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.laatste nlaaltij{i voo,f iret vcrtrek.

te Meilegeun olver de Schelde, maar d€ D,uitschers
wa,chtten hen niet af, ze verdwenen roind vijf uur
uit Beirlegen. Ze schoten ûr vâl1 uit Hu:rdelgem.
Een p.atro,e'lje vaa 24 F'ranschen sloop naar het
dorp.

De bwolking zag heu, aarzeTde nog even,
sprolrg dan uit kelciers, ho,eken eû gaten eil
jrfichte de bevrijders toe.

Ze vertelde, dat de vijand afgetrokken lvas.
Van altre kanten claagden nu opgeëischten op, <iie
zich verbo,rgen ha.dden gehouden. Beirlegem was
in feeststemming. In clen kelcler van het kloo,ster,
waar onder de beschietiirg het Heilig Sakrament
o,vergebracht $'âs geweelt, zong de pastoo,r een
Te Deum.

Maar <laar klvan'r iret rrieurvs van <ien vrraper'
stilstand.

Gelukkig voo,r veel dorpen, want voor dEn 12'
lvas eell groo't offerrsdef r,oodlereid en drie hon-
<1elci tleltig kanounen stoqr<.ien naar clen rechter-
o,ever gericht .en zouclen D'ikkelvenne,Baatlegem,
lVleilegem, Beirlegem en andere dorpen E'egge-
r,eegd hebben.

N'l0g

Ma,ar 't gevaa,l was gcwekerr. En onda.uks dg
irevige bes,chietilg irad lnen geen enkel slachl-
ofier on,ier de burgerij te betreuren.

iia cic Fransciren kwarnen er Àmerika.ner.
Twintig minuten na den wapenstilstand trof nog

een granaat, vermoedelijk voo'r den toren bg-
iioelci; de kapel en besciradigde de spits,

To'en zweeg het ges,chut voor go,ed.
De voo,rnaamste plaats aan de Schelde was na-

t irui'lijk Oudenaarde, het schtrcne, tiroo,merige,
trnde stedeke, met zijn juweel van stadhuis, zijn
zeer rnerklvaardige Pamel- en statige Walbulga-
kerk eri zoo,veel schilderacirtige ho,ekjes.

Oudenaarctre ligt aan den vo'et van den Edelare-
berg. Na de onmisbare plunderingen trokken de
l)'r:itschers over de Schelde, o,p de heuvelnj. Ze
vernielden de bruggen - en er zijn er veel -alsook de sluizen,e*.richtten daardoor veel schade
aan i1e naburige huizen aan.

Ouclenaarcl'e had ook zwaredagen gekend. lij'
dens c1e bezetting had de typhus er geweldig ge'
wo,ed, overgebracht cloor soldaten van het front.

Aan Ouclenaerde vastgebouwcl, aan de overzijde
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varr het statio'u, dat, êvena,ls ciei sporcn, vcrnieiri
uerd, hgt Bevereu.

De vrjand bescnoo,t Oudena,arde en -tievcren.
De gr-anaten werclen in 't eerst voo,ral g,crrciit

Gp net kriooppunt vaû \\ egen b1l cre l\ciii \ arlf l]c:
\iere'n, 'i,vaar lle't zeer orrverhg werci. fe bexvoners
zochte1l ail,gsilg een schullp'laats in cre iieiucrs.

iVlaa,r we.lctra beleelde men vreesre{rjlie ura nas.
'1-egerrover cte kerk woonde <le ireel lrreo,lrei

Vancterschclden. .Llij ging met clfie cLc,cntcrs ru
den kelder. Een andere dochtel iradl zictr na,âr een
ramiiielicr in cie buurt begev'en.

Eensklap,s tlo'i een projektiel de woning. lie{
huis stortte in. Puin e.n schelrven drongen cloor rrr
den keldet. 'loera rren hulp r,vilcie biecie'rr, vr.miL
tnen den varlet' cu tlc drie dochters dood rn truir
schuilplaats.

Iq een ander huis bij de ked< w'a.ren vluciric-
iingen va,n \\' eve'lgenr ge[rerberg d. ùre lD C'rlSclr € fl
iradden reeds cen ganschen karlva,rietocnt acirler
zich. Stee'cts ciôo'r de krrj gsbecirrjven acntervolgct,
iradd,en zc ntoeten wijken van p,laats tot plaats,,
gansch het gewest van Leie to,t Sclreide cloor; eer
heeie maancl van ellende clus,. De va,oer srtlerr. Llr
bewo,ners van het huis tro,kken we'g voor rle gra-
llaten, niaar cle zoon van r-lcrr ovcrledLue \vllr(
het iijk vanzrjn vader uiet alleerr lateu. rrij bleel
er b,ij waken. len granaat sloeg in en cloo'ticie cieri
trouwen jongeling.

Dten 1" l{orr,r. werd Oudena,elde cloo,r c1e bonri-
geno,oten genomen.In den nacht gevockicn clc bc
woners cie uakeiade verlossing en iemancL speeicle
op een ins,trurnernt, micLden op,cle markt - ru rlert
nacht cius - het'vo,lksiied.

Om half vier vcrsche'en bij Beveren cen r\mc-
rika,ansche patroelje. IIe,t voùk s.rrelcle toe en de,el-
de cie vluclrt- varr den bezettcr mee.

-\{eerdere afcleelingen krvanren. De vijattd nroct
zuli<s bespiec'l irebben. Op den Eclelarcberg ha,i
hij een goecle r'vaarnemingspost.

Weldra gebruikte hij stikgas. Clrairatett nict
<iat duive'lsch gif bars'tten in nt ro,nde. i{u I'verci
het een algemeene vlu"cht. X{a'ar voor tte'len -"vas

het te 1a,aô. Iu een kelder der lleverc-*ttaat klva'
men 27 personen oûr.

Mejuffer V. W. te Bevereu rv'erd doo,r gas a,art-
gedia,an. Zij leefde ûog tot 's anclerenciaags eu

stierf to'en in gro,ote bena,uwdheid. Nog 1ag het
lijk in de sterfkamer, o'f een, branclbom trof cle

wo,ning, die gehe,el afbraar'dcle.

Want cle Duitsichers schoiten dan ook met
brandboalmen. Op vele pi.aats,en verhie'r'en zich
weldra de v1amnte1. D,e bewo,lefs moLesten d,erl

vuurpoel o'ntvLuchten. Ilet was nacht' En het
onveilige s,ta,clsdeel, waff de brand wo'ed'cle, was
van 't anciier door een kanaal gescheiden.D'e brug
gen lagen vernielcl. Radeloos liepen velen tteen en

iveer. Men lvierp dan balken o,p het watet, maak-
te een s,oo'tt van vlot en daarover zochten de o'n-

gelukkiger, waarvan velen in nachtkleedij rn'a-

r-en, rteiligheic.lj. Intusschen vie'1en nraâr gra;naten

en 
'shrapne1ls 

overal neeT. Daken] stortten in,
1rii1ïen oo,L. X'ien struikelde o,vel steeilen, balkerl,

':'c;ncliie zich aan glasscherven. Lang zal tnelt

-'lcr tragiscllen nacht ged,enken.
\-.ier.-narnen clus de wijk uit de vecge stad'

i\Ia.ar de z &e, waat cle ciood io,ercLe, r,vai zotr
groot.

Op c1e,n Gelts,chen steenwelg viel een graflaat
te mtddetr van vlucirtelingen. Jlen vro,ulv,, rnct celt
zcs,larlg knaaplé oip ciefl arrn w,erci gerdood. tlet
liutcl lc,eLt-cie nog, Inaar was e'rlstrg, gewoû(t. i4etl
r1.ruerrkaanscne âuto na,1t1 het c4r en bracht het
na,ar oe a,nib,uiance te Ro,esielare. Ure kieiûe ie,etoc
cla,ar nog 26 clagen, ma,at br€zweek to,en ooli.

Hn zoa iroo,rde men rnaa,r steerls de verhalen uii
c1e eilende cler burgcrij in ciie verschrikkcirjke
Okto'b'er- en Novembelclagen.

il'e Schelde-linie w'as nu genoûlen. ljen nicurl
genrest 1ag aan de beurt, ciat tusschen Sche,lcic en
l)encler. Zas nu daar cie s,torm gaa,n r4'oedel ,,

ll'e i)uitschers plaatsten hun geschut leeds op
cic ho'ogten, die beidê valleien scheiden,.

En cle b'et'vomers weilelclen urat te cio,en. r\ieu
hoorcle geruchten van het rrailetend einde, varr
een wapenstilstand.... IIen vert1am., clat tc lJrus-
sel de ie-rot-utie uitblak. Men wist, dat de -Duit-
scircrs de geva,rlgeuen loslieten, cle bureeien ont-
ruimden, a1le nraatregeùen laruen om heen te
ga,afl.

Mo,esl nien darr nog vluclrten eû al1es aclrtei:
la,ten? Nlen" kon nu al iraga,an, wat eL cial zo,n gc-
lreuren: plundering op groote schaal.

'Ihans reeds moresten de boieren de rvaclrt lio.ti-
clerr bij hun vee, ze sliep;eu rn cle sta,1ien, wiel
cieuren ze verzekerden.. IJuitsciie so'lda,ten zw re t.
ven irnmers ro,ndl, dro,ngen bruta,ai biulen eit, zoo.
ze geen vastb'eraden ûlânneî tegeno,r'er zich ha,ci-
tlen, sto en ze varkens, kalvelcn en paatrlc'tl, oiu
ze wat verder aan gewetenlooae opkoop.ers o,ver
te do,en.

trlen liad hier groo'te kuclclen vee uit \\ie"s,t-
Viaanderen voorbij zien ko'men. Oo,rlogsbuit i

i\Ia,ar niet meer voot 't leger, c1o'ch voo,r 1o,51,6111-

ciige so'ldaten, die hal<1e1 dreven. Welk een o,rr-
re,cht is er toen geschied, ook met urerlehulp va,n
siechtc landgeuooten.

Elijr:en was clus 't beste, zoo me1l kot. lv{a,ar
men hoo'rde de vedralen valr 't Over.Schelcle, van
bc,mbardement en stikg'as, varl1 de veie dooden
onder cle b'urgers.

Ze waren wel van ara{d, ornr to't voo,rzic}rtigheicl
aa11 te ri:ranetl err men zag reeds iiedenr van l\tlater,
Etikho,ve, Volkegem, Schoo'risse, enz. met hun
vee en wagens heentrekken

Ronse, dat ten Oo'sten cler Scheidb ligt, ve,r-
too,nde in clie dlagen een treurig bee1d,. 't Was
eerr konceintratiep'un1 voor vluchtelingen en op-
geëischten, en geweldig wo'edde er de Spa,ansche
griep.

In het klooster der Zusters vam l,iefde kwam
eefl rnoeder met zeven kleine kinderen. Alvo'rens
te vluchten had ze ze1| haar man, clie van de
griep bezwekelI. was, moeten begraven, dan open-
baarcle zich ook dysenterie, kroep,, roo,clvo'nk,
typhus, in de o'verbevo,lkte stad. I\Ien bracht er
gewomde burgers en doo'r gas getro,ffenen.

\Vat Kortrijk was ten 'Wesiten, was Ronse hiet
terr Oo,s,ten, een to'evluc61566rrd, maar zoo vo1
e11encie, clat men onmachtig rvas ze te lenigen.

Rons,e kleeg e,enige projektielen. Den ?" ver-
trokken de D'uitschers. En to,en tle stacl in den
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ôorlogsdans krvam, wercl cle wapenstilstancl gc-
s,lo{en.

llaar ahro,rens q,ij clat eincle verte1lcfl, moetcrr
\\:c \veef eens zien n,at er o,p atrclcre clcelcu I'arr
't fr<nt gebeulcle.

