 is rlc tnnk vicrnraal 7oo 7.\\'alt.

Dit ko,miteit rltent nu r]aqcliiks 1o 0oÔ r'lucbte-.lingen te rrer:clle'elen.
Dokters insDekte'eren hen clie aankomen En

lremerr r1e noo,liee yoorzorgcn.
Veel o'ngelukkigen stetven o,D httu kalvarie-

to'cht. IJiuizenrlen zijn be'zrveken; oo hoeven, langs
cle ure'qcrr, alrtorens Bntslsel te bereiken.
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Ik had cle geleqenheid' te soreken met den pas-

toor- rran Crespin (s,tatio,n Blanc-l\{isseron); hij
bleef eenige da.gen te Zoniën, alvorens naar Brus..
se1 te wijken : in rlie e'nke'le cl,agen zag,hij vijftien
zi iner parochianen overliiden.

Toen itr< hem orrtmo'ettô. kwam hii van \tr/atcr-
loo', waar hij ç6E1 clen lijkdienst verricht hacl
\/oof eeî an<1'ere ziiner ku<lrcie

Te lsiirrel rrerte'lt .1'e heeJ Caude mii noe. is
r]e to,estan.l ook verscl-.rikkelijk.Hii is er se.r^/eest.
Dc l)t;techcr., hesteflden rlc. kleine sta,1 tot een
.caroote rrerzamdlrrjlaats voor rrhtcttelinsen : 11ê
grieo en dre tvnihrrs richteu onrl'er t1e arme Jierlen
rrfeeSieliike \retwoestiflden 

^ân. 
\ferr tpl']e tot r:iif-

tiq ste'rfoetrallen -er" rlas. \Iersntrei.lcre rloiL.ter"s '

van Bfussel Ën"amen zich edelmo,edig ter beschik-
l<inq van het hulokorniteit stellen.

Reeds rre'rse.heidene d,agen is de o,mgeving <1er
Brussrelsche T]niver.sriteitr v/aâf, het pro'r,inciaal
ko,miteit zeteTt, de scho,uwn;laats van too'neelen,
rlie het meest verhatd sefiro,ed moeter treffen.
D'ezent mofleren s'tonden daar ecn ô'ertis karreties
va,il boereir, \vâaroo <l\ames va,fl Drouai zich be-
lomrlle,r.. zitterrd of liesen.l' o,n sfroo en in rleker.s
c'ervikkel'1 . lfc'n kan qenâl<kdliik aan hnn nit-
zicht e,r c"esntek mefker, dat r.ii to't rl'en hoosercn
sfanrl hehooa'e.n. ZcNt hebhen zc rrersche.irlene rla.-
qen en nachten gercis.l . Fiud"1iil< stranfrrlen iij
hier. rierklerlm.l' rtân kol<le. Rii. rlie dj J<arrc'.
].-odnt er flnrcr ee1l rri.t \/laarrdeten met een gansclr

-pzin. v'elt-s 1.1ç'ïne tinrler-etr tusschen nânnen,
leLenq. cer 'rqirnâ^1"ine. za'!.Lerr on r.rnrÂFrr zit-
1,-'n. en hortcn al rlielraqaee staat een drieklerrric"e
ttaE.

Nog inrlrukrn''ekkender is het schottwspel orr cle

weqen der omeevinq. TTet hulnko,miteit heeft
cllaar kantine's onEericht, Te'edsr van verre zicht-
haar voo,r cle uitgehongerd'en dboc ons,chriften :

rr IÏier, \^rârme soefr en broo<l voo'r de ontrttirn-
clEn.l

Oo cle \4'esen staooen zonder oohotrclen, in cle

richtins 'rran Lettven en 't'errlet. Drtitsche tro,e-
nen, tlie aftreikkor en io'nEe Beloen rran 18 fot 15

iaar uit cle streek van Berseî. Niivel, ITal , I)oo'-
nik, <lbor ,len rtijancl r'oof zich uitscrlreven, onl
hen ?e verhinderen .lre,t le'Eer <ler bonrlc"cr,rooterr
te rrer"ter'lren. Ën bii hen altii,1 rnaar rduchtelin-
gen, clie vooçt schrijclen, zon<let te weten rr'a.at-
heen.

Ëen onbeschriifelijk menqelnto,es van troerttti,
ecn begeleitlt clien mens'chenstroo'm : altillcric-
]<aissoq.ls,, bo,erenkarren, \\' â setr s uit \ralen ci ert tt cs.

To,uLcr:'ine, Ko,rtrijk, kflriwaeetrs rroorto er]rtn-' i

rloor rranrren mct vasenr b,lik en gebo'gen Ttlq : en

tc rnid'den rràt-r cl'at alle's, o,ssen. s,cltanetl, 1;olvctt
lr-.1 l<iroerr, eze'ls, naarclen, honclen. -

D'e sodclaten zijn so,mber en stil. \Vaar is tL:

tijdt, to'en ze in Be[gië clrongen, 'clronken ttatl
ho,o,gmoed ct wijn, en uit rto;lle bo,t:s't zingentl :

,, Glolia Victoda? l
En nu zijnr het niet meer cle Duitschers, clie

zingen naas,t r1e 'nteenen<le vluchtelingell' il14âL

ionge B,elgen, clie zij met zich meesleuren.
D,eze voelen, dat het uur cler wraak geslagen

is en zo'nder zich om de soldatcrr te beko'mmeren,
die hen tro,ttwetts latem begaau, vervullen ze de
ltrcht van hun < Braba,nçoûrne l en <t Marseillaisel '

Zekcre qro'eilen hebbcn zelfs nirrzikanten mee,
clie var'lcdanclsche liede'r.en spelen.

Veel vluchtelitrgen trokken o,ver r'le gïenze1r.
ITo,11an,C bi.nnen en v,er'1'en o,ok claar nret tre,ffetr-
cle qas'tvri'ihe,id ontvatrser. Toch was ook <1e la-"t
hij o,nze Noo'rr1'erbnren zeer zwaal.

fn het r,-oo'rjaar harl' men et 't broo,clrantsoclr
zeer moeten r'ènninr'leren. feiteliik tot 200 grarn
per hoo,fcl. IIit Amerika kreeE men bericht, dat
men oo $leinis invo,er kb'n rekenen,. Zelfs tle re-
liefs,chenen ha.lclen biina eem veilise vaart me,er.
Ifet bleek toen met c1e Belgische boo,t rr Minister
r1e Smet rle Navet.'r

D,eze mo,e,s,t levensnniclcie{en uit Amerika. halen.
Ze v'erliet Ro,tterrdam, ma.ar sto,o,tte reecls den

vo,lsenden cla.E op een mijn.
Het schip s,cheen o'ngedeeld, maa.r toch besloo,t

cl'e kanitein rroor na,ler o,nd'erzoek teruq te kee-
len. TudntiE minrrten later. hacl een nieuwe o,nt-
nlo,ffine" plaats. IIet vo,o,rschin zoqrk in een oogen-
blili o,nder $rater-. I)c boo,ten werden geviercl., D,ic
van bakboo,rrl'ziicle c'et-aakte veilig rri'eE: eerr
tlvec4e s,loen echte,l r'aakte o'nklaar err u/e1cl 11161

het overhellencl rvrak meegeslerrrcl. De inzitten-
rlerr cJbken o,nde'r, kwa,men weer: boven. Acht
wdrclren, et met qroo'te mo,eite van tusschen hEt
u'rakho,ut oogeo'ikt. Onder de go,ede leiding van
kanitein Stanc'laert, clie het voo,rbeeld gaf van
kalmte cn krachtcladisheicl, bepro,efde men schier
't onmogeliike om allcn te rerlden. ITeilaas hct
'l<on niet. En to,en sneeld;e zich dat o,ntzetteurl
drama af rran trvaalf menscheulet'ens, clie rrer-
lo,ren gingen, 2 Nederlanders 2 Grieken en I
Bcle'en.

tt llTeder r,r,as clonker, cr s,to'nd cen hooge zee, en
r.rct treurnis en sombcrheirJ irr 't harte, moesten
clc s,chifhrenkelingen lve'q. 7-e vedieten een graf ,.

clnt v'an turaalf ka,mera.len. clie e'eniEe rrren te
\ro,reî 1lo'q s'terk en ge'zo,nd waren als zii. Noe'
lrlo,,rJ< hrtn tt geroet en sekc-l'm lp dg 6,1-r1pr. l\rex1
't n'as silechts rr'erbe'c1.llng, c1e gohreî nlischten
h6,rre11 .'l6gdg1.