XXXIII.

llH ItËVRIJûlN(l VAll riHi\'i.

\\. e hebb'en gezien, iroe op 2 jio,r'eilber tic
I)nits,chcrs tot achter het kanaal Gent-Terneuzeir
ntekcn en ze rle kostbare lxuggen vcmiclrlcrr eu
rreel vazrrtuigcn to't zinken brachten.

Onzc tloepcn bèzetten den linker oevcr en la'
gcu achter de linic Selzatc, 'Ncrclonk, Do,ornzclc,
i,augclbr r-rgge.

De Belgcn stonden clns in cle oqrmidclellijke nLr-
llijheitl val, Gent. Met een boog ging het ftont
<la,tr o'ver Xlariakerke naar l)rongen en zoo o.vel
Sint Denys naar de Schel<le.

]Iaar Gent no,est voor eerr beschieting be-
rvaarl blijvcn. Er we'rd cla,n ook in'einig gestreclcrr
op clit dleei.; men rryachtte cle uitslagen van hct
offeus,ief ten Z,uiclqr van Gent a.f. En we wetell
reeds,, ciat cle vijand zijrr vertrek uit Oos't-Vlaan-
derc'ns hocfcls.tad vo,orbereiclcle. Op zijne gewone,
gewelcligc, rnanier, door vele nuttelooze verllroes-
tingen.

In verba,nd uret die houding is het u'e1 r'arr be-
lang eens cven eerl officieele ruecie'cleeling <licr
dagen weer te gerren. Daa.ruit ziet men, dat hci"
wc€f\roerell vân mannen err, rie plnnileringcll 01)

ho,ogcr beve'l ge,schiedclerr.

Zoo u,er'<l er uit Pa,rijs', clcir iil Ol<toi;cr g..enrc1.i:

rt D'e l)ruitschers zetten, hun plunderingerr in hel
ontrnirnde gebied vooft. Te Houthulst is èen varr
ii Oktober gerdateerde groepso,tdet gevondcu,
\[aarin stâat : ( D'e wegvoering van de manneli.i-
ke hevo,lking, in staat o{r1 \yapens te clragen, als-
rnk van het vee, geschiedt slechts gecieeltelijli,
uit hoo,fde van het lijde'lijk ve'rzct cier bevolking
en van de verminde'ring van het perso,neel, waat-
over cle konnmandanten beschikken. De nede-
werking der tro'epen is hierdoor noo,dzakelijh.
De clivisie's moeten dus aarr alle fo,rmaties o,p-

rlra,cht geven, ieder dis,trikt gronclig te doorzo,e-
ken en alle mannen van 14 tot 60 ja,ar, zoo'me,de

het riee, o,nder b,ewaking uit te leveren aan de,

hetrokker-r kommanrclantur, tenein.de de men-
sirlren o,nder te blengen in eeu ko4rcentratiekanip,
tia,t in de na,bijheid van ieclere kornmandantur
zal wo,rden gevestigcl, en het vee nâ,a,r het meest
na,bijzijncle silachthuis. r In een archief varr clel
nrajoo,r der kantonnementen te Chatalchéry is eerr

nlct lluûmrer genoemde orrder gevo'11den, waarill
rie n'oo'rclen voorkomen : rt W'ij liebben geen c11-

kelc rc:len c1e inwoners van Frankrijk te sparen.;r

{\\'ir haben, gâr keine Veranlassung, die Einwôh-
rrer Flrankteichs zu schônen). rr

D,e Be,lg"ische trocpcn stondelr dus bij Selzatc
aan de l.lederlanclsche grens. Een kijkje onticr
lrcn kreeg uren cloor ecu verslag it ri,De Tele-
graaf r. \fu"e geven hier tle 1otger.allen \\.eer varl
eenige Nederlandsche rlagblactschrijr-ers, als een
s,taaltje van dè tce'sta,nden aan cle gteu-.. Een van
hen meldde, ho,e zij voor spionnet n-crcleir ge,
Irouden.

tr Vandaag maaktc ik een zeer o,nvrijwilligen
to'cht naar Assenecie', geflankeerti c'loo,r ecnige
lJclgisctre so,ldraten. I)czen mo'rgen be'vo,ncl ik nrrl
nrct cle korrespourielrte va.n r1c u N etv-Yo,rk'lirnes,r
cn mijn ko,llega Rrusse van cie < Nieuwe Ro,tter-
clamsche Co'urarrt l o,p hetzelfcle punt, valrwaar
tvij cle laatste dagerr c1c krijgsverrichtingan op
I3elgis'clt gebieii haltrlcn gacleges,lagcn, te Sa,s vatr
Gerit. He't is hicr, dat cle grens cen eigenaardige
l-,o,cht maa,kt, r'lak hij tie s,poo,rbaan naar Gent.
\\"ij stonclen e\,'clli voo't cic clraacivers,pcrring, cire
op clit oogenblik rloor cenige tselgische burge'rs
rverel q,eggerrrinrrl ; lvii kekel naar ecn clricta,l
l3eigische positen, clie zich r'latbij iradden inge-
gra.vexr, maa.r b,cspeurclcn iriet iro,e ee,n van hcu
zich verrl'ijdelile, o,nr quas,i rraar c1e burgers te
gaa:n zien, clie aan cie ch'aativersperring werkten.
Plo,ts'eiing ptraats,te de man, een ko'rporaal, zich
tuss,cnen ons e,il hct l{o,ilarrdsch gebied etl vroeg
op kortalfen toon na,ar onze pâsscrl. Hrr nij v,o,eg-
ctc er bij : u Ma,akt geen hrveging ! l

\\rij keken elkaar verbluft aarl en maakten ver-
volgens clen Belgisciren soiclaat rluidelijk, dat wij
ons op Hollanclsch gehieri tneenrien te bevinden.
D'e man beduicide o,tls n-re't ilie o,verrvegingen niets
tc maken te hcbbcrr ; \\,aaril'ij s,to,nrlen, was BeI-
gis,ch terrein, et ctaarméde uit. Wij \va1eï gevan-
genen.

l)e rr'I'jrnes l -1:oLrcs,poncierrte had haar pass,Élr
in het hotel laten irggerr; koù1ega }Jrusse to'onde
zi j n onopgepo,c,ts'te ltotterdamscire po,litrcbouloii
err urijn papieren warcn iu evcn schittcrencie kol-
clitie. In eens bleek, rvat de oo(sprong !va.s varl
ons z.o'nderling avo'nluur. De op rio'llan,cisch gc-
bieii gevluchte llcigcn z.agat ai dagcn lang rnct
argw'aan o,nze jo,urualistieke nlanceuvers iangs de
grens en in huu, begrijpeiijkerwijze overupanlreu
verbeelcling, ha,clclen zij ons als s,pionnen be-
s'choiuwdl en o,ns a,ls zo'odanig aan (ie tselgiscire
pos'ten aangewezell. \\'ij gingen op nta,rscil, twee
rnan a1s geleide, en cle heele bevo,lking s,taâ.rde
ons na,. De vriend, die o'ns zoo keurig olugclrok-
ken ira.d en ciie vree'selijk bars,ch zijn geweer op
jagersmanier oqrder cien arm narn, brak ten slo'ttg
o'p o{rÊ gekeuvei als een madeliefje o'pe.n en gundq
ons een blik in zijn go,ed1, Vlaamsch hart. Hij
verontschuldigcle zich, clat hij o'ns had" inge-
pikt. < Maar het krioelde gewoonweg van nro{felr-
spio'nnen iq de! o,mt1ek. rr

In den druilerigen legen1 stapten wij langs clen

achterkant van Se:lzate,lraar derl eeL'stett rnilitairen
1-,ost. Nu db eer.s'te'schrik vo,o,rbij \Àrâsr -- de plot-
s,elinge arrestatie ha<1 nr,e wel even een kneep in
mijn ziel gege'ven, 

- 
bego,nnen n'ij eans om o'ns

heen te kijken. Overal zwaar beschacligde huizen
en kapotge'schoten boo,rnen. tsij een klein bo'eren-
huisje werd ha t gekommancleerd. Een Be{giscire
kapitein stapte ons te'gcmo'et, zijn gczicht cilukte
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verlla,zing uit, toen hij iret zortclerliuge spiounerr-
stel zag. Wij too,urden clc reccls ornscli.reven cu
ho'ogst onvoldo,ende bewijss,tukkcn, maar luerk-
ten otr)r dat het geenszins o,ns inzicirt was ge\','ecs,t
tselgië te betrederr. t Ik mo,et u doorzenclen, l
ze,gde de kapitein. En we gingen.

De o,rde vaf,r den opto'cht \\'as uu cenigszils
vcrspreid. Onze twe,e Viamitrgerr, die zich zelf
uit plichtbesef, de zware r,vancle'iing, in den rc-
gen, g,p den hals haalden, r,vicrpen het gerveer
over den scho'uder. De kapitein had o,ns inge-
prent, dat we gevangenen wa{en, en clat, op .il..
verda,chte beweging, een kogel zou vo gen. Ilaar
toen, met een onaâ,ngenaanr fluitend ge'luid, een
paar granaten over ons hoo,fd vlogct, verzo,cht ik
mijne ge,leiders eEn p,lotseling onderduiken, in
een greppel, niet als een verclachte beweging te
bescho,uwen.

Dat vonden ze aardig, et we liepen schertsetd
voort, broerderlijk omze sigaretten deelend, als
een beschaafd stelletje spionnen, toen oçreens eel
man uit een zijwegeltje kwaui, met de arrnen
zwaaiende en hevig s,cheldende: tr Ah, claar hebt
ge ze, - Schiet z.e dan toch voo'r hun... die
schoelies ! , En clat gaf \l/eet een blik op de
psycho'log"ie va$ het volk, ciat jaren lang gJUuLt
ging onder tyranuie en r, erdrukkirrg, ,iàt hac,l
moeten ademen in een atmos,feer van verklikking
en sp{ioirulâge en dat nu meende een paar van dià
schoelies te pakken te hebb,en,. Dat wàs het ergste
op onzelit tocht : da,t we voo,r Mo,ffen werden aan-
zien en dat al cl{e gevoelens van haat ons uit cle
oo'gen dter voo,rbijgangers aanblikten.

Weer een weg ingeslagen, en wecr halt seiro,u-
den op een klein binnenpiaatsjc, waar so"Ldaterr
ons wafltroruwend aalblikten, en wij zu,ijgencl
onze sigaretten roo,kten, in den altijd doorsïjpe-
lenden regeo, to,t e.en officier ons na,ar triunen
geleidde. Een sto,e,i voo, onze Amerikaansche
ko11ega, en wij, de twee ald.ere gevangenen,
roor een zeer hoffe,lijken, maal zeer strengeu
l"jgot, \Veer legde rnijn kollega met een lief
:ardgebaar en op gemee[lzarnen toqn den toe-
s-nd uit.

rr Doorzenclen naar het krvartier te Assenede. l
Een schrijver s,chreef een bevel, de o,fficieren

bogen koel belcefdL, €n o,1rs geze,lschap, uitgebreid
rnet een niilitair'en cyclist, ging weer op \4,'eg. Elr
weclcrom ging het latgs einclclooze boontenreek-
s,en, langs uitkijkladcicls en stulige'schoten hui-
zen, cn moeizaarn vo'rilc'rcierr r,vij o'p den cloor-
weekten mocldemreg. Ovcral krvamcn so'lclatcn
r-rit cle huizer te vo'otschijn, c11 ons gezelsclral-r
was dcels hct niikpurrt varr grappig;e solrlatcn-
oirrncrkingeri, rlcels van iraatuitrh'ukkingcn <1er

burgerlijke bevolhing. rrlet laatste cndoss'eerclen
\\:e wcer op clc nict de o,orcn in rlen nek afgedro"
lrer Bo,chet, tiie, ik mc,ct het zegÉ',en, inclerclaati
rriets vcrzuirncl hebberr onr zicir populail te
trrulicrt i

Orrz-c: gclcicicrs, clic zoct langzatncdrarrcL lvel l-re-
grcpcn iradden, dat rve ook iiever doo.le Hollari-
clcrs dan levcncle l\Ioffeu wa,ren, bcgo,n dat te
vcrvelen cn ze bevaleu cle belr'o'ners zich in hun
huizcn terug te trekken, ook aI onr het gevaar
van te vcel be'w'eging op de in dc vuurlinie lig-
genrie rvcgen.