T$,intig rrrrr z'n'a!1<ten c1e o,r'erlerrenrlen in ,'le

'-o1r1.-c. zrvaer cteila.derr bo,ot. Ze z.aseln een licht,
'1 crirro he,en. 7e ont,leikten gsn l6,r'oet. die l.trrr
c,rfvJrrelrtte. in r'le r;tees,. rlat cerr onrâer"zccët'itl
r r rfoch t ..r':r s.'To'c1r'1, c a l.'l'err zg h et rrisgç1. efs\/â r'r 1--

frrio in. en cerst f.ier. .larr on rle slleenl.ô.\r. ,'\trr:' r ''
Zee l rvef,len. '.1E dno'laarrls Lrtf cliit- nlrrx:atnn.
Kapitein Stantlaert !'roeg d?ingend no,gmaals
11on1 r1e Dlaats dcl ra;mp te'rug te Ëeeren, en âain
:t.iirr veLzodk l'er-r] t,o,lrlartt. Vnti Zom,1as'lrrJf é,"'-

il .1o,tl nri.lr'lao' tot r'lrcrr x1111ç1sl1 nroLl pc'!r lrlccf rlr'
rr \lritte Ze'c n c1aar. Hclaas. cr licl nieti trrcet'tc
11c.,c:lr I

Err r1e rr \f ittc Zce ,r lrracltt t1c schipbrcukelirr-
gc11 aan land. Tu'aalf trrakkcrs blevett achter.

I)at 'uras cctt tlcr vcle tlrauta's ter zcc. I)'au l'er-
clcrr orrzijdigc srclle'p,e1l vastgeho'ude1r.

In Netlerlanrl rntte'st rnctt cle reser\re-\'oo'rra:rt1
1r.111\\' gazn becleelen. To,ch llvamen er telkens
,n..'r .iru*n clelin.qcu, o m. uit.qcrtiss,elcle ktijgs-
gcllvangenclr vâ1r Engclalrtl c1l I)gits,chlanti .

ITrillantl boorl a:ru z-c irr Nc'Jerlatrcl tc hcrùergcn.
I)'it u'as e,cll lllells,clllicrtcrttl rroo,rs,tel, olrr lrct lot
derr krijgsgcva,ngettell te verlichtet.
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De gaemaslaers.

De to'estand was ook in Nederland dreigend.
En nu kwamen er p ots duizenden Fiansche

r'luchtelingen, lieden mees,tal zonder midddelen
van bestaan, afgenatten, o,ndenniinden. met de
uitdrukkin_g pp het gelaat van jaien omtbering.

Het Nederlanclsche voûk vergat alle eigen zor-
gen en liet als in 1914, alleen zijn hart Jpre,ken.
Men nam haastig maatregelen, om cle oÀgeluk.
kigen te herbergen en te voeden. Aan de grens
warex er orntvangstko,rnité,s, w,elke c1e aankornen-
den verder stuurde'n. Alles was geregeld en dank-
baar toonden zich de Franscherr voo,r die uitmul-
tencle zorgen.

Deze hulpvaardigheid ootlastte ook ons land
wat. Noord en Zuiél verlichtten samen het lot
det Noord-Franschen. Zoa openbaarde zich in-
nige naastenliefde.

***

fntusschen hadden te Brus,sel ook eenige pro-
liticl;e oebeurtenis,s,en nlaats.

D'e Raad van Vlaancleren verhuis,tle den 23en
Oktober.

Den voleenden <laq, hiel<len senatoren en lia-
merled'efl een geheime zitting, in d'e za,al van het
Natiornaal ko,n,iteit. Ze waret m€t o,ngeveer vijf-
tie. De voo'rzittter van de Kamer, de heer Schol-
laert, was sestoflreî.

De voo,rzitter van denr Sena,at, baro,n de Fave-
reau, zat voof.

Belsiii * zoç verkaardb de heet Ëa ereau, in

z.ijn openingswoo,rd * heeft steeds zijn plichten
der neutraliteit volbracht .n streuà-aftË*L 

""r-l:i:*lq *n zijn Yfjh.*ia .n ni&;'-';onag.-
Dred te veroveren. Noodt zal Belgr.ë ziiis.renzen
uitbre,iclen ten kos,te van zijn bË.;.-iià[n ech_ter de geallieerd'en o,ns hei ,oo..Jàt -àuJàn, 

l.t
prqg,t-Hertoedo'm Luxem!_"rs niJ 

""" îàOg"-b,ied te yoegen, zollden u,ij dït ;"b; ?àoo""r_
deu als de h_erstelling van een vergis,sing en eenonrechtvaardigheid, door au l"it"i*"-tie varrr,onoen qeCaSI, , en niet een o,nzer burefi zou
oaarcloor rr1 zlJ n belangen. wo,rdet geschaad.

n{et d ep,en lveêmoeà herinmert àu t uu f."".-
re'au, aan,cle ve,rdlwenen parrlementsleden. De hee-
ren Verhaegen, D,elalieux en Hoyois, ,ii b.rr"-
ken. aan cle zede'lijke fo,lteringen *, A" Àoora-
clhdige behanclelingen in de fiuitsche g.u".,g"rr_
sqhap. De heereir Colleaux en Goleniaux,-<1ie
trit het bezette la.ncl zeer oçr p,rijs ges,te,lde dien_.
sten bewezen aan cie verbô,nâeri làge,rs, werden
tot de doo'dstraf rueroorcleeld. De heei Giar,.is viel
als slachtoffer der o,nme.nschelijke razernij cler
invallende Dnritsche tro,epen en stierf als een held.
n< betwjjfel niet, v,ervo,lgde spreker, o,f onze na-
tionale 

-vergadering za,l besluiten clbor een ge-
<lenkteeken de fierheid en vaderlanclsliefde àn-
zet gevallen ko'llega'3i, voor de kornende ges,lach-
ten, te vereeuwigen. Se,clert <1en 4en Augustus.
1(\I4, zijn 19 I(amerledea en 1T senatoren festor-
ven.

Ifet Belgische volk, aldus de president, heeft
$reet be\Àrezen, dat het niEt buigt voor den o,n-
derdrukker, en o,ns klein lanclje, komt geloutercl
en grooter uit <1en smeltkroesr. De srtoffelijke
scharl'e, cloor <1en invallet veroorzaakt, mo,et orn-
derdo'etr vo'o'r het zedelijk kwaad. Niet onge-
scho,nden blijft een volk als het viEr jaar in aan-
raLing met den vijand is, die geweld boven recht
ste,1c1e, en s,lull'e wanenen wist te gebruiken. Doch
cle goecle faam van België moet gehanclhaafcl wo,r-
den, en daaro,rn za7 d:e magistratuur met strenge
hand de rvetten toepasrsen en c1e mistladèn, cle
s'etsmiskenning, bedreve.n in s,amenwerking net
den vijand, de opkoop'ing en achterho,uding van
levensmiclclelen b'ers,traffen. Met rle geno(nern
maatregelen en de med'evrerking van alle go,erle
rraderlanders, zal alles sreer spoerlig hersteld zijn.

Doo,r herhaald anp,laus, betoo,nd,e cle vergade-
rinq haar instemmiug met deze rede.

D'e heer LEvie sto,ncl dan oip, en <1e,e,1<1e mee,
hoe hii vier jaar lang, door cle o'mstandifheden,
de sûille bemiddelaar was geweest tusschen de
regeering te Elavre en het bezette land.

Om deze reden, had hij een maand geleden,
toen Bulgarije ineenstortte,, en het vooruitzicht
onzer aanstaande zege cluideliik werd, gerneend,
en aan de Belgische regeering zijn voornemEn ge-
meld, orn hier een blijvende regeeringskorynmiss,ie
samen te stellen, die zuiver officieus en raaclge-
vencl zou zijn, en tot doel had, het overgangs-
tijdperk voo,r te bereiclen, tusachen het vertrek
van den bezetter en den terugkeer der wettige
regeering.

Uit Ha,ve're krvarn o,nmiddellijk c1e goedkeu-
ring.

We hebben hoclger de samerrste,lling dier ko'rn-
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De aanval is afgeslagen en d,e Duitschers vluchten in het bosch,

tn iss'ic rtrerlegedecld.

D,e lte'e'ren Haussens en Janson, na,nien voor-
lo'opig c1e plaa,ts in v'a,n hun ko,llega's Franck en
)Iass,o,n, die naar D,uits,ch1a.n<1 gevoerd waren, en
de heer Hallet, zo,u van cle kommiss'ie deel ma-
ken rroo'r ilen heer Anseele, clie thans niet uit
Gent kom terugke'eren.

Dezc ko'mmiss,ie hee'ft zich o,nmiclclellijk aan
't rverk geste'ld eni een reeks maatre'gelen geno-
luen voo,r clle o,vergangspe'riode.

Die ma,a,tregelen zijn talrijl< vo,o,ral rtoo,r c1e voe-
<ling, rle voo,rnaamste kwestie.

I)e he'er Lekeu, s,o'cialis'tisch s,e'nator uit Hene-
gouwen, las dan een eis'ch voot:

< D,e instellinq van het algemeen stemrecht gn
cle he'r:riieuwing der Kamers. l

Men pro,testeerde en zei: Dat het oo,genb,lik,
vo,o'r c1e oucle po'litie[<, nog niet aangebroken was.

D'e heer \\lo'este sprak er tegen, en t'ilde clen
oo,r1o,g bes,cho,uwen qls een noodlo'ttigen tijrl,
maar clie niet ko'n meetellen voor het po'litiek
manclaat. Ifet 4lgemeen ste'mrecht, beto,o'gde hij,
eis,chte de he'rzie'ninrg der gloncfi'rret.

Toen riep men var verscheidene zijden, dat het
niet het oogernblik was voo( dergelijke besrpre-
kilrgen, maar het b'leek clân toch reeds, dat men

niet moest rekenen o'p de zoo geîoemde ecn-
clracht, clie alleen il reclevoeringen telkens to,t
uiting krn'am.

Tro'utvens, o'nder de opwinding cler la.atste da-
gen, sluimerde toch bij het vo,lk eerr algemee'nc
onterryeclenheicl, deels venvekt doo,r cle oo,rlo,gs-
rno'eheicl, maar ook <1o,or vele rnisbrtriken, welke
doo,r cle machthebbende p'ersonen niet onder-
clrukt v,aren geworclen, o,f althans niet vo,ldo,enc1e.

En vooral het korniteit zelf, werd zeer gekriti-
keercl.

D,e ko,mmissiezitting eindigcle, met ee,Tl voo,r-
stel, den Ko,ning, cladelijk bij zijn terugkeer, een
aclres van dankbaarheid en bewondering, in naarn
der Natie,, aan te b e'den, door een afvaarcliging
van Kamer en Senaat.

D'en 25en Okto,ber, keerd'e de schqrene Lemon-
nier, uit D,uitschland' terug, vergezelcl rran den
hee,r l)ellens, bulgemeester van \Vatermaal-
Bo,schvo,o,rde en clen heer Franck, voilksvertegen-
ntoo'rcliget rran Antwe4ren.

Markies cle Villalobar bracht den Brusselschen
s'chepene, in zijn auto naar 1-t"1 s16dhuis, waar
s,chepenen en geme'entera,ads eden, hun ko'llega
begr:o,etten. D,e gerneenteraad hield dên 28en Ok-
tober een zitting.

Dâar werd de heer l,Emo'nniEr plechtig o,ntva.n-
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gen en to,egesproken. Hij zelf antwoordde, doo,r
te wijzen.op den aanstaan<letr terugkeer van bur-
gemeegter Max, ef,r dan ook van hEt leger. Hii
wekte op tot geduld.

Hij hulcligcl'e ook rlen dienstdo,enden. burge-
meestef Steeas en clen, schepene I\Iax Hallet, clie
pas eenige dagetr te vo,ren bericht hacl o,ntvanl
qerr, <1:at zijn eenige zoon gesneuveld was.

Den 2ôen OktobEr wist merr te Rrussel, dat rlc
I(oming ern Ku,ingin te Oorstencl,e wafen geweest,
en ook d'at Brugge bewi.id lrlas.

Dlen 22en liep het gerucht, clat de Relgen te
D'einze waren, en Gent ieiller o,o,getrb ik bevrijcl
ko,n worden; nlen moest echter nô'E gedul,l' oefe-
ne[; men liep de gebeurtenissen r,'oo'ruit.

Men hoo'rcle het geschrrt rrit Viaanderen.
Ho,oger hebben rn'e het pro'test van \tr/ïlso,n rnec-

gedeel<1, tegen het voorïemen der Druitschers om
c,nze koolmijnen te vernielen. Het clagboek van
Gillès, Ooms en Delandbheere, meldt hierover:

( T{et schijnt, dat de D,uitsche,rs hun ove,rheer-
sching willen eindigen, met nie'ur,rre geweldcla-
den, erget clan cJe vo,rige.

Raron Goffinet, vo'o,rzittcr va1l cierr beheerraacl
der Loolmijnen van Maurave, o'utrrins, <len 2.9err
Okto,ber, eEn afrtaarclriqing varr ingenieurs rlczc'r
maatschapp'ij, alsrook van rle miinen Rois-r1e-Luc,
Braye en Bra.cquegnies. Zii kw'amen hetn mee-
r1ee,len, dat <le Dnitschers alle rnaatreqelen na,-
men, o/m d,e schacbtcrr onl te b:lazer cn het ma-
teriaal te vetnielerr.

Bato'n Goffinet beeFf zich r1ârlelii1< nêat haron
\ion der fancken, om tegen t{ergelijke maatre-
qcl te nroteste'Eren.

* Steenko,o,l is een ooT'lo,e"srro"lukt, ant-
$"oord'd:ê <1e Duitscher

- Bro,ocl is o'crk ecn oo,rlo,ssiprorluktl merkte
baro,n Goffinet âa1l. I)re kanselier hee,ft verklaarrl ,

dat de legers niets meer zo,nden ve.nrie1e,n, v'at
niet sirikt militaire no,otdzaâJ< ntas,. Maar \4/ât se
<loen wilt, is o,nze miiner-r rrerr.rielc'n.

__ Ver's,choor-r11p", srii qt'llen hclet+crr, r]at rretr
er rrerl\rrelrlie eerriqren tjiti werkt.
- -- Dhior cle eilet'trische ce,ntralcn te vernielert,

zoo,als ge klaattiliikelijk het voo,rlremerr he;bt,
rtefivekt ge t1e o'verstroorrning. c1er rni jnen.

- l)r42xy3n is Eeen sD:ake.
Het onderho'ud v'et<l vrij schetn.
rr Ifet was tijcl, clat ik heen girre. r'erklaarde

baro'n Goffinet, toen hii rle ontmoetiirs vertelde,
rva,nt ik zo,u heur srove dirrgerr sezesd hebben. ,r

D'e onrus,tr;rrekkenrle bedclten. r1o,o,r r]e aft,aar-
rlising-ingenieurs, cler miinen van het Centrutrr
fc Rms,sel ctebtacht. sternmc'n overcen mct eclt
hrie,f diem, cl'e heer T11lçs, flp.flier'^ he'l:ccr,]er dct
Co,ciierillmaatsrcliaonii mii Iaat lezerr.

Die btief wetcl heu to'eqezo,nrlen uit cle mijn
van Rois;-.lle-Luc.

\ferr schreef, rlat r1c'!dl<alcrr h6r:çr1 611t. o16'1111

rnilitair bezet wa,ren, clat Duits,che ge'nie, het
voo,rbereideridl I'r'erli cleden om t1e ophaalmachi-
nes te ondermijnen, <lat clb magazijnen leegge-
haaltl waten, leer, koper, geellioper, zink, o'liën,
yettên, haver, alles rnras atq,ggerrcer'd ; de 200
pa,artl'en, tlie te' Ro,is-c1rr-Luc gehntikt tr-e'rclerr.

n'alcn boven dên groncl gehracht.

De nijv'eraars uit de streek moesten hun loko-
nro,tieven en waggons gereecl houclerr. De hoo,g-
ovens waren gedbofd.

Als de wapenstilstancl niet kornt, beteekent clit,
cle ruïne o'nzer mijnen. Reerds wâs de mijn varr
Bcrnissart onder water gezet.

Voo'r Brussel zo,u het onmicldeiiijk gevo,lg dezer
aanslagen zijn, berrooving van gas etr ele'ktrici-
teit. Er was in cle gasfabrieken slechts steenkool
too,r rlrie dagen. I

I{et pub,liek zoru cloo,r p akbrieven verremen,
tlat de levedng ir'an gas geschorst werd tus;schen
8 uur ts morrg'ens e,n 5 uur 's av'o,ndS.