Wij irasseerdeu ineens een so,ldaat, die een
bleek-uitziend burger begeleidde. De man zag et
tiit om er mederlijdeu me'e te hebben, erl onze
gcleideis vertelcien ous, dat die burger een D,uit-
s,che spio,n wa,s, clie 's norge'ns gevat was op het
o,ogenbiik dat hij aan de Belgis,che po,ster vro,eg,
uaar de patroeljcs zich belvogen.

Dan koruen we vo'orbi.j cen keukenwa,gelr, waal
cen paa,r hoqlclerd soldaten o'mhe'en sta,an, die alle-
ruaal naar vo'rerr snellen om o,nzen optocht te
bcoorcieelen. Het is p.lezierig, maar ik schucl
ririjrre oirLehaaglijke gevo,eleus a.f en roep ze toe,
rla,t r've s,traJ<s komen lunchen. Dat vincleu ze
prachtig, €n we w'o'rdexr even anders aangekekeo.

liindelijk bereikteur we he{ kwartie'r, waar de
koùonel zich opiroudt. In den gang wordt de heele
za,ak aigehand.eld. De Vlaamsche ko,rpo,raal legt
de zaak uit. De ko,lo,nel kijkt ernstig en pra,at val
strikte o,rders: u Opzenden naar het hooÏcikwar-
tie'rr. IIa,ar de Amerika,aûscir.e koilega schijut
cen buitengewoon eerlijkenr in<iruk te makeu, en
koliega l3russe wuift, wederoul ûret bevaliige ge-
baren, zelTs cle b,ezwaren var den ge'ciecideetclel
kolo,uei wcg.

Enfiu * het nro,et dan maar. We mo,geu weet
den zelfden weg terug. En weer wa,ldelen we de
zoo,veel kilo,meters inr den re'geo, maar ditmaal
heel anders bejegend. We bererken den keuken-
\vageu, waar Jurst oe soEi opg€scuept worclt. jl11

1rJ ( no tirue D aittell we tusscne.u de brave kere'1s3
cire jurst op weg ajr llcgt vorejl, waar' ûe jJocqe

ztt. Ze halen wat konmretjes te voo,rscuiju, ea wc
rruttigetr <1e ireerlijkste groerrfenËo,ep, <tie te cleu-
ken vait. lieu paar po,ilus sprekeu &rige,iscu en
dan spreken we weer NeiieriaurJsch, ell we lacueu
om alies eu niets. C)m eerr stoeLerr poliu, dls vcr-
legeu is voorr ctre Amerikaan'sche da,nte, eu daaroru
door zijn kameradeL in liet ootje geno,mefl wo,rdt.
We clrukken vele handet, eû we omheizerr deu
voortreffeiijken maker van de so,ep, we drinksu
o'ns komrletje soep leeg op cie gezoliûncrci der hel-
tailige Belgische Kouirrgiu, we eten het go'ede cn
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Ëen rliegtuig op verkennirrg.

îijnc rvitteb,roorl r'an een Belg, die zijn eigerr potit'
reuzel aanbietlt en er vorstelijk mee omspringt,
en als rve 14/eggaân, clan is hct rr Tot n'eerziens !rr.

De terugtocht was een zegeto,cht. We wErd€n
precies, op het ptrekje teluggebracht, waar we
smaclelijk gevalrgen genotmerr waren, en clezelfde
nieurvsgierigen, clie oflS,, Voo( eenige uten, in de
doos lraciden geho1pru, warEn getuige van onze
gcl rrkkige wederkomst.

Het nie'uws van de aânhotlciing was als een
1o,o,penc1 vuurtje door de stad gegaan. Er was iets
r;an teleurstelling in aller o,ogen, to'en we zoo
gauur terug warett. l,!-ij waren pre'cies vier uur
lang s4-rio'n gewe'est en met eetr voortreffelijke
luncli weer teruggestuurcl. r;

Tot zoo,r'er. NIaar dat men r,vat s,tleng was, is
te begrijpen, voo'r wie cle toestanCen l<ent.

D'e Beigis,che troepen raakten mct clen uitersten
linkcrvleugel aan cie' grelts cn c1e Duitschers met
irurr rcchtet'... ctr zulks gccn kiior-nete t' vau elkaar.
iri' l as ,trts kirus tot spiotrtrage.

Dan liepen vecl burgers heeir en lrtect:, van Be1-

giù uaar l{tr'1laucl, e'n va11 llolianil rlaar Beigië.
Vcrcler wemclcle het aan cie grens van al1er1ei

o1rg"r.11rs'tige kerels.
D'c \reclerlancl s'che lcgcct i rr g va â rdi.g(1 c ti an c-rt-,li

irct vo,igencle bericirt uit :

< I)e rniniste'r van Buitc'trlanclsche Za.kcn heelt
z;ijn arnbtgenoo,t van Justitie meclegedeeld, riat
r1e aanclacht van Zline Excellentie. er op geves-

tigd is, dat cle vcunelcling van cle eventlleele 4fl11-

ko,mst van vluchtelingen uit Noorcl-Frantrijk te
Ro,o,senclaal cn in anclt,r-e nlaatsen rtan c1e Neder-
landsch-Belgis,che grcns, l-.liikbaar heeft tewe,eg
gebracht cle komst varr ageirten van zekere Nc-
cierlatrc1scire nict geno,crrxic finarrciecle instellin-
gen, n'e1ke hopen gocrlkoop. te, liuunen koopen
cen .qrco,tc ruenigte gcmccnteiiike gclclbous, wel-
1ie c.le vlrrchtelirrgen bir' zich hebben.

rr I)e,zc agcrrtet zonrlcn de,vluclrtc'lingen in rlen
rvaan brerrgt'n, d'at rlcze bonsi hun waarcie ve,rlie-
z.ett zoorlra zii cle plaats , clie ze r.ritgegeven ireeft,
verla.tctr, cn ciat clezc bo,ns niet meer r,vaarcl ziin
<1an cle agerrten ei voor willen gerrin. De beclo,elde
banken zrrllen latcr dc bons inrvis,selen en zicLr
zoocloencle, ten ko,stc valr cle vluchte{inge11, aalr-
zieniijk kunnen bevoordcelen.

r D,ezelfclc agentcn spckuleercrr te\iens op de
l<oersveranciering I'zrrr hct gLwone ge1d.

r D'c minister vatr Justitie he,eft nu 't voo,r-
qaanrle o'uc.ier c1e aanrlaclit gebrncht van a1le arub-
tcnarclr cn beambten \ra1r po,litie, onder rritnoo-
diein.a. onr irr het bclerig vair cle vluchtelin.gcrr tcr
zakc naal bc'r,inc1 rrarr zalrc'n te hanclelen. l

Ook aan onr,e ziirlc \vas strellgheid nooclig.
f ntus,s,ch cT r duurr"l cn tl e krii gsvcrri chtingeir rnet

1 rle.sclrcrrpoozcn looLt.
lfcn krcc.q gecn arrrlcle l;c,richtcn ais dc r.o1-

gende:
< Gister al'oarcl, ourstrceksi half clf , begonnctr rlc

Iluitsclrc l<âno'nnen, aau c.ic Oosi,tziirle van hct lia-
naal varr Gent, te vl1rc1r. \/erschillcncle projcl<'
ticlcn viclen in cle eers,te huizcn van Selzate, tlie
c-.roo,r cle Belgen be'zct zi1n. Orns,treeks tlr-aalf uur
uarn het bombardement in hevisheid toe en nam
oo< c1e geallie'err1e artiilerie eï aan cle'el. Groote
rnaskeeringsvuren vlamden op in cle richting van
Selzate. Geci'urercle tlen geheelen nacht cionder-
r1e het seschnl \ran verre en dichtb j, to,t het tegen
eler'rr motgen s/edier geheel z$/ee.q. fn c1e po,sitie cler
beide partijen Ewam geen verandering. l

Ën d'an wee? i
,r Eene plots,elinge stilte is hicr ingetrerlen -ccne stilte rlie zonderlins aancloet na de hevige

heschictingen der laatste tlaqen. \\/ij warcn zoo
ge\voo,11 geraakt aan het .rinlrelcn cler ruitcn en
aan c1'e herrige donderslasen, clie c1'aq en nacht
\râfl o,ver r1e grens io,t in Sas lan Genl doo'rtril-
den. ciat cle stilte ons verraste eî ongenls,t maak-
te. Iuist toen algemeen uitgetnaak! rvas, rlat de
wapenstilsrtancl c1e oo'rzaak wâs van de ingetre-
clen rust, don,:1erc1en cle Duitsche kanonnen aan
r,{e Oo,stzijtle tran het l<anaal l'eer 1os en n'icrfreu
ccn tu'intigtal nro'iekticien op het gehuclrt Dc
Ii:.ttc. Trit een clet gc1-.otr-rerr stceq s'po,cc1ig ccn
i:y,'atc rcrol<ko,1o,ru o1r. llaatria z\\'egcn tle kr,nc,u-
rreir rrrc,..lcf. \,zanclaag zijn r,r, I'cl's,chiilcndc ttlaat
sc11, n'aar het kariaal par a'l'lcl lo,opt rrct 11e

Relsische grens, vele l-cile'rlanr'lsche vlaggen ge'
pla.atst, <'lie een, nict hciloclrlet, fceslelijkcn in'
rlr'tr1< trtekcn. rr

lie rrlaggen ciiendcn our c.le grens aan te wijzel,
n:ant telkens ha.cltien er inciclentcn plaats door tle
zcniler 1inse richting.

Dc eieenlijlie ger,cclrtcn l;cpaalclcu zir-lr t,:;*. ciie

\:a1l pâtrocl jes. Il'uitsclie t'cl'i<cltnets waagtlcil
ziclr nog over het kattaal, ert 't gcbettrtlc clat irtlri

I
i
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en Gnze patrce'lje$, 's nachts,, eelt zelfde fab,riek
bezoclrtql. IIet een paa( gem/eerscho'ten trok mel
dan weer terug.

l{aar het kano,n bombardeerde o,nverp,oo.sd,. cn
clat ve'r'wekte clramatis,che toes,tanden in de do,r-
pen, we,lke nu front wa.rel1 ger,vo,rden.

Nemen r.vij eren kijkje te foyencie.gem, nie,t
verre van Gent. Luis,ter hoe het daar to,eging :

Te Lovendegem haCclen de Duitschers hun ge-
schut op en bij het kerkiiof o'p,ges,te,1d, tegenove,r
het kloos,ter. D'e bevolking nrocst nraar Sleidinge.
Dâar men geen vervo,ermiddeien kon krijgen,
waren o'ude lieden en ge,brekLigen in het klo,osrter
geblwen en s'chuilden er in de kelders,. Zoo, ver-
to,ef clen daal zesitig a,chterlijke kincleren (he,t
klo,ostet was tegelijk een; gesrticht voo,t abnorma-
len) en hoflde,rd vijftig zieken, dje niet in s,taat
war'en te gaan, en tachtig zinnelo'ozerr uit Ee[<loo.
D'en 31" Okto'ber wasi het bo'rnbaldemelt in vo,llen
.qâng, en in clen kelcier ho,orrle men rondom de
ruiten neerkletteren en ntulcn instorten. Om vijf
nuf 's nlorgens stoud het klooster in brancl ; l.ret
vuur rtrro,e'tlc1e het e'elst irr rlc aitdeeling der zirule-
Totozefi; c1e Zusters snelden toe, maar vijf cler
o,nge ukkige verp'le€gr'len kn'anren or1r. NIen
bra,clrt de zieken na,ar blliten.

In he't ge'bo,uw der lcintleren vermo,edde nlen
het ge,vaar 11og niet; een Zuster kon cle deur niet
berc,ikerr, brak een raam o{le1 etr klo'n zoû flaar
l,'innen om alarm te naken. De kleinen vluchtterr
a,ngstig schreie'nd he,en, en snelclen cloor de ve1-
clen naat Gent. LIit tlen kelclet moesLt nlen de van
schrik Verlarnde zieken n,aâ,r boven sleuren. Men
legrle ze in den boo,lngaârd. Ov'eral in 't roncl
sloegen s'ranâten in, rvaggelclen enr vielen de mu-
ren en claken, en de lucht zat vcl vliegtuigen.
IIet kloorgte'r stoûd in lichte laaie. D'e bevo,lkitre
was he'en; cie b'urgemeester etr r1e amb,tenarerr,
die oto hun poct gebleven \{/aren, hielperr <1er'
brand bepet'l<en. Opi karren en kruiwagens voerde'
men, c'l.o,of den grana.tenregenJ cle s,chamele ve'f-
ple'er<Xen na,ar Sleidln.qe of Gent. Een Dtuitscher
zo,nd e'en Erooten \^/aqen voo'r de lammerr, en men
zaE 7,e7f s irlio'te kin,leren ir ecrr broo'dkar" .ryelke
aan dlat vo'ertuig gebo'nc1en '\âs. I)en 2" Novcnr-
ber versiche'nen onze e,ers,te soklâten te'S,1eic1inge.

lVla,ar nu v"oilEde <]e Drritsche be'schieting. I)us
clezelfcle qeschiedenis als iu het lant1 tussche'n
I,e{e ern Schelde.

En aan cl'e o,verzijcle r;arr ltet kanaal hrrilrlerr
onze g'lanaten, zo,oals bo,verr Saffelare.

D'en 1o Novennbet ktee'g nien hier in het hrLros-
ter bericht, <-lat me,n plaats, rno'est bereiclen li,or
ho,nd'etclen o,r-rqerëisclrte b,urc-"ers vzrx, Ëeklo,o,. Ë1'

krnramen er slechts, r'iif-en-tr,r'intirr.- : al cle o,verigen
waïèn Eevlucht. Den 2n moe'*sten c]e rveerb,are
n1â,nnen rtau Saffela're zich a.altme'lclert oill (ltlt
koet rran het ges,ticht. Er k'çvanren alteerL dde
p.e'brekki sen - I)re f),u its,ch e kornmancl an t rr'a s, $'o e-
'clerd.'clreigde met 10,0O0 mark boetc, liet huis-
zo,el<ineen ,:Jo,en. e'n na,n: zelfs .io,nse meisies. èn
moer.lie'rs met zuieelingen a.ls siize{aars.

In het klooster varr cle Zusters' van Liefcle zaterr
1rs(3{ 6,n oçëi schten ach t cl a gen lrerbolgell .

De I)qitschets rroertlen de in het rloro sevon-
den mannen mee, elt \'ïât 1âter zag men mannen

va,ra l)e,ste,lclo,nk, omde'r ge,leicie van s,olclatt:lt,
voo,rh,ij trekken.

Llen hacl ze in een bo,sch o,msingeld.
\rar :if clen 3" Novembe,r werd Saffelare bc,-

s,chotcn. l)c granatcrr sloe'gerr neei, cn bo,v,en het
clorp ve,rsichenen viiegers.

Men moes,t overâ,l, en ntet narne" in 't klooster,
IJnitsche,ts inkwartiercrt. Ze bleven daar tot aan
, lr rr tr'a.perrstilstanri,

In <-lie rlagen bezo,clrt rle Iicizer nog e,ens hct
lrcnt itr Vlaamderen. t{ij waag<ie zich tot Lc-
ker en.

't \\'as o,1) .j.elr lnorgen. De bewoncrs vair Lo-
keren liadrleu ber,el gekregen b'in:nensrirurs te b1ij.
r,err. Eenige..itraten en de l\{arkt r,r'e'rcl'en algezet...
Toch ro,,aren er burgers die op' s,traat.kwaner,
arrileren lo,erden doo,r hun ramen.

[]r nioeslt iets bijzonclers gaande zijn.
L.)':.,rr le cn, cenige luxe-auto's trp de llarkt. Dc

tto'eilen stoncien in 't pe'licl. I{oorrrsisnalen klor-
l;cn. I'Jeri pre,seqte'ercle 'c.le 

waperrs. nlaar ailes girrg
zcr;, :irmb,er. 't \l'as eers,t tragisah, clan plechtig.

Itit ile, auto,'s l,varc.lr hooge kriigso,lners,ten gc"
rtaol. Fltr ze omrillgclet clc'n keize'r.'

\\-ill e1nt II tracl r4t e,errige o,fficieretr toe en clc-
kt're'cr<1e heti. 't \\''as zijn laatste verscirijning vr:ror
<Jt trotpen.

Hij na;rn ko,rt afs,che'ic1, s'tceg nrecr irr... crr r.ie
''lrt,"s redetr hecn.

Enkele dlaeeti later zo,u c1e l)uitsche, keizel naar
'r 1t r'l;'lr.l r"l rrt'lrten.

Lr riit kleine s,taclje r,en Vlaancleren velrichttr.
hij lvellicht zijn laatste claad a,ls o,14rerste krijgs
hcet.

llc tijcl iler b1u{fenrle telegraurnren aa,lr r1e kei
zctin ove r zcgep'r'aleu en nret de bekendc lto,orclcn:
rr I)'e .qoe:1c Gc,:'l heeft o,ns he'erlijk .qcho,1pe,u r
:l.:'l.rcen 1ru zeer rrerrc. Ook ciie v'an cle hoogclra.

.-rrerrde re'dcr,oeringen tegerl ziin tloe'pen, die cletr
vije,ndt kleirr zouclen slaa,n.

l)'e oo,rlog zorrl vo,of T,okeren eincligen. Ook in
l{ll,l was he,t stailie zeer bedfeigcl, ruaaf verplâ,âl.-
!',ic zjch ptro'ts tle gorlog. Hiet zag nie' t.,e' rie
sl..:haLcrr lranne'lingen varr Dencle'rmonde bilnen-
r,luchten, trlt,rr rlc arlre stad in lichte laaie r,r,as,
rlezct.

lJc,n ii" ()lito'l:. '14 blies r)Lrn t(. T.rrkerel de ltruq-
.rrtcir L)iu. Veel in.wo,ne'rs verlie'teu rle s,tacl el ook
vau. ZeJe zâo. rnen a,ng's,tige, bern,clen kofircrr. fo cl,el
r:rrriddaq vie,lenr er eetrige granaten. Om half vijf
,'r':,r al'l*i \À,'eef kaJ1ll- Ën rlen gôn 

- 'g fio,rge1r:t --
ku,arle,n rle Druits,cher's. De lange b,ezcttine l;cqo,n.

Zoc rvas het in Ol<toib,er 191 4, p.es.aa,r. Ën in
Ql1fsf r.r 1918, r'ier iaat 7eter, vluchtte I rlc f)r_rit.
:r, :i,' crs, ter u g. f o,keren z-a s d tliz encl etr op eeëis chter r,
:rrruc l\iest- cn Oost-\/1arninge,n, r'lie oo,k o,ver dc1l
r-,rrtlek \À/c1'den verdeeld. Exa,arcle kre,eg eeu groot
aatrrJee'1, en \^.râs een to,oneel Varn na,me,1o'oze el1en-
dle. De etiep woedcle bevig. D'e ste.rfgevallen u,a'
rcrr trlri.il;.

Lckeren rl'reunde varl 't (joo,rtlekkencl ges,cl'nrt,
r,a,n :.,1 <Je wa.Eens nret buit en materia,aj , afqewis-
s,c1r.ll clc'o,t havelooze trorellen. I),e eincleloo'ze kara,-
rraRn trc < crver {le1t grooten \,veg, Gent-.Antwerpen,
nre"r: steêrJs vo,ott.

Reqin lrloverrber hco'rcle nrn 't ka,no'n dichtbij.
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Zou I,ot<eiren toch rro,g in clen s,trijd ge,sleulcl wo,r-
cle'n ?'t InVaren angstige clâ,gen.

llen voorspelcle e'en bomb'arile,irrent, sprak over
c1c verdecliging cler Schelcle. En inrlerrda,acl, clen
1(hr srcheen het we,l, o'f een beschieting onvermij-
de'trijk was. De wapenstilstand spaarcle l,okeren
1 o, r.r' diê ellende.

Ook hier in clen oûntrek poogden c1e Duits,che,rs
rrog rlc weerbaren n,eg te loel'en.

Ze hail clen <le Zivil - arbeiter-bataljorrs o,ntbo,n-
tletr.

Von Bluchèr, majoo,t en etap,penko,mmandant te
Cent, vaarcllgde clen 1Bh Oktober deze verolde-
ning uit: <Nu c1e Zivil-altleiter-b,ata1jons o,ntbon-
cletn zijn efll degenen, diie. er toe beho,orctren, a1s
vlijre' arb,eicl'et's in Vlaancleren, werll gevo,nclen
hebb'en, wo'rdt hie,rnede, aan de in den tijcl uit
de Zivil-arbeiter.b'ata1jo'ns ontvluchtelr en aan de
niet ter:uggekee,rde arbeide'rs de gelegenhe'ic1 ge-
gev€'n, o,ncler verzekering van stlafieloo,sheic1,
cvelreens in Vlaandleren a,Ls vrije arbeiders te lver-
kerr, oq>t'oo,rwaarde, diat. zij uiterlijk op 10 Okto"
bcr, zich op' het Arbeiteranbt aanrlelden.

rr Dre vluchte{ingen, die zich op dit tijds,tip niert
aangenteld hebb'en, wo,rc1en, bi.i aanhc,ucling, be-
gtraft nret geva,ngenisstra,f en dwa,ngarbeicl in
str'âfiarbe{ter-bataljo,nsi. l

Zoo uras toen nog c1e tooqr cler lluits,che militaire
oversten I

-\'Iaar o,vera kee,r'clen opgeëiscliten tcrug, 'lrreg-
ge'vlucht van de Druitsche fro'ntvakkeu, \^'aâf het
rr débâcleri be,go,n, en ze vertelclen, clat de Duit-
sche rnarcht aan 't t anke'lelr rvas. Een andcre geest
kurant ondef cle meuschen, l{err za.q' c1e verlo,ss,iirg
,1agctr.

\,/ancllaar het verzet, to,en tle l)ruitsclrers nu clc
r,vecrbatcr-r wildlerr \{/egvoe'ren.

Zoa helde lnen o,p 30 Oktober te Hamme uit,
rlat aile rnannelijke innvoqlers, rran 1? tot 35 jaar,
zich c4-. het kontrool-bureel moes,ten aanmelclen.

Irlcir begrcep rvat het beteekende. lfen lvist het
tro r1rl'e1rsl rzan o,pgeëisichten uit West-Vl aarrdererr .

l\{cn verrr.'acbtte dat bevel, cloch men was vast-
bcslotqr het niet op te vo,lgen.

Slechts enkeilen melclclen zit-,h aan, daar te
I{arrn-re. triie Duitschers vonden er ro.q wat an-
tl.eLcrr, saimen een zes,tig, en slotelr zc in een ge-
lrcrrrrv o,jr. Db o,verige'n hie'lcle,n zich verclo,ken-

I)'.: Drritschers vo,ercl,en hun bedreigingèir niet
uit. I'Ieti hoorde het nieuws uit Antn'erpen en
Rnrssel, ,ho'e t-le verhuizing tl'aar in vollen gang
u,as... Ën c]e rvaoenstilstancl zoru weldrâ ool<. te
ITarumc de zekerheit'l hrefigclr, dat alleç nit s'as'
r.orr,lcu l)uitscbler.