Protest weïd gezoîcl'en naar den Spaanschen
gezant eq c1ê bernid'dleiin.g van Ro,ning Alphons
inrgero,epen.

We weten dïrs, hoe Wilson zelf, tege'n dit voo't-
nelnen waarschttw<le.

De D'uits'chers durfden hun voo,rnemen to,ch
niet uitvoeleri.

ZoaTlwam mEn aan het e,in<le der veelbewogen
Oktobermaanrl.

Dien 31"'zâq mEu te Brussel een andet voo,r de
I)ruitsche,rs veeg teeke,n. .\tr7agens met allerlei
voorraad en oo,TloEsbuit pas'se'erd crr voo,ttcluren <1

Rflrssel. Éen trein b{eef te Schaarbeel< s,taan el!
in r1'en ar,romrli btaken Duitsche sotrl'aten. clie de
uracht moes;ten hondbn cJe wasens oDeh en \rer-
lro'chten rra,n alles, aan c1e toes'ttoome'rtde rnenigte.

Dradeilijk kwa;m et e,etr mâssâ voilk, welks be-
qeeTlijkheicl ûpsewekt n'erd'. \lele'n vYoegen niet
hetet d'an zaakies te rlo,en. 't \\/as 't beedn rtatt
cEn onzaliq3n handrel. ,Jie zich r'n rrç's'l ste'den cn
ook on het nlattdlanrl openharen zotr.

Officieten schotern toe err rvtl.1'en <lien ver:l<ool'r
,:lo,nr oohbudtyn.

Dre soild'aten luis,t<*.]'err r:ipl 11eat .le her.r"lcn.
De o'verstenr dreiedrelr met derr ïe\'olvet. rlo'ch rle
manschâDnen lo,s en trttn creqreren. \/elet \varetl
ree.l's bii drank. v7ânt eelr Âg1 11'3oenq hevaltc
cosnâc, Er rt{elen aan weerskantetl dn'orlerr ett

ren'o'n;len. sâmen een trtitrti-
' Dcr1 rroilqet.lerr firôtoen e'6p1Âpn pr r.ierr\-'n <nJ-

<laten to,e, o,m ook een cl'edl r.'an rlet buit tc lirii-
gen en iet rrechten cluurde voo'rt.

Ookoo'pets zwiet'rre'n oo;l< ro'nrl '1s '[azerlren.

flen rlree{ er cvelcens hanncl , l<o'cht s,chocnctr
goo,r 5 en 10 mark, moto.rfiets,cn rroor rziiftiE. s'el-
<lra. paa,rden \:oo,r denzelfdel orijs of mitr'1e'r' en

levolvers.
De o'ntb ncling van het lescr he'go'n. Ërr Btrrsscl

20,11 nog ro,edqc claEen be'levct.
Men ontving het nieuws', <1at Oudenaarde bc-

vriicl rva,s en n1cl1 r,!o'eq zich af,'u'at het eerst'Jc
hoo,f<lstarll zo'rr bcteiken. het nieuurs valr eell \\'Iu-

penstilstancl o,f hct berrriidende 1eger'

]{aar laten rlre thans c1e feiten vcrtelletr toit aatr

tle b,evrijding r.au Oudenâârde cn rlen la'atsteir
oorlo,gsrsto,tm beschrijven in het arm lat.rcl tus-
s'cherr Leie en Schelde,
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Xxxri,

DE DRAMÂ'S IN 'T IAND TUSSCHEN
LEIE EN SCHELDE.

\Me hebben uitvoerig cle trevrijding van Ko,rt-
tijk beschreven. Nu rukten Oe Èrittâ en F'ran-
schen met een aJdee,ling Amerikanen naar het
Oo,sterr op,. tt \tr/'as clle màrsch o,p Brussel, ciie be-
god.

Ook Dboi.nik was belegerdr €n we hebben ge-
Zien,- hoe Noordelijker de Belgen in een bàg
om Getrt lagen.

Grgnt moest vosr beschieting bespaard btjven.
Men zo,u de stad cloen vallen, door een ïoo,1.

rvaartsche bcweging ten Zuiden.
Wa rneet Gent als in een zak kwam te iiggerr,

moesten cl.e D,uitschers van zelf wiiken en wc
hebben gehoo,rd, dat ze tiouwens c1àarto,e reecls
de maatregelen namen. Zij zelf scho,ten wel uit
dle stad nra,ai omze linies, maai" geEn gTanaat
lcwanr van o,nze zijcle Gent vero,ntiusitenl

De strijd woedde ten Zaiden van de vroeger
zoo weedbame l,eie, de streek cler vlasbewerkJrs,
m,aar ooll van ciichtefs, scbilclers, schrijvers, bij
Machelen, Dteinze, Olsene', Zulte, Bevcfen, IIa:
relbeke.

. Zwax geschut der r.ruzen stond op den 'Weste

lijken ower als te Wacken en het itstookte de
overzijde, waarvan de viland hardnekkig ant.
r,voordde.

En zoo werd de LEiebevolking, die ter p,laatse
gebleverr wâs, fileenend dat alles met rr een kwa-
de passager, spoeclig geëind,igd zou zijn, plots
tusscherr twee vureî gegtqpen. Bn er speelden
zich ontzettende drama's af.

\tr/at wist men hier van den oorlog, hoe dicht
rnen bij 't fro,nt hacl gewoo,nd ; doch in clie rrier
jaren, hacl de strijd ginctrer verder gewo,ed, al
viclen hier wel bornmen.

Van bormmen wist men mee te spreken. Zoo
zal daat in de streek nog lang voortleveri het ver-
ha'al van het drama in d.e Rijselsrtraa te Kor-
trijk, een van de vele.

't Was een geweld'ig ro,erigen zornernacht.
Reeds geridmen tijd sliepen de inq'oners in den
kelder, en wie er zell geen hadr, sterk geno,eg naa,r
clien zin, overnachtte bij kennissien.

Vlieigtuigen goo,iden o,no'phoudelijk boanmen
tsven de stad, en tusschen het gedhver van het
afweergesch'ut, hoo,rde men die zwaTe slagen van
bo,mmEn.

Om drie uur, schokte de he,ele s(ad, als b j een
aardtreving op.

Een luchttorpedo viel op het huis van d6n heer
Picatelle, in det Rijselstrâat. D'aar hadden ve'e1

I i ecl en ree,cls an gsti ge 66,9 enblikken doo'rgebracht.
Zij hgo,rclerr c1e vliegtuiger en voo,r de deur stoucl
ccn trarn van dertig \ ragens met munitie, nit het
clepo't van Deerlijk, voo,r het fro,nt bestemd !

Zo'chl men clie trarn? \À/ek een ramp zoru er dan
gebeuren ! Gelukkig ree'd het ko,nvooi heen. En
wat latEr schdkte gan'sch Korrtrijk onder een o,nt-
zettcrrclen s1ag. Een luchtto,rpedo was op de wo-
ning van Picarelle tere'cht gekomen. Als een

kaartenhuis stortte het gebo'uw in en het sileepte

ncig twee woaringen mee, dte van dten haarkapper
D,ebmiue en de weduwe Veihougstraae. In-der
kelder zat hû. gezin van den heer, d'en man,
\,Youw en twee kincllerren, met d'ê farnilie van zijn
z\ia,get Vtornan-Picarelle, o,udErs sn \pEr kinde-
ren, die uit de luinsrtraa,t hier kw-arnen overnach-
ten, ormdat het gind'er nabij den spoorweg te ge-
r-aadijk was.

Daclelijk snelde dE brandweer toe, met bur-
get's en Dtritsche so,ldaten; men stond vooc eer
puinhoop er hop.rdle gero€? en geschreeuw. D{t
kwam uit d'en.kelcler van mev-Tol1nt Verhoug-
-ctraete; ook daar o,veïnachtten steeds tien tàt
twaalf menschen. Drardrelijk baande men een weg
do,orr de steen- en ka;lkb'rokken orfr te mimen. Dit
verEdc een Llur tii<l; mèn bemoedigcle de onge-
lukkige gevangeneï. Uit derr keldrer van Piea-
rclle, hoorde men niets meer.

Eindelijk ko'nr men dle weclluwe en haar lotge-
noro,ten b,ereiken En hen redden. Ze viaren star
van schrik en anqst. grijs van stof, maar toch
o'nEecleerd.

Ife.n luisterde aan cllen nevenmuur, of mc,n nog
i"ts hcrrrde. d'aat waar <1e Picarellets verto,efde-n.
En zo,oals 't gaat inr zehuwachtige spanning, bij
rlicpe ontsrteltenis, de een mreendre cla alles s,til
rvas, de andere vErzekerrle steanmeïr of zuchten
tc vefnemel. Rij Dettruine vond me,rr den zoon
e' cle olders o,ngedteerdi. Ëen honcl weigerde het
lijk te veda etn. fntusschen werkte men dttlk aân
de opruiminrg vân 't puin, b,ij dre zwaarst getrof-
fetr woning, 't l!o'n slechts langzaarn gaan, daat
men voortdureîd schooren moest. Pas tegen den
avnrnd, beteikte metr den kelder. D'aar wateïl al-
len otnEeiko'men; tien me'n*srehen lagen er ver-
minkt, so,mmigen zw etg, dat merr cle blo,e<lige
o'verb;liifsels sâmen in ee-n zak vergaren moest.

En oo;k eldrers aan ôe Leie waren er djergelijke
r"ers'ehrikkeliike dtn gen gebeurc{.

Zbo wooncl'e te Weve sem. 't bekende vlasidorn
tusschEn Ko,rtdil<.. en Wevelgem, een vader, die
rtedrrwenaar was geworrlle'n me4 zes kinclertens.

Die tiicier waten hard; er heerschte ge;lrrek, en
cle man korn er niet aan <lenken, hulp te nemeï.
Tfii r.efzofgde <lrrs zelf ziin suin.

Zeketen morgen, had hii viïf kind'eren aan-
c'eklee<l, en zo'nd z.e flâar brriten, oryn te spelen.
Hii moe'st nu 't jo'n{ste helne11.

Eensklaps lilo'nk' een tansserekt gehui!, ge-
volorl rloor een zulâieh ,cilact. Ëen ooeeflbilik was
het gansche huisfe als clo,r'lr een qlo,er<1 \,'erlicht.
Ilaar. lrin,E rtoor <|le clleur een .lil<ke rooikuto k.

Ëerr bom was gerlallen I D'e rnar sneltle naar
huiterr. Tjin viif kindererr rvaren doo'cl. \rerbrij-
zcl.l laEen z.e âaar in eerr hloe'dn1as...

Zrrll<e dlamas \trrâren cr tijrl'eris de bczetting aal
r1r T.sis Eebeurcl !

Ën men rvis,f ook te s,r-rtdken r.an het rnunitie-
r-,ark fe Ro,s,se'serl, \rraar burgcrs clwansarbeicl te
rrerrichten h a4.lerr. ITo'erre'let l<u'ameTr rlaar grtr-
n'elijk aan hun cintle bij ontn offingen !

En lrrr lrtas c'le oo,rloe tot rle Leiestre,ek cena-
e1errl'

I),e 'l<leine dviet rvas eenirte .Jao'en de scheirls-
liin tus,schen ,1e lcc"ets lerr 11e Éntente cn rl'e l)rrit-
sehc'rs,' tenminstc hmedqr Korkiili, rvant claar
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n'aren o.nze bo,udgetioo,te,rl nu mee,stcr.
I{et cloel van clen vijancl was den aftocht te

cleklie,n. I{ij lcve'rde' clus achte,rh<reclege,vechten,
liet meest he't rvoorcl aan het geschut,"waarcloor
heel u'at clramas gebeurden.

\\Iij tvillen claarvan, ,t ecu cr.r anrlcr nreerleelcn.
Ten Noo,rclen varr lfarelbeke, op 

"err 
g"iru"ht,

n'aren cle nlee,ste lieden ook te,r plàatse g:.bleu.rr.
Ze hadden zo,oveel ellencle va,n vluchteli"rg.r, g"-
zien, reeds in 1914, to,en er hier gans,chà dro,m-
ntelr ku,amen uit de omgeving rran N{echelen, clat
ze rvaarlijk veel rvilclet tro sieereïr,, o'm clergelijk
Iot van harcle ballingschap te ontgaan.

En rnen wist wel, hoe plun<lera,ars op c1e ver-
laten wo'ningen en stallEn lo,erden.

V[/a,r'en ze te Korrtrijk niet a,ân het v/erk ge-
weest, tijdens het bo,mbardement zelf ?

En ook de rtoornitgang der Gealliëerclerr srng
snel.

Met eenige kano,nschoten zo,u alle,s g'edaan zijn.
Zoo benno,e'digde men elkaa.r, efl velen bleven.

Ma,ar draar b eef de vijan<l hangen, op c1'e hoog-
ten van D'eedijk en Sint-Drenijs,, en hij liet zijn
kanon spelen. Ënge,lsichen err Ftanschen ant-
rvoorcllclen. Meni moest een schuilp,la,ats zoeker,

fn eerr ke'lclerke, bij \tr/aalshoek, zaten 23 men-
sche'n, mannen, vrortl\À'en en kincleren, en angsti.q
luistet'rl'en z.e na.at al het gerrrrelrl.

Dte rrro'uwen ba<len, luidb'D, maar s'laakten tus-
schen cle heiliee woorclen, kreten van s,chrik.

Roncl'om hern barstten dê granaten.
Eenskans kloark seqreldig sekTaak. Het huis

hoven hen sto'rtte in. Ëen u'olk varr stof crr gnris
elro'ne to,t in den kel<1er.

n4en eild'.. cltons tesen elka,ar oD, nraar lio,rr
toch <1en rriteang bere'iken. D'e o,nEe{ukl<ieen
r.luclrtten. naâr een bijeeleeen ho,erre, en claal-
den cllaar in clen kelder, waar ïe,erJs D€rSôfl€1tr \{?â-
ren, zoo'C'at men nu nret trvee en rzeert.iq was.

Men zat er dus o,fre,et ge,hoo'pt, en weet luis-
tercle men raat 't qeloe'i rran der door-l. Daar bui-
ten beefde de grondi, de mureh schenen te \ rag-
reler:, en men had het benanu'elijk gevoel , dat
ietl'er oo,genblik het gewelf insto'rten korn.

Ën eensil<laps gebeurde er iet genveldigs. Een
zlr'are slag u'eer met het gedruisch van neerva,i-
lende steeneinr, het .qekietter van glas,, het ge-
kraal< van hout.

- I{et huis valt in, klonk he,t, en zo,o wz.
het, cn de menscheu clrongen \^-eer naar buiten.
Zc liepcn ovel c-le a,kke,rs lrcen. Jloomen werdor
cntwortelcl, aarcle spatte o,p, .grâflaten huilden
dcl'r de lucltt.

Vluchten to'ch maar.... So,mmigen tverden door
rLcr <lbod gÇgrepen. Eelt lireet... ceu vn1 crr zc
lagcu a1s zu'a.rte stilrpen op lrct cionkele larxl. Ge-
\\"ll(l(t! kerrrrrlen, rrraai n'ic katr lrrr 1:rrl1r hic-
c-lertr ?

De boer cler hoeve n a.s rrret cenigc lrutieren gt:,
bleven. Hij rvierp steenbrokkcn uit een ke'lder
om plaats te maken.

\\icc'r een gehuil e11 ce1l s.lag; ecrr tueerlc'gra-
naat o,ntplofte in de nabiiheicl. De lanclbouwer
\rra.s ncergstort. Nog evcn krcuncle lrii. Eerr .qra-
rraats,cherf ha,<l henr doo'delijk geraakt.

I)aar 1ag het 1iilr. Âchter in den keldcr lcetm-
rlen l<incleren. in dcrr ho,ek lae een vrouw in lla-
Lensrrre eirn... Iin haar kirrclckc wercl geborer...
Ën gccn hulp.

\\-elk een toesta,lrrl ! llo,est tiie vro,u$' sterrreu.
l-laar u'ie ko'n zich in de he'l wagell, Be'rs,t rnoest
dic s,torrn rnorb'ij zijn. En hij nam no'g in kracht
toc. El.-lers ook schenrcle,u \/la.amsche hoefjes
c'1lcr o,f slo,ege'n ltoo,mel klal<end neer.

Ejur]elijk k\r'am e,t urat lcàlmte. f)e rnenscherr
krooerr uit lrun schuilhoeken, en zagefl verba-'
tenrl in't rîncle. \\r'at een ruïne in enkele rrren I

Nu kon men n'at hulp bieden aan clie moeder
en âan .qewo'nclen, en cle liikcn verwiicleren. Men
telcle er in c1e onmid<lellijke nab'ir'heirl zeven.