ï/aasJancl bleef nu vo,ot den oorlog ResDaal,:].
tcnzii c1e b,es;chieting vau ceniqe dorpen te.qctr Iet
1.:atraal Gent-Se,lzate.

\tr/ii beschreven inr clïe clagen eerr to,chtje rloor
\\-peslarr,l ple ynlgt :

< Tk riiil c]o,o,r \Vaaslanc'l , en, kom aan dcn Schel-
cles,trooqn. Herinner'inqen vân vr'e,r jaat gele<]en
docueî voor me oo.

rr rr't Lcutlvar Dende'rmonde lr Welk e,enzoet"e
hekodncr beeft de'ze naam ! \\7c <1enlrcn arrr Val
Duvs,e, Broeclâe'rt, Ro'sseels,, Courte,ns'... zo,oveel
an<lere kunstela,ar,s van <1e Den en 't petrs,eel. we

denken aan cle prachtige hoekjes bij Schelcle, Deri-
cler en Drurme, aan ruischencl riet en wuivenci
lisch, a'an traag drijvetrcle s.chr.riten, en blanke ol
bruine ze,tTen; a,a1t 't Ros Beiaard ea cle vier
Heemskin'deren en Kluddc, cieir n'ater.qeest.

l Irandl van D,ernclermo,nde, laucl r.an ietterknn-
digen, schilders, folkloristerr.

l l{ela.as, ons vreeclzaa,m leven nrerd toen, in
191.4, verstoofdl, en we zagen't lancl van Dencler-
monde op de vlucht.

r'W'elk eerr beweging op de wegen van Greur-
bergen, Ze,le, Ha,rnme en andere db,rp,e,n i Vlucir-
teliugen van alle'rlei s,tanrl' en oiuderdom l l)e
gfo,E)en richtten zicir vooral naâ,r l,okere11 e1l
St-Niklaas.

l Draat kwam een oud paartje, cle man stroari-
p'clde langzaam voo.rt, steunend op zijn s,tok. Hij
had een witten do,eû< o,rrr 't hoo{d, tr trii had al zoo
lang last v'an zinkingenn, vcrteide 't vrouu'tie,.clat
haar weiniige have in e.en hancldoek en een o,uder-
r.vetsche s,luitmarr i nreesleurcle. Diaa,r een moedef .

clie al vluchtencl haa,r pasgebolen ktnclje zoo.q'c1e,
een jongen van e'en jaar o,f cl'ertien droeg ziin zusje
o,p clen rug', e11 a'ndere kintlelen volgdren, met c1e

bloote vo,eten groorte srtofrvo,lken opwerpend. Be,n
bejaarcl man suste ttree lieve meisies, clie om
(mamar schreeuwden, eo beloofde,.. a1 vluch-
tencl hij ook... clat ze naàt moedler gingen. Wa,ar
is hunrre moecler'? Waar hnn vader?

l O, hoeveel gezinnen werclen uiteengerukt?
l 11! hetr met hen g-ereiscl in een be,estenwagen

We zaten op kisiten, ba.len, z-akken o,f pakkeir.
'k Heb ef moeten helpen: o'nden, die nauwetrijks
meer ko'ndle'n g'aan, en kinder'en, clie het no,g moes-
ten leeretl, zieken,, zllrakken, kloo'sterzûs,teru. Ve-
lerr s,chenen no,g Ver<1iraa,srl rtan clat he,jsch ka,noqr-
r,'uttt, versiuft do'o,r dle overhaas,te vlucht.

r Aan da't alles derrk ik nu terug. En toch,
grooter elienclre moest noE kormen.

n'k Zie Hamrne... rr Hrrlp voot o,pge'ëis,chtqr l
le'es ik bo,rren e'en bureel. Meer danl ho'nclercl weg-
gevoerde burgers van clit do,rp liggen in eene
vt'cemde stt'eek, o'mgeiko'men van ellende en ge-
bre'lf. 's Zo'ndiags 1as cle pas'toor hun namen in c1e

kcrk af.
l 'k Konr- te Grembe'r"gen, rt Orts-kon:nmanclan-

turD lees ik borven een huisi, d'at ik herken. fn Sep-
tember 1914 stomcl ik hier ook.Toeni logeerde daar
een genet'âal, v-ian rn'ietr ik to,esrtemming hebberr
rvilcle, om het afgebr'ande Dendernomcie te be-
zoeken.

r En nu zijn et noE cluizenden op Ce vlucht.
Na rrier jaar'lDBgelijks zie ik ze dolen... Velen
willen naar \ÀIesrt-V1aan<1eren terug, maar cla,ai
hebben ze geen huis. Opgeëischten... in gansche,
karavanen tre'kken ze langs de slijkerige wegen...
clie eindelo,oze W€qen... nu ziekte u'oe'lt in 't afge-
matte lijf , vermo,eidheicl'drukt, eni de vo,edîng al-
tijrl maer o,ntoeteikend is.

r'Wa,asland is vol tra.giek. Eq toch, 't hac1, hoe
erg het is, nog etget kunnen ziin, ware het niet
doo'r cilen wapensrtilstancl verho,ed.' r \trreet sta ik aan cle Schelde, bij D'endermo,ntle.
De o,ricle b,rng, in i914 oprgeblazer', Tigt n,o,g voor
een d'ee,l in den stroo'm. D'e Duitschers hebben een
nieuwe brug ges agen en no,emden die t< W'urteg.
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berg-b,rûcke )), naâr den opperbevelhebber van het
vierde legerko,rps, clie clen IJzer forceerei:l zor7,
maar zijn hoofdkr,vartier niet vercler dan Thielt
brengcn kon...

l Toen, in 1914, heb ik Denclermoncle zien bran-
clen. Dikke roo,krn'olken hingeir bo'ven Waaslanci
en to't uren vei zei het volk. rr't Branclt in Den-
clermondeu. We bc'ho,even hier 't clama niet te
vertellen. Ge r'veet het hoe cle trotsche, overlnoe-
ciigc officieren in zetels op c"le lIarkt zaten, toerr
hun :i,:.r'ldilten mct briririlpasi,iiles en r'1--nitjes hnir
grun'e1iik u.'erk verriclrtten. (]c rvcet het, hoe men
tlc oi-r,:lc lieclen uit iret gesticl'rt nrct rrntte t-lekens
tcgcn de hitte beschernren moest. Ge weet het,
iro,e s;tt.aat ne" straat afbranclclc.'I'oern ilr in Cie
clagcn J)enclefnolile l.rczo'cht, 1as i1r rrog oir cenigc
rechtgcbleven huizeir <r Niet afbrancleir r, tr Schô-
ncn l (sparen), rt --iict plunrieren r. llaar de stac.l

\\'âs een roo,kcnde puinhoop.
nZe ligt c.laar thaus scl'rier onveranrler<1" Acht

cluizenrl mens,chen lerten er tusschcn. de ruinen.
llen heeft veel houteir of steenc'n barakjes ge-
boul'rl en 't nater lcel<t et r,an r]e nruren. ],Ien
drijft er zaken... Zoo bemerk ik in zulk een 1'rokje
een goncisrnir:lwirrkel ; een anrier, een herberg op

rle' Nlarkt, clraagt het uithangbo,rd < In clen fJzer r.
In een clcrde oefent een berrbier zijn bedrijf uit.
Vele gezinnen wonen in rnilitaire gebo,nr,ven, maar
in 't arme staclje heerscht een to.estancl, die on-
middellijk ve'rho,1pen moet r,rrorclen . '1< Zie weer de
zr,vartgeblakcrcle gevels van 't \\ieeshuis,, 't Bur-
gerlijk lrosp,itaal, van 't klooster cler Zwa,rte Zts-
tels, van clc DenderbânJ<, rr:ln 't staclhuis,. Het
eens zor) sierlijk belfort s,tcckt nog een sto'm1t
oilllicog, en benecien, in ecn I'oorloopig herstelcle
:raa1 zetelt.'t kantor.qerccht, terr-,'iji irr cerr ancie,r
ircekje 't po.stkaritoor ge",'estigtl i-". liene zijde der
llarkt blccL gespaarcl; rlaar zatert de heeren o'ffi-
cicrlrr, !l-':rricterrcl vetr ht.tr rr l<rtcgs-fcuet r.

,, Ëcir r'i'icr gebotturcl-l \\'2rs lret rrSolclatedheimr.
ï'c i.1-rlalen larrls de uitgebran{:le l'o,ningen r,atr
.1e 'f'crcl- cn Brus.sclschcstratcn, rran c1e Ftans
Co,rr.rtcnss,traat en het sas... Door een gat tus-
s,chen het puin ko,men we op 't eigenaarclig be
gijnhof, \\'âar c1e kleine huizen zich lijnen omr

rle uitgebrarrcle kapel, want ook hier zijn cle ver-
\\'o e stef s s;e-,'ic e-<t.

r En .rier jaar heefi r1e ber,;oikir.rg zoo geu,ootrd,
terugge.keertl van c1e vlncht, trachtend naar het
eigen plekje toch.
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Ben bataljo,n Schotten o,p flrarsch.

r Prudens Van D,uyse staat nog peinzend op
zijn voietstuk, evenals Pater.Desmet v66r cle ge-
spaarde Onze I,ieve Vro,uwekerk. Maar met cie
bezittingen, het huisraad, de machinerie, enz. is
er ook veel kunst in o,ude meubelen, in prachtige
schilclerijen, in boeken, platerr verloren g'egaân,
want D'end'ermonde was rijk aan ouclheden en
eigelr schooo.

r Ja, hier is dringende hulp noodig. D'e me'n-
schen willen den arbeid, het normale leven her-
nelnen, D,at merken we hedeu voo,ral, nu 't Maall-
dag is en men markt ho,udt, clruk bezo,chte markt,
trrsschEn de ruinen. ))

fn die Novemberclagen van 1918 vro,eg men zich
te D'endermo,nde orok af, of cle ellende van.1914
weeT tefugkeefen zo,r1.

Over c1e nieuwe brug trokken lange ko'nvooictr
en ze vo,lgclen c1:an den stra,atweg naar Brus'sel ol
Mechelen.

Maar van een andere zijde vernam men, clat cle

geallieercl'en tusschen Ouclenaarcle en Gent over
de Schelde u/aren. D,us kwam nu de Denclerlinic
aan r1e beurt. Teû \Vesten nog va.n de Dencler
plaa,ts'ten de D,uitschers reeds hun geschut.

Laten wij nu zien iroe het bij Doornik to'egiug.

XXXIV.
DE VEROVERING VAN DOORNIK.

De drama's te .A.velgiem. - In de Samborstreek.

- De wapenstilstand in Oost-Vlaanderen,

In 1914 rrrâs er nabij Doo,rnik ook ges,treden.
D,en 24n Augustus streedi merr bij Pont-Morelle
en âal1 de Po,rt Marvis.

Bij cie Pont-Morelle na,clerden c1e D'uitschers
met burgers uit de vo'orstad, als een levend schild,
voor zich uit.' De Fransrchen verdledigclen de brug. Dichtbij
sto,nrl een gesticht voor lveezen en o,uc1e lieden.
Het u'as tevens cen asvl r,'oor zinneloozen.

Een l)'uitsch officier liet err c1e geweren op
richten.

IIcn zei hem, dat het een ges,ticht van iie'fc1a-
rligheid was.