Ancleren maakten van de s,tilte gebruik om te
vluchten. nllaar waar wâs het ve{lig?

- \\rij u'ierDen ons telkerrs on het lanc1 neer,
als u'e clat htrilen van granateir hoorde, r'ertel<1e
o,1.ls ccn rtluchtelinq'. Err instinktmatig rrerborgeu
u.e tt hoofrl itr 't loover cler rapen.

Van Ourl'enaarcle lirnrarn filern gsa1 \Iraregem,
r'lat ri,nclet dc sfânâten afhroil<lielrle: crr van \Va-
regem vltrchtte metr naar Ou<1ena.â,lc1e, waar zoo-
rre.ler het s,lachtofferivercl,en \/an stikgâs.

Drc T eies,tleek be'rrcden T(ortriik uras dan noq
vo,l r'luchte,1inEen, clie van hoven I(ortrijk eeko-
men \\'âr'en. bij derr o,Dmarsch cler Ge'alliërden,
beducht ook voo,r het s'triiclgewodl. Maar z.ehaâ-
den e'erne'encl, hr'er re,eds veiliq te ziin.

Zoo d'ootrcle men in oozekerhei<l en s,tee'ds in
Se\raâf fo,nd.

Enke'le plaatse'n $'crden r.nind'er, die zrtvaarcle'r,

.setto,ff"n. Harelbel<e o'ntsDrons vtij go'e<l' den
rlans.

A. T{ans vertelt hierover:
< De ee,rste gerne'ente. welke ik beteik. is Ha-

relbe'l:c. Zii is et vrij goed afqeko,men. Tal van
huizen ziin vrtel gehavend', bijna al det raamope-
rringerr der ketk mct nlanken tne{estopt, maar
ne zullen noc an sre ru'rhen zien.

C)o 't lrerkhof -oluimeren Enselsche ern l)qi1-
s'che s,oildaten. Tk zie een e'isenaarclie knris'. 't
Is een schro'ef vân een rrliegtuig, rlat het graf
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too,nt van iuitenant Barcifeld, die bij Zandvoortic
raar b'enectreu sto'rtte.

Hale'ibeke... We bekijken het huizeke waar
Peter Benoit, Vlaa,nd,ren's grootste zanger, gebo-
ren werd.

t Toen mo,cht de beiaard spelen
Van al uw to.rentra,nsen.,. ))

\\iaarom clenk ik aan die regelen? Ze kwamen
rne tijdens dbn oo,rlog zoo, dikwijls voo'r den
geest...

fs het o,mdat ik met duizenden de Rubenskan-
tate beluisterde op de Gro'enplaats te Autwerpen,
<len Zomdag voo'r de mobilisatie? Toen riep Be-
no,it's gee,st het als 't ware nog de wefeld, toe,
in da,t machtig heerlijt geza;itg:

< Vorsten 't zwaard in de schede gesto'ken 1..

Troen d'reunde d,aar de hymne van den vrede,
van de kunst, van a,lles wat verheft...

IIelaas, een week later begon 't afschuwelijk
drama...

Harelbeke is Peter Benoit's geboorteplaa ts.Zie,
in die kerk zourg cle kn,aap op 't hoogzaa,l. In dat
huizeke beluisterde hij mo,eders vertellingen of
rvercl hij gebo'eid door no,nkel Jan. Langs cleze

lraacljes wancleidre hij zo,o gaâ,rne, geroerd door
het murmelen cler I,eie, en dan vond hij de be-
zieling voor zijn Vlaamschen arbeidl. Aan deze
sinis was zijn vatler bediende. Te Harelbeke o,nt-
vltrclrtte Beno,it zo'a gaalne de wo'eling det groote
s,teclEn. Lees wat vade,r Sabbe, zijn vriend, van
clie wandeiiugen in 't Leiedal, v,erhaalt.

En nu do,len we o,ver 't oo,rlogsitooneel ! Neen,
we kunnen o'ns aall rlie gedachte niet wennen.

Br u aan wennen I O die drama's allerwegen !

Dit .qehucht hier voo,rbij Harelbeke heet Waals-
hoek. Alle huizen zijn geschonden.

Men wijst u ingestuikte kelderkens, waâr men-
schen om het leven kwa;men o'f. zwa,at verminkt
w'efdEn.

Rechts ligt het zeer gehavende Waregern, vol
met wo,nden. Ook daar is er in so'mmige gezinnan
ro'uw. We zien er nog do,rpelingpn met ontsto-
ken oogen van stikgas eû met benepen borst

van het zelfde helsche gif.
I'lu vloeit de I.eie kalm voort tusscheu de rur-

neu en weid€n vol putten.
Wat verder staat eeû groote zageûj, door de

Duitschers gebouwd. Burgers moesten er arbei-
cien. Op eeu gevel iezen we no,g:

t Dies werk erbauteu wir inr krieg,
Àuf Go,tt veftrauend uud auf sieg l.

(Dit werk bouwden wij in den oo'rlo,g, verrro,u-
i,vend op God en de overwinning). '

Hoe grijnzen nu die overruoedige lvo,orden i

r-C rij verder. We ko'ruen cioor Z,uite, wet ge-

. 
itaverrct, maar waar men ons zegt :' rr Uu ntoet L,r]seile ."ns zreu ,.

Eu welclra staan we biJ een o,utzaglijkeu puiu-
iroo,p, het do,rp Olsene, .t sterkste punt aan cte
lrere, lvaâr <lagen lang gestreclen is.

in cleee gemeerrte kwarnen een honcierdtal bur-
gers om; 'k Zie grave[ op tlet kerkho,f, vlak aari
ue .tiere zeLf, en" er rustel ook .F'ransche kolonia-
leu eu Âmerikanen, maar de meeste so,ldatengra-
vcn zrjn in 't veld en 't kaste'elpark.

-Burgers wroeteu in aI dat puiu... Het schijnt
ceu onbego,nnen werk <traarin orde te brengen,
ruaar 't moet. ùIen dient toch een scliuilptaats
te hebben tegen den winter.

Olsene was het voo,rnaalîste punt aau cie Leie.
Het lag daar zoo vreedzaam aan den grooten
weg y?u Kortrijk op Gent. Uit het dorp leid,t
een zijweg naar de rivier, waar de Duiischers
de brug opgeblazelr, haddre"lr, orl deu opmarscir
cler Gealliëerden te vEftr,ageo.

Ze trakken wat o,ostelijker aI, doch niet ver,
era werd,en bestookt doo,r het zwaar geschut der
Franschen te Wakken.

Maa,r de Franschen, die aan de o,verzijde la-
geni, kwa,nen niet dadelijk over. Bijkbaar ver-
wachtten ze meer rveerstand.

Alleen het geschut bleef nu in aktie. Eu dat
d,uurdê acht dagen. De menschen, schuilden iu
de kelders.

De Fra,nschen legdên eerl brug ovEr de rivier,
die zeer gezwo,llen was. De oeverbewoners der
rechterzijde vluchtten nu otier de Leie.

A. Hans beschrijft dat, als hij in een dier hoe-
veu aaû de Leie, bij Olsene, zit. En wij halen
even dit schetsje aan:

We spreken hierr in een echte Vlaamsche ka-
mer. Rustig tikt dê ouderwetsche staanklok. D,e
bazarL schenkt koffie op: D'oor 't raam zien we
't puin. Mij en dlt meisje hebben der zwarte sio,l-

daten over de Iæie gedragefl, vertelt de rrrouw.
We ha,cldemr al acht dagen in den kelder geze-
ten. Toen kwam 't gas. De Fransche zwarte.n
hielpen o,ns. We vluchtten in 't donker door de
weiden. Ik viel eenige malen over lijken.

- We grngen naar Wakken, waat de zwate
kanonnen der Franschen stonden,.

- En ili meerndê dat ik' tegen eerr steenL stootte
en 't was een hoofd, zei 't meisje.

Te W'akken was een meisje, wier vedoofde in
cle laatste gevechten sneuvelde.

Dat was de schuld der Duitsche'rs, die nu nog
ginds over de Iæie Vlaanderen teisterden.