- Ik hield het vo,or een kazerne, antwoo'rc1de
hij, tegenbevel gevend.

fn cle s'traat lagen veel Fransche gewo,nclen. Ëen
ci arnc, clie er een te clrinken, n'ilcle geven , n'errl c.loor
een geweerschot gecloo'd.

D'e Franschen mo'esten aftrekken. 't Was de
treurige te'mqtocht naair Rijsel en verder dan. D'e
I)uitschers hielcien hnn intrecle en namell den bis-
scho'Il, rlen burgemç'ester, den gemeenteraad en
twee honclerd notabelen als gijzela,ars.
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Om ha,lf e'lf 's avo,nds zoflcl rnen den bis-schop

cn âinclefen zijner lo,tgenooten naar Ath, wa,ar ze
op sûroo moesten legere.n,

Tot den 30n voerde men herx he,en En weer.
Tcen begon de lange bezetting.
Nrr was het 1918. Doo,rnik za,g in't begin veel

troepen heen en we,er trekken. Ifet was ook hier
etappengeb'ied. De b,evolking <1oo,rleefde de a,ng-
stige clagetr der DtritscËe overwinrningen.

)Iaar het getij ke,erde, en cle bolrclg,enoo,ten vor-
clercldnr zoo,v,eel, dat ze oo,l{ Doo,rnik nadierden.-

D,e Dtuitschers plaa,tsten hun ge,schut aan d,en
zoo,nr der sta,cl. Dte clagen van 1914 kererci"en terug.
Weer sloegen de granraten in. De vijancl vo'erci"
uit c1e omgeving cle praardbl, het ve,e .en alcler'en
buit rnreg.

Dan wilc1'e hij cle gansche stadi clo'en o,ntruimel.
IJ,e komm,anclant w,ees op 't gevaar

X{aa,r de burgers voo,rzagen eetr algemeene piun-
t'lering. Dre koanrlainrclant vernam die vrees en be-
lo,o,fc.le de buizen te zullen laten bervaken.

Eindelijk vaarclTgcle hij het bevel uit, clat de
bevo,ll<ing heen mo'est gaan: Velen ve,rtrokken
d'an. Anderen Vers,cho'len zich.

D'en 18h Okto,ber bego,n men cle spoo,rwegen te
vernielen. Stukken rails vielen to,t op de huizen.
Dten 20n wercl het b'o,mbardernent heviger. Zii, <l:ie
gebiev'en wa,ren, verscho,len zich in <le kelders.
\iier en clertig gratraten vielen, op het burgerlijk
hospita,al.

Tot o,ve,rma,at vatr ra,mp woedcle clc griep ctl vc-r-
u'ekte vee{ slachto,ffers. Men ha,cl geen lijkkoetseri
.rnr clc <lo'o'dren te begra,ven. fn het b,urgerlijk hos-
pita.al begro'ef men ze in d'en tuin.

Zoo cl.uurclre het to,t 7 Nov'embcr. NIcn wist rlat
c1e Engelsrchen voor c1e statl lagenr. fn <1'eu nacht
vr:,o,r" cletr 7n ho,o,l-cle men vee'l ontplo'ffingen. D'e
D,uiis,chcrs ve'rnielden cle bruggcn, r'ia<luliten en
enCeie lvc,rken. I)'en gn kwarncn c.le Rrittcrri tr,in-
n,en. Onr 5 uuf u'aren cle Duits,chefs \\'eg en hin-
se1l er a,l Belgis,che vlagqetr uit. D,e burgers liwa-
treu uit hun kelrlers. Om 9u.3() verrs,chelen clc
Erreelscheu eir \\,as llf;o,rnik p;etnigc rtarr tle lrc-
kt:ntlê rrre'ugc.l'cto'oneelet.

I)cn rro'lqen<len da,q werrl irr c.le kathc,:ira.a,l c,c:rr

I't. D'erlrn qeho'uden.
Hier hielclen de l),uitschers c1e r'crbo,ncleuerr clns

nog lang aan clie Sche,lcle op.-I,Ie'er Noordclijk
\4/aren ze er to'en ree'ds ove,r. Dc f)oornikenaars
kregen nog silacbto,ffers van anclele p.laatsen tc
ve'rp egen, el1 ve,tnâmen cle rlraina's van rle om-
geving, De Schelde s'trco,mt hier langs c,cn rij
h crrvelen Oucleuaarclewa,arts.

Op clie heu'/elen was rlle vijanr1, no,g. I{cn hoo,r-
de nrtt wat er c,lil'ers', op bevriicle pJaatsen, na, clc
r,er1o,ss,inq was geschiecl, en mo,est cl'us op zijne
hoecle zijn.

X{en sprak lie<1en van Auttvve, clie vertcldcn
ho'e ze na c1e b'cvriit{ine oCI de vlucht moesten
\,oo'r het stikEa,s. Ze t'etnamen het gebenrtl'e te
A.rrelgem, c1'at cloo'r eerr steenle.g ruet Doo,Illik ;s
verbo,nden.

Wie sn,rak to'e,n niet in dc eans,cbe strc'eil< or''cr
rler.r tra,sisichen kelrl'er van Aveleem? 't \\/as de
hrc,ruveriike:lcirer van l{io'oolvte' l;rgemsf, in''1e
f.eopolds'traat. n{et 54 burgers schuilcle men er.

Van clie 54 leefcl:el er nog 5. A1 cle anderen'wa,ren
clo,orl. En welk een einder ! I)en 28n Okto,ber zat
men rlaar, verheugcl reeds, omdat men mesnde
geheel verlosô te zijn.rDe Engelschen waren im-
nters in 't do,rp. Eensklap,.o da,vercle er een groo,te
s'lag. Ëen gtana,at vicl in den regenbak, sloeg een
gat irr clen, kelclerrnrrur bij c1e oartploffing. Het
was een gasbom. Het vergif ta,stte al cle ongeluk-
kigen a,a,n. D,eze bego,nnen te ho'es,ten, kregen het
benauwci, gaven ove'r, en wilcl vluchtten ze heen.
Ze gingen-uaal Ko,ltrijk, te voet dlen langen tr.eg.
Velen zagèn bijrra niet rneer. \!''e kenneri de to,o-
neclen in hct hospitaal te I{ortrijk. \/an dc 54
stierven e,r daar 49. Gansche gezinnen uit Avcl-
gcnr wcrderl wcggelnaâicl : Jo,s. Pas,schier nret
vl'o,tlw era viif kincler'err, Vatr Cerrnebro,cckc nret
v1'o,t114/ e'n zes kiudcren, Verlrruggerr rnct vro'tlw
cn tn'ce kirrcleren. Il,c hcer \,/a,rr Ste,enbnlgge \\'as
cvcrr td vorerr uit clcn ke'lder gcgâa1l, nraar slrel<lc
rru to,e, o,nr zijnc kin<lcren te he[1.ierr,. Zijn vijf
kir tderetr 5'tiervett, evcnalsl ti,rrce rlicrr s,t.tl ei den, etr
hijzelf u/as geruilneir tijd,b,lind. Bn men noemcle
iro'g vele na,tnell.

Err dan het c'lrama in het o,ude rnannen- en
vrc,uueniruisi vati Avelgem. Avelgem, was als varr
ccu.nris,t ver''r;'ulcl... het gas. Dit dro,ng iu clen
lielder rrarr het .qersticht, wa,ar a,l rle o,uclies zateit,'
nret nng alrd'eLen uit clc b.nrtrt. l[cn haaft]e herr
bo,ven, onrcle,r hct geiuelcli.g bonrb'ardcurelt. I-lc
Zustels too'n<lren veel opodfer"iug. Vee'l o,udjes r'vei-
,q'ct'clcrt tc gaan, cleze ve'rlanrtl cloo,r' schrik, al-
ricterr rccrls l-.crvuste'lc,osr, \vcer al1tleLcil, oqncla.t ze
rlcn l<elde'r veiliger achtten tlan dc sitrzlat. \felkc
to,orrcelen I Vier bleven rce<ls r1oo,rl ter plaats,e.
Hurr herrcpen bo,rst rvas nic,t nrec-r tegen het gas
lrc's,tatrcl. Gelukkig ku'amen Etr.qelsclrerr nrcL
artto,'s voo'r het rre,rtro,er.

\,relc o'ngelukkigen b'ezwel<en 1'erccls tc ,Sweve-
.qeilr, c1l atrrltercn.te Ko,rtrijk, zaatdat er in de zcs-
tig hcsteilelingcu het lev'en lieten. I,Iet c1e gewodlc
lxrrgcr.s sr:hat nrcu o,p lronclerrl cle slachto,ffcrs tlic
in het gcs,ticht hallclcn gezel.en. Ook vc'rscheirlcrrc
Zustcrs o,vedeclen.

O1i hct gehuclrt Rrrgge wareil c'en twintigtal
rioo,lcu. In ccn kelclcr sloeg ecrr grarra,at in. Iir
zatcir achtticu nre'irscb.ctr in. A.cht waren o1r clerr

. slae'doo'l cn la.qel' t--ncler-lrct puiu. 't \draren eerr
r,a,t'lc'r itrct tu'ce rlo,chtef:i elr 11o,g' een va,tler rnet
tryee kinclcrcr, cn iu lreiclc gcvallen ontsnaptc tic
riLo'llw. Oo,k rro,taris-, llo,rcels en z.ijn clochter', vrrri
Avclg'cm, Tlezwckel te Ko,rtrijk; eveneen,s clc
vel<hvaclrter Bruno f,anne'au cn clc apo,thclier
\,/enranrlere.

En nren no,erntle altijd maar voort namen...
Dic inrvoncrs, bezu'eken voor tt rrreerendeel te'

Sri'er,cgem, I{o,rtrijk en X{o,eskro,el. fn 't cl'orp
zeif blcven ooi[< eenigc s'lachto'ffers,, cloo,r granaten
gcraakt. fn 't .qeheel watren, er te Avelgenl nteer .

rlrn 3OO.

Na de vlucht cluurile het bombarrlemeut voo,r't,
lruizen brancl<1en af, anciiere sto'rtten in. Dc kerk
u,crc1 vernic,lcl', cle to,ren groo'ten.c1e'e1s,. Tet u,cctsj
zijclen rtan het gebomrlr lagen huizen p at. Hct
o'ud'e -manneu,ges,tich t w'as, geheel onhewoon baar.
Hct staticrr bestoncl niet nreer.

Avelgcm had het z\4'aârst gclerletr.
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Ja,, clat \rerllâlll rncn te Dtro,r.nil<. Z,o,rt men rrrt
ook dergeliik lot te r,vaclrterr hebben? I,Iaa,r clc
wapenstilstand ve'rho,cclcle het.

Wij schreven in die dagen:
_- <D,oo,rnik is getc{srterci, en r1e schadc is gr-oo,t.
De D'uitschels hebben v66r het ve,rla,teu, dei s,tad,

loC gell scniinheilig de were,ld willen ko,ncl do,en,
da,t de Engelsrchen zoo,barb.aa.rsch waren Doo,rnik
te beschieten. En tcrzeifcler.tijcl be,s,tooliten ze
van den Kluisberg c,etr !-laa.msch dorp, clat ik nrr
bezoek en w"a,ar rnerr rvaarlij,k varr 

-mec1êlijclen

week worclt.
't fs Avelgern... L.a,rrgs ercn 1vc:q, clic cen s,lijk-

poel geliikt, rir'd ik er heen. Ik zie clen toren àl_"
een w'angerclrocht. To,c! heblæ1 q,ij hcrl a,ls eerr
schc,o'rr rno,n,unielt gekerr<l, zichtb,aa,r rrarr in dc
ga rrs,.che Sche'lricvallci.

,Artel.qem was ee,1l <1o,r'tp 1111,11 4,000 ziclcn, r-rrct
lrij rteel nijverhcitl, crtr c,:irringcl cloor dc r:rucht-
bareve.lclen, rlic zlrcbticns orloo,perr uaar r.!c hcu-
lcls v:rrt Ticsr.rn ctr Trrp'co,iocru.