Het meisje ging naar de Fransche kanonniers._ O, laat rner een scho,t lossen I smeekte ze.Ik n'il nr'n v'erloo,fde wreken I Laat me schie-
ten naa.r die Duitsche boeven I

Ze hièld, aan €r1 to,en mocht ze.
En ze'vuurde-het mo,nsterstuk af... Huilencl

vioog der granaat naa-r de D'uits,cire linie.
Zoa' hoar ik hier c1e verhalen d;er Leie. l
D,e Frans'chen wafen dus o,ùer c1e I,eie. Ze

sto,ûden nu tusschen der rivier en het do,rp... eerr
sma.lle sltrook, welke hevig bes,chotenr, wercl.

Vijf tlagen. w-erden zc cl.aar opgeho,uden.
Het vuur $'as te irevig om het te' trotseerql.

Het dorp zelf rverd rrer-nielcl . l)e granaten hagei-
den" het neer. Bn de vijand gebruihte gas.

D,e burgers leefden in een verschrikking. Ge-
zinnen werden in hun kelclers cloo,r den dooci
vetrast, en later v.ond, nr'en hun lijken o,nder het
puiu.

Kiuderen kwa,men on:l door eigen onvoo,rzich-
tigheid.

Tijd€ns de beschietiry zag meri ze hun schuii-
plaats verlaten, om gras te snijden voor de
konijnen of het ve€ te verzo'rgE[. En menigeeu
door scherven o'f kogels gegrqpen, stortte ne€{,
on liet meer op te staan.

Z.o'a de strijd hier dan nooit eindigen?
Nu en dan vielen er gasgra.naten en het moord-

dadig gil watmde rond, drong in de kelders en
versmachtte de ongelukkigen.

Olsene droeg rouw over meer dan honderd
omgekome,n bUrgers.

De Franschefl rMerdeh afgel.ost doo,r Amerika-
11en,.

Deze na.nren spoledig het dorp. Geerr granaten
konden hun terugho,qden. ()nverschro,kken ruk-
tEni ze voorrt. Velen vie'len in dien geweldigen
tocht, waht 66,chie,ngewere[ zoûdeu hun kogels.
Van alle zijden loerde de dood.

Nlaar al was men meester van het dorp, toch
had merr c[:e gansche steiling nog niet genomeu.

Neen, wat o,osterlijker stourd d,e statie, van de

lijn Gent-Kortrijk. En de Duitsche achterho'eden
r"aq mitrailleurs voo,rzien, hadden zich nu daar
ggrleste'ld, etr v'ertra'agden opnieuw den oP:

marsch.
lVla,ar de Amerikanen toonden zich eveneens

claar o,nstuimig en spoedlg moest de vijand ver-
tlEr vluchten.

Intusscherr ging het even hevig te Petegem,
\{a,chelerr en Deinze toe.

Hier ook lagen b'ruggen en sloot de Schip-
donksche vaart aan de Leie aan.

Een iandbo,uwer van Vynckt verhaalde:

rr De Duitschers gingen over de Leie terug'
ffi: w"À van hernverlost ! Nlaar we vermoecl-

dd niet, dat wij nu in den dans zo'uden ko'men'

't-È;d rnet eËn beschieting. -Dan kwamen de

Ft;;"h* aan. Ze rukten vèrdet naar de Leie'
ôirâ itouuu wercl een lazaret, een arnbulance'

H;;;"ti gewo,nden voerde mqn aân ! In huis, in
à" *"itooî hgen ze, Franschen eu ko'lonialen'
r"*i uutbtuo"deo, smart lijdend; sommigen hun

f iju uitschreeuwend.
En het geweld, aan de Leie dulrde mâar

voort. We Z"g* hevige branden' Het was te
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Petegem en l)einze, te Olsene en elders nog.

Zoo heeft ieder dorp daa.r ziju erigeu geschie-
ricnls\.

D,e D,uitschers besciioteu l)einze ,en Petegem
nret brandbommen, en deze trodfeu maar aI ie
juist doel. Snel verspreidclen zich de vlammerr.
Verscheidene burgers klvamen in het vuur o,ul.
Veel inwo,ne'r's vlucirtten verscirrikt in de rich-
ting van Gent. Men zag karren r4et vreeselijk
t'erb,raude ma,nnen, vro,11wen en kintieren, etr zc
trachtten ergens een sctlrlilp,laats te vincten ur
cen klooster

Zoo o'ntving me.rl in het gesticirt te Quatrech.t-
burgers va.u U'ernze met bla,ndwo,ncl.en becekt en

. tloor ges aa.ngetast.' llaar oot< D'eiuze lverd geno,men, cl1 clan rnk-
tèn de Gea,l1iëerclen na,ar ltruishautem o,p.

Zoo schoof c1e linie wat verder op.
Een nieuwe rij plaatsen klvam aan de beur't.
De l,eiestelling was geno,ûlen, maar dan sto,nd

men voor die der Schelde, van Gent tot Door-
iuk.

Eu zoo bego'n het marteùaarschap van een
groot aautal ande,re geme,e-a,teu.

D,e Duitschers vluclitteu dus door het laud,
tusschen teie en Schelde, naar laatstgerroemde
rivier, sn er orver. Ze werden daarbij a,chtervo,lgcl
door het geschut der Gealliëerden.

De inwourers van Vichte, Ingooigem, Oo'te-
gern, Ansegecn, Avelgernr'Tiegem, en de andere
plaatsjes op en tusschen d'e hcuvels moesten dris
in den kelder schuilen. Bij herr waren veel vluc-h-

, telingen van de I.eiestreek.
'Ioeu de D'uitschers o,ver ci,eu stroûrn lvareû,

plaatsten ze irun gescirut op oc [euvere[ vâr1 uc
overzijde, lrco'ral ook o,p cten roogell ri-lursDerg,
cn dus beschsteur zrJ r.1u net gervcst o:at ze '/.oa

t,as ver{aten hadden.
Sounbere dageu luugeu ovcr iret lzurd tussch.eu

leie elr Schelde.
Eerst juichte men, r.valt pl<lts zag men de be-

vrijders.
Pasloor llugo Verriest, Cie te Ingooigem

woont, had ook tien dageu in deu kelder zijiler
pasto'rij gezeten, rnet veertig dorpelingen, welke
hij bemoedigde, terwijl de gra,nateu in 't rouele
opensproûlgen, de ruiteu verbrijzetden en stuk-
ken vao de woning zelf wegrukten.

Men moest lvachten, en wist eigenlijk niet,
wat er daar buiteu gebeurde.

Men hoorde huizen insto'rten.
Ben'sklaps kwam er een so,ldaat in den kel-

der.
Behoedzaam daald,e hij de trappen af, op'zijn

ho'ede voo,r den vijand,, want hier en d,aar waren
nog kleine achte'rhoeden achtergebLeven'

Dre mensehen zagerr hem tro,uwens eerst voor
een Duitscher aân, lvaf,rt ze kenden di.e wesrde
unifo,rmen nist.

De soûdaat verschrok, toen hij in de schesre-
ring de b,ende l-ag, lnaat dadelijk herkende'hij
in a1 die gedaanten burgets.

Hij zei iets.
Och Heere, 't is eeu Enge{schman, klonk

h€t.
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Engelsch kanon wo,rdt in stelling gebracht.

-En Verriest veriraaldc âan cen lio'rrespoirdent:
ru -Err dat had,t ge ure,eten. zien I De vrouweli

grepe[ z'n handen, z'n hals, z'n schouders,
zc schrceuwclen, snikten, lachten al cioor eeu,
en ze begroettern hu:r verloss€,r na vier jaren be-
zetting. De Engelschmaû was zelL te veel aaflge-
daan o,m iets te zeggen,. en liep de trap op,. Tr,vee
Britsche o,fficierefl raadden ons cia,n voo(t te gaaû,
wairt 't za:u et vatrt 't geschut heel 1e,e1ijk gaan
cloen. Zos trokken we met een heele grc,qp weg,
de bane na,ar Kortrijk oqr.

- Te voet? vraag ik. '

- Ja, te vo,et, en met een stee,kkarreke ruee,
\/o,ot wat have. En boven oms schuifeleu cle gra-
naten, en terzijde in 't veld kietsten ze neere. 't
Wercl: o,ns te heftig en'o,nderwege vroeg ik aan
twee Engelsche qfficieren om hulpe. Die wareu
zeer minzaa,ûr en ga,ven ons seÏfens vier klo,eke
Scho,tterr mee, brave kerels, die ons karreke dulv-
derr en allErlei bijstaad boden. Em zoa do,mpel-
tlsilr we voorrt tot Sint-Louis, waar we een wagen
kregen to,t Ko,rtrijk.