't Had. ooik.nog r,rrat l.eia,rr( rJoor. zijrr l<o,llcsc,
ger'estiqctr \I:aâT voo,f1l1a,als het l<astcel I'an hct
ges'la.cht <l'Ilt'sie{ s'to,nc1.

Eri nu l Puin en llog eens puirr. Operrges,cheur-
dc huizen, rreer.qeruktc dal<cu, op,engcbarstcu
s,tfâte,nr. \icts{terrlc l.egen cloor steencn, ho,ut,
91as.

D'e Sche'lclc is llriterr haar o'evers gctre,clcn cn
vttrfii ccn nrcet. lîn itr 't rorrrle grarraattrc'c.htel.s,
en hiet eu claar een kruisie o,D srâïell r:'rr.l D,.ril-
schers en Ëugels'chcr. }{cn is lricf l.3n,lccnrceu
gerttreest.

Aan hcl scht1clr1. Rtrp-ec, \\i:]âr ecil bcckic
rrloeit, h aclcllc,rr rl c, l} r i tsr:h crs 1r:r-.r I qra v,en .qcrnaakt.
Da.ar is gevo,chtc-ir trrct r'lc lraioirct. nrct urachilc-
gc\r'cren, I net 

.1.. 

e n 11 eira.rr rtcn . .:\ c1-. tcr- i c 4 r-'rc 1, o.c e -

tc, cll<c beek, tieef rle viian<l wat zittc:t: vcrtcllcl
ttte btrrqersl. rligr fç111r'qskeett1 ziirr. \Ira,rrt jr, ct
t.iin a.\ rrfii rreel i'nrr.o,1ct-s \\,ecfoekget-rl . ÏT1r,r ,',,-
laa,t clrukt smart rrit, c1r geen so,nclcr. \\,'eii:e
familie is n,iet in lc,ulr,, a1s op cen clorlt van 4,01I)
zicle rt rlc oorl' v. tttcct rlat: .l.it) i1!\\ cltcl-:t \\'cgq( .

uraairl lrceft? En dat is hiel to,cir gcl-.curcl. Dc
tra,nen vi'ellen nrc in dc oo,ÉJol, a,is, rnc.n ruii de
tiramats l,'ertelt.

D'aâ,r een he'el gezin dooC, gincier oo,1r; claar
11s,g eefl1 crr s,tocd:l ga,at ric itarxl vati rniirr zcgs,-
rrran in cle richting \:a1l ce1l hoo,p puin.

Zie, da.ar wccqr<le cerr scjtoo,lrneesteL r:an Le.-lc-
gcrn. Hii was \iârl .qirrdcr m,cetcn r;ertfc,klrcn en
ll,vam hicr n-ret zijn zuster eran.

Hij 'ivas zeer spra.akzaatn cn vrienrlcliik. en
verleic.le o'ns veel \'a.rl 't fro'nt. Hii woo'nc1e daar
in c1e l,eo,po,1d's;trara,t. Het gas heeft hem gecloo,cl
cn ùjn zus,ter cn c,ell konuics, clic l.'ij hcm rvà,onr1c.
lfc,et ge claantcne,r' r'a.n hct frorrt ko,men?

Daar woonde \/c{qhe, hij zat in zijn kclcicr,
ha.cl niEt willel rrluchten, l--es'loot er to,ch toe,
krram uit zijn i<c1<1cr. Eerr grzr,naat slo'eg zijn bee-
lrcn af, b'cgrc,c,f llc'irr c,l:cier hct puin. Ëenige cia-
gcn gelecicn ple ircc'ft mcn irèm er uitgc,haalc1.

Vro,uw J. \i-. 1icp, ciaar or,er i'le straat. Ëcn
granaat o,ntp'lodte e11 ofitlloof(lde haar.

I)aar in cle Leopo,lcis,iraat, in een ke1cler, zaten

54 nrcrrscherr. En q'e veruâmen het verhaal rlat
rvij reeds meerleelt'lerr.

Zcn hoo'r ik tle drarna's van Ave'lgerrn. Men
u'ijst mij cle pilaats, waar een man o'rm zijn vijf
R'cclc,o,clc kinderkens weencle. Ik hoor al maar rloor
rramctl van cloo,cl'en. En zoo,rnelen hebben cle wee-
selijke gebeurtenissen v'el o,'",er1eefc1, maar zijn in
hun gezo,ndheid geknakt. (1)

Ik ve,rtrek, 't ha,rt vo,l tre,urnis,. Wat is er in ons
\,'laancleren to,ch allemaal geschie<l]?

Ën in een vo,lgenrtr do,rp zal ik antlere kronie-
kcn r'an ttrd"r n*tî 

*- .*

Bergen zag in Oktober 1918 cle katavan,err barr-
ne'lingen uit Noo,rd-Frankriik. Zij vulden gebo,u-
wen, scho'len, kdrken. \relct ry,aren ziek en stier-
rien,. I,ange sio,eten trokken cloo,r, vcrcl'er op hrut
1i'icl'ensweg.

De rre'rbondenen nadercl.cn. Wc rveten dat cr
h,errige gevechten wercletr gelev'ertl. De strij<1
cluurcl'e hie,r to,t aan den waporstils,tancl. De Duit"
schers ha;cldren juist de sitacll verlaten en c1e Kana.
tleezen trokken biruren, toegejubeklt doo,r cle
gecs,tcl rif ti gc bevo'lkin g.

Schetsren u"ij nog e\ren. clen toestancl in e,en
\.\iaals,ch cib,rp vân clle Samberstreek. 't Geeft een
],:'ee'le1 rran vele a-n<1ere getre,cnten. Neufrtilles ken.
r'!c tlic clagetr van spanning.

In Ol<to;ber 19118 tro,kken Engelmhc en Russ,i-
:chc gcr:angeuen rloor het cl,orp. Men gin.q âan de
Zustcts van Licf<lc melc1cu, cla,t een Engcls,chman
s'tcrrrenrl b j ccn gracht lag. Zij lieten hem halerr.
iict was ccn zekcre Freclcrik Loyrling, r.an Lolr-
cicn. IIij 1cc,.1 aan clrl's.o,r"n" cn was geheei nitge-
put. Canscir zijir regiment rvas gc,c1bo,rl, toen l:ret
zr'r errrûrencl ecn kanaal bij Atrecht o,rærtrol<. Iir
wrlclr sle'ctrts cnkele oi\r€rlevend'c'n . .

Tc,eir krr',amc,n oo,k Fransche vluchtelin gen.I),ie
cl c,c,tto,ch t clrlurdle weken.

D,c gdep ïro'edcJ'c, en uit r1e omgeving hrâ,cht
rrrgr vc,cl zielien nâay hc,t klcos,ter. fn veerticn
rl.r en e,tiervcn claar 34 liec1'en.

I)en 9n i{ovcm,ber ves,tigclc zich int het klooster:
tic D,uitsche a abrrlance.

D'cn lOn -,r'as hct algemccne aftocht clet D,uit-
schers. De tro,epen stroorncien voorbij, havcloo's,
wano,rclelijk, zoncleî tucht. De so,ldaten riqreu
zclî riat de heizcr omvergetuimeld wa,s,.

i'och s,choot D,uitscirc artillcrie nog na,a.r r1c

Eirgels,chen en autwcordde derze.
llelr mocst in cle i<eiclers s,chuilerr.
D'cn 1ln ware11 cle laa,tsrte D'uitscherrs velrlwc-

nen. De Engeischen sto'ncl.en te Mo,ntignies.
Om B rrur verscheen een Fransche vlieger. llen

r.v-uifcle uaar hern met vlaggen. Orn elf uur ruk.
tcn cle eerste Engelschen binneû, €fl ze brachten
het nieuws van den wap,enstilstancl.

Och, zo,o ging het or,ner c{e ga,flsche linie. Plots
z\\,'egen de kanonnenr.

Het nieuw-s was eerst hier, clan daar, maa.r
to,cir ongeveer o,p clenzelfderi tijctr o'veral tr,ekencl.

Te l{ortrijk krvam het reeds des Zo,ndags
's a,vo'nils'. Lokomotie.t'en in 't station floten mi-
11uten lanig, schoten knalden en op de mari<t

(i) En nu, tlric ja,ar later, no'g,
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ma,akte men eelt vreugclevuur. rnet cle D'uitsche
bo'rrlen, clie aan de muren haclden gehangen.

\\te schreven:
< fn Oost-Vlaancleren e,indigcie de oo'rlo,g o,nder

meer bij So,ttegem. Ik nader de plaats.
* Dât is to,ch So'ttegern? vraag ik, al fietsend

aâDr een man, clien ik in 't halfil'uister \ran een
l.ofs',tc,:]cke zic azuko.merr. En 'li u'ijs rrarr ccnige
lichtcn in de vallei.

-- Hein ! klinkt het terug.
-- Of 't Sottegem is?
-* Bo'ns,oir I antwoo,tclt men mij.
'k Stap af, nacle,r de geda,ante ç,n vraa,g voo,r ile

derde ma,al:

- Is dat dra.ar So,tiegern?
Nu mo,et ik to,ch lachen. Voo,r mij stâat een

spldraat met e'enr roorclb muts op het btonzeri hoofd,
en ik heb clen weg naar 't Vla,amsche vlek aan een
Algerijn gevrâagd. En dât in uw eigen gerves,t !

't Was te Leeuwetgem, en 't wernelde hier v'an
kb'1o'nia1en, in.qek'vfartiefd bdj cle bo'eren en cle
burgets; van \,4aanc1'eren,. Vreemde gevraarvrrot-
dine inderd'aad !

\Me dra bereill ik het vlek. Mijn fietslantaarn
is er het eenige licirt.

Even rijst de kerk voor me op, met clen muur,
wa,arin 't de,rrrtje van gla,af Egmo'nt's grafke'lcler
hangt.

'k Pô'os e,ven in ee'n u'inke1.

- Is er noL{ schâ opdegemeente? vraaeikaan
cle vro'uw, clie zoo juis't een Kanadees, heeft ge-
riefd. ' .

* Schâ?... Neen... Er zijn eenige grana,terr
o,ver 't statije gevlogen, maaf het u'as juist 't ein-
cl,e van clen o'orrlo'g, e,n op, dà }Iarkt ontmoetten
cle eerste Ëngelschen c1e laats,te D'uitschers... en
beicle partijen bleve'n rtreeclzaart, rn'ant cl'e \vapen-
stils,tanci was gesloten.

Ik reed den weg naar Ouderraarcle'af. Fantas-
tis'ch gleecl het schijnsel van mijn lamp la'ugs de
boormen en ving nu en clan een gedaante o'p. Even
zag tk een Frans'chen koloniaal, verplaatst ur:
zijn zomnig lancl op dsze eenza:me, slijkerige ba,an,
n'aarboven de ta,kken leekten. Of dan was 't een

officier le paa,rd of een Engelschman. rù/itge-
kalkte huizen verschenen en verclwenen. Op een
ho,ek een wegrvijzer, een kapelleke, terzijde een
iro,eve, als eerr do,nkere vlek op den mo,tregen.

'1 [,icht flitst op een ]<erk. 't fs Blasius-Boekel.
Frans,che so,lda.ten trekken het klooste,r binnen.
't Do,rpje is zeer klein en dacielijk ben ik er <1oo,r.

De beek... De streek mijner je,ugcl. D,aar pias-
terr en p1e'tsten wij cles Za,rnerc,..Waar een boo,m
a1s. voetbrug la,g, zie ik nrr een plank. 't Zelfde'
l<apc'1letje, clezelfde watcrrno,len, 't zelfcle hnis op
r'len hoek. Hier moet ik inslaan.