Hugo Verriest, met zijn doo,la.ards, langs
Vlaanderens wegen, doo,r 't gruwzaam oorlogs-
land, terwijl 'u'an derr bultigen Kluisrberg, gincls
over de Schelde, en van de îiegemsche hoogte,
de kanonnen huilclen, hun granaten over de vai-
leien en heuvels slingerden, vernielerrcl de wit-
gekalkte ho,wekens en de huisjes met hun weef-
kamer, de hutjes d,er a,rmen, d,e torens e11 kerken,
nro,letns. l

En gelukkig waren ze gevlucht, want ook hier
kwarn nu de zwaarste geesel...

Reeds had men een benauwde geur opgesno-
ven, nu en dan.

't W'as stikgas door de D'uitschers geschoten.
En de vijand gebruikte thans diit helsche rffapelt

volop.
Hij wist dat hij weinig sotdaten, maâr veei

burgàts noest treffet, en de indruk, dat het hier
eE11 wrâakneming go,ld, za1. wel de juiste ziin.

Pas had cle vijand die streek verlaten. Op den
I{luisberg, op een kasteel, verbleef een generaal'

't Leie on Scheldeland lag aan ziin vo'etel' Nog

rva,s iret aan zijn genacic ovcrgelevcrcl, ciaak aal
rrct gcscirut.

Iiu cle I)uitscircrs lieteu de gelcgenheid niet
voorbrj gaan.

Wat er op al clie c1or1.ren gcb,eurci is, zo,u ceri
LtrcktLseL vult(.u.

\Vij haicn lrrer cct lragnrcnt aan uit cen rvcrk
\''â11 ..\. .tlans.

Gehcel. 1la.tr \\.aâ.rrcirl i,rordt claa,r cic to,cstalti
op een cler r,o'tpe.fl, tuSrs,crl€l] Ije,re en scrte,lcrcr, t_lc-

scrlrevcn.
I)elczet'iirijgi. (ialt uerr tienkueelti iarr trc dra

L1la,s, e1l we zullen vende,r ctlt lragnleît aaûvLlr-
rr11, doo'r no,g cen aantai brlzo,ncler[eaen eÏl Ielte]n.

-llet dorp, I,r,aar cic' scnnjvcr r.lns rcrp.laatst,
rverd cloo,r tre l-}Lutscrrers ver.[âte'l].

Van cle Westzrjoe ktoûk gescngt..Eenige gra,-
UAte1l Vreleu rI1 rle[ rOù,1,û€ 1lc€r. ]lel]. SCIU1.[(rc,
waar mefl kon.

Eenrge ureli ginge.u voo,rbr3. -t-ic bescote,trng
\cj.rn1ûoer(le even. uan klonk lrec g.eJuich. ]Jc
ùlcrrscrrc'll llcpeu tut oe hulzcrllr.

- -. -belgen I

-= l\een, llngelschuransl
r,oo ilep ruerl gcesiûn.Ltrg, toeu, tneu eeuigc scr-

Oatcl zâg VerscnlJnen, chc voorztcuLtg rarrés ccrl
1l1uur' slope[.

retnaûo glng er lteeu.

- Geen !,1ti1tsç-nels nleer i zQa 1tc'tte l'3
ilcu in.

un uij stak de iuilita,rren, cLic Brrtten blckeu
le zrJD, <-te [and toe. Onstuisug drongeu oe rueu-
scfleo rlâitêr. \,Vat ze yiet jaar laug gerloopt en
gebedeû ha.dt1eu, wat ze zo'o ruenlgmaal. zagen ur
1run Lrroo,men trlr visioeilc'u, 't gescl]le"roe nu: (le
bcvIlJcl1ng.

.D,aar rvaren ze, de bo,ndgenooten, als voo,rbo-
tic-rr vall 't elgelr .leger, clat elclers worsteicie voor
cie gemeenscnappehjke zaak. Gelubel b'egro'ette
cic eerste verlossers. leu.er wiloe cie Hnge{sctreri
lnqerreure,n en oqthalen. r\Len kwaur, to,ege,looperr
nrct glazen bier, uret broocl en vleescn, cnokola,ce,
wie rveet, waar uitgcnaald, uu cie tijd zoo
sclraarsch was, het gebrek zoo groo,t. fuaa,r c1e

Ilritten wenkten de menschcn heer:" te gaan: ztj
wa,ren immets op verkeruriog en mo€stèn zicir
too vet mogelijk wagen. I)e burgerneester sprak
lien aan, en iernand trad op als totk en vertelde,
dat de p6i1eçhers mlnsters vijf kilometer Oos-
telijk waren gevlucht. De Enge,lscherr keerdeu
terug, lnaar geen llvartier later r,veme'lde het dorp
van b'ervrijders. E1r de vlaggen werden uitgehan-
gen, de bewoners tooiden zich met driekleurige
strikken, liepen in huar lreugde ro,nd, spro'ngen
en clansten, zr,ûgen" en dronken.

Het dorp had nu een feestelijk uitzicht, maar
't duurde he'laas niet lang. Eensklaps klonk een
vreeseil.ijk gehuil en o,rrmiddellijk daarna een
z\ lare slag. IVIen hoorcle een ontzettemd gekraak'
Een clikke rookuro,lk, vermengd met stof, om'
irulde e'en wijle het do'rpje.

Mannen tietdert, vlsuwen gilâen, kinderen
schleiden, en veic'n vluchtten wild heen. Toen
rle wolk optrok, lag da,ar het puin van een huis,
cen zondsrlinge chao,s vau steen, kalk, hout, met
verbrij ze'lde meubelen.
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- Zaiha en Fiene liggen er oncler ! klonk het.
En afgrijzen greep ieder aan.
.- Eenige mannen van goeden "wil I riep de

trurgemeester. En vrouwen en kindeten, om de
liefde Gods, gaat in de kelders, of anders gebeu-
ren er uog o,nge'lukken ! De Duitschers schieten
van den Kluisberg.

En eveu wenddà ieder dEn blik naar den hoo
ger rug, ginds over de Schelcie, naar den Kluis-
berg, van waar nu cle doo,d over Vlaanderen voer.
Daar lag hij. Oost-Vlaanderens hoogste heuvel,
indrukwekkend a1s altijd,herinnerend aan blijder
da.gen, toren van 't Noo,rden Vlamingen, en van
't Zuiden Walm hem beklommen, er de dreven
vervulden van hun blij gejoel, want de Kluis-
berg was 't doel van veel toeristerr, van vroolijke
gezelschappen, van honderden Gentenaren
vooral, bij wie hij zeet geliefd rvas. Maar de on-
barmhartige bezelter had hem wreed geschonden',
er benden dwangarbeiders heen gevoerd, Vlamin-
gen, 'Walen en zelfs Franschen uit 't Noorden,
die de booqnen moesten vellen en bra,mden to't
houtskool of zagæ tot plankeu voot barakken
en loopgraven. En nu lag de Kluisberg daar kaal
gerooid, en b'raakten van zijn kruin de Duitsche

kano,nnen dood en verderf over 't land tusschen
Leie en $shelde.

Zoo verkeerde de vreugde in het dorp dus al
ciadelijk in iouw, want de tw'eede granaat trof
eeir hoefje bij het dorp en een groot scherf ruktè
rleu boe,r het lichaarn open, zoo'dat de orngeluk-
kige lag uit te bloeden nabij d€ schuur, eer men
liem te miclden van het prdn en de opgeworpen
irrokken aarde vond.

D,adelijk 'war€{n alle b'ewoners in de kelders
vetclwenen, o,f doken zij zich onder bo,uwvallige
ovenhol<ken', of in stinkende beerputten, overal
waar zij meenden eenige beschutting te vinden
tegen dat helsche vuur.

D,e burgemeester en ectrige moedige patochia-
ten tro,tseerden het gevaar en brachten hulp aan
gewonden, bluschten' een bra.nd, troostten waal
ze komden, bijgestaan dbo,r Engelsche srdldaten,
gewoo{r aan die verschrikking.

Bij het dorp stond een landgoed u l{oogewal tr

geheeten. Het had een stqrken keldEr en \,'eel
inwo,nenden kwamen ef heefl.

Zoa ve:el ho,efjes immers waf,en zwak. Er ston-
den et bij honderden, die bijna slechts hutten
wâren. Men bezat €r geen kelder, en oqldEr het