'k Konr te Maria-Iloo,rebeke, en betre,ed een
hoeve. Hier ontmo,et ik vrtenclen, en we hebben
veel te vrageal en te vertellen.

D'e slagboo'rn is ger'allcn, <1e bancl weer a,ang'e-
krroopt. Vele vrienden ziin vero,udercl, kle{ne kin-
cleren r,vetden groo,t. Er zijn leclige plaatsen, maar
o,ok nieuwgeborenen.

En de Duits,chers zijn heen. Weg is cle druk,
de zwa.re last. Men aclemt I'rijer, is minder ge-
iaagcl; heeft meer hoop en moed.

-- Hie'r is cle oorloe .eeëindigrl, zegt me mijn
r:asthcer, nâ me een zetel b'ij rle kachel to,ege-
rrchoven te hebben. 't Was op e'en Maanclag mo,r-
!en. Zzterclags, wârell cle laatste Duitschets ver-
lrokken. 't \1/âs of er een roo,versbeltde doo,r het
la.nd zrvierf. D'e bo,efen moestcrr clc rvacht ho,u-
rlerr b'ij hufi r'ee. Sol<laterr rlrongelr binnen, be-
rlrcigrlen clc bervakers, s'talen cen varker, ccr.r
i;oe, eefl paarcl. Gintl's bo,v'en op c1e .qroote baan
rltcuncle't aftrekkend leger. Onde'rtnsscher
vrrttrcler 7.e nalt c1'e bo,ndgeno,oten. On mijn ho,f
s;tonclen trvee kanonnen. I)'e mensichen scholen
in den kekler, n'ant er kv'am antwoorcl in ver-
vaarlijk bars'tEnrl'e .qranaten.

Zonâass,, c1'en 10'n,, vers,chenen c1e eersîe Fran-
schen. Dan zagen we Amerikanet. Sommigen
sntaken Vlaamsch. 't 'Waren uitgewellen io'ngens,
va.n Lembeke, meen ik... \Ve werclen bevrijtl,
mâar d'e oorloq en dus 't slagveld vemlaatsîe zich
ook en ons do,rpje kwa-m nu oo de linie. \Ài'c
ha,-lden al ie?s van de gasaanvallen en verwôes-
tingen in 't lancl', tusschen l,eie en Schelde, ver-
nomefl. We w{s,ten clat Oudenaard,e v'ee1 geleden
had, en 't noE natlerb'ij gelegen l{ater reerls ge-
vltcht was. \4lat moesten wij doen? Blijven of
heenEaan? Ën waar dan? Overal lo'erd'e c1e d'ood.

ZoobraTi de l{aandae aan. De aânval u'erd elk
o,ocrenblik verwacht. We waren bekotnmetd orn
clc kirrderkens. fn so'mmige dorpen b;leef een ee-
lrceJ c"ezin. in ilen kelder dood.

I)e Amcril<anen sïoevefl zich o'fi 't veld in.
Tlen benarrrn,end lvachten heetsichte tontlbm n'ns.

Verc'ler bulderde het geschut. 't Zo'u ook nabij
gaan httilen.

En eensk1ans... Wat was clat? Geen kano'n,
mâar geillich. De Amerikanen sto'rmden uit hun
holen orr, clnrkten ell<ander de hand.

't Nieuws was toegeko,men; de wapens,tilstand
gesloten.

Toen gebeurd'e iets wo'nd'er1ijks. Ploits zweeg
het seschut. Een heerlijke siilte daalde over de
velden.

Te ]\{aria-Ifo'orebeke was de oo,rlog geëindigd.
Maria-I{o,o,retieke, een der punten in de laatste
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Iiuic.

- Geen angst rueer, ge,en vlucht, geen schuilen in
licltd6tu, geen vtees voo,r- gaswolken err granaat_
scllerven, gcerr verwoesting, geeu dood. -

i{a nreer dan vier jaar iiatl men eincleiijk <1en
trruil val 't brutale, alles vernietigencle 

"o *eg-
maa,ierrde ka,uon geslo,teu.

. D,e klok begon te lurdeu. Voor ,t eerst iu vierjaar bracht ze een ireerlijke tijciiug.
Geeu vlucht, geeu bescliiciiirg, !""r, gus, g""r,

\crïoestixg eu dood.'
En ik zakte o,p cle ku.ieën eu clalkte Gocl.
Zoo vertelde ruiju gasthcer. Eu ik iroo,r veer

r'lcrgelijke vcrilaien. ))

De Belgische voory)osteu lagcu bij Geut, toen
ze iu de Arteveldestad de lilokken hobrcien
luiden.

\\ at kionk irur ciiLt vl.ccir)t.l i

Een patro,elje stak het kal.aal over, voo,rzichtig,
lvantl-ouwerrd. Ze slopen dan langs cien oeve.r,
bereikteu eeu groep huizen. Uit àeu kloul, ge:
zalg. Eeu deur werd geopeud. Eerr pleii klaaire
viel uaar buiten. lJiuneu wercl er geclaust. -&ierr
zag de sioJ.daten, irerkende ze als Bèigeu. .Il eeu
oogrÀ,€uk wareû ze om,riugd. Vrouwcn juighten,
racntcû, wcelldeu, liusteu de Jo,[geusr, wrirreu zc
ir:ikteereu..

* r\ia;ir, wat is eri. vroegeu de scliciaten,-* Wap,zustilstand I
't \Vas nog Zouciagavo.ud. 's ir{aeurdags wcrci

iiei ticuws bevesligcl. tU.aar den nacnt tè voreu
li.epen de burgers vau Geut reeds bqiten eu
vreugdevol riepen ze elkaar toe:

- De verboqdeuer zljn daat !
i\ten stroomde laar i\lariakerke. De Duitschers

waren daags te vo'reu vertrokken.
O ! de tooueelen dan. iVlaar bij clzu intocht <les

Iio'niugs spreken we ruder o,ver Gent.
Alvorels we het sluiten \,-an den wapeustil-

stand zelf vertellen, moeten we de voo,ralgaaude
gebeurtenisseu op pglitiek eu alder gebied be
schrijven.

XXXV.
HET OPROER IN DUITSCHLÂND.

Keizer Wilhe,lm II. - Zijn troonsafstand en
vlucht.

Druitsc'hland ze'lf scheen geheel in ontbincling.
We kunnen den toestand niet beter schetsen, dan
doo,r een aanta.i bcricirtcn uit clie dagen, vall ver-
schillende streken, mee te deelen. \Àr-e u,eteu
reeds, hoe het voo,tbeeid van het oproer cloor de
tratrozen gegevetl welal te I{ie1.

Vanr daar breicicie zich cle revoùutie uit.
I)en 6" vcrschenerl vier oo,rlogsschepen voor

Travernuude. I)e matroaeri bega.ven zich te voct
na,ar l(ueciuis err rtan da,ar pcr trâln, andcreu iu
kleine bo,oten, naar lrûbeck, \\raar zij in grco,terr
getale veffichenerr. Aan het soldaten-teliuis op
den I{lingber u'erd een roode vlag b,westigd, die
echter later door tusschenkomst vanr een officie.r
weer vetwijderd werd. De matroaen trokken in
troepen do,o,r de stad.

's Avoncls orn zeven uur be,gaf zich een groo,te
sto,et so,idaten doo.r de stad, nadat matrozen zich
bij hen hadden aangesloten. De sto,et bewoog
ziclr van kazerne ntaat kazerne en gto'eide voo,rt-
durend. In derr lo,op van dcn avond werden hct
hoo'fclpostkantoor, het station, alsmede het tele-
graafkantoo,r bezet Op het stationsplein hadden
groo,te vo,iksoploopen plaâts', die echter ordeiijk
vcr'liepeir. Er werdenr p,atroeijes gevormd, die
clool de stad trokken, om cle orde te bervaren.
De magazijnen moeten, naar verluidt, in ha,nden
cler clemonstrarten gevailem zijn. De bcrveging is
eelt zuivcr militaire, die er naar strc€ft, een an-
ciere orde clan to,t nu toe iri te stellen.

De brigacle-ko'mmandant wercl naar het station
weggeleid. \['o,ensdagmorgen vroeg werden biJ-
na alle o,fficieren aangeho'uden en hun c1e wapens
a1'genomlen. Ilet treinvetkeer kwarn stii te staan
en <1e post bleef uit.

De soldatenraad heeft een o,vereenkomstig ma-
njfest als te Kiei verspreid. Iu eeu ander mani-
fest wordt voor roo,ven en pluncleren met de
cioo'clstraf gealeigd.

Uit Cuxhaven meldcle men:
t À-aar het voorbeeld van Kiel ziju hier ook

onlusterr van de uriiitairen begonne:r, die tot de
vonning van eeû soldatenraad leidden. Ernstige
ougeregelclb.eoen zijn daarbij niet voo,rgekorneur
evelrlnll] ats ulttrpattrugei] valt 19 t'tr[târrco te-
geuovÊr <Je burgeru;re bev<;lkrrrg. I)e bewegrri.;
ucgou grsteravoncl op twee vergacrerurgell Vilil (lr
soldate[ in het vakvereedgrugsgebo,uiv ri /lir
Soune l, \,vaariu. eeu so,ldatelraacr gevo,rnr. I \., cr(I.
Varrtla,ar trokkeu algevaardigden, uaar eicir vcs'
tiug-ko'nmandaut, dle cie delegatre tot hei \ oerer)
\{rrr ondeilrar]cleirngen in iret vesttnggebotiiv out-
viug. De vorderinger van de soldatel, ai,iii:r i:o
rnen o,vereer met die vail. 't garnizogn ell (ic illa-
tronzeû. te Kiel. Zij werden do,or den korumiillciitttt,
v.oor zoover er niet door de regeering o,vcl' 1liocl
worden beslist, ingewiliigd. JJe qnrrerhanuclli,-
gcLr -lverdeû oo,k den volgendeû ulorgen vcot['
gezet. l)oorr den sldqteoxaad onderteekenrle pr;..-.'

katen in de straten m&arlten irehend,' dat hr;
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,,i,rnbaar gezag op den soldaterrraacl ,"vas ovcrgc-
aiian e11 clat tleze'mct :rlle rnirldelcn voor- de hancl-
..-rlinq cler o,rclc zo'11 zorgen. De levensmidcleien-
, ',n,rzicning weLcl oin crancle td a1s gewoonlijli
'.,-xlrtgczet,

Langc opto,cltterr \iirit L jeto,ogcrs, u'aarl)lj
,:ich irr d'eir loop vrr,rr ilct voonnidtlag vee,l vro,u-
\\eii c1l arbcirlers aansJo'ten, en die gecleeltelijk -

nrct roodc vlaggen cn cloeken ver'schenen,
troklieu doo,r c1e straten. legelijkertijd rverden
:rterkc patroelies uitgestuurd orn de o,rde te hand-
irarrcii. Ovcrigens werd het zakenleven ta,nielijli
rrngcmo'eicl gelaten. ))

'1'c l{amburg r,vas di roociL garclc inccs,ter. ,\rurr
schetstc cien torsiald alda,ar a1s vo,lg'e :

ru Arbeiders- eu soidatcni'adcn zijn mcester.
r\a,da,t de openbare o,verheden hulnc bc-

\'o,cgclircid aan de arb,eiders- en so,lciateul'adeli
hebb'cu o,vergegevcll eo dcze de rneest ûoodzakc-
lijkc nraatrcgcleu gcûoruen hcbbcn, biedt thans
cle stad ta,melijk \,veer- hct beeld vrur het tlagciijli-
sche levcn, olschoou tatuurtijk iuet Lcpcrking crr
voorircho'ud, waût da,t hct toch auclcrs is ctuu
gewo<.xi1ijk bemerkt mcn rcecis zecr snc'i aau
ruitcrlijke dingcn. O1r cle straten zijn gecn po,iitie-
agcuteu nrccr tc bclicuncu. Iu huu plaats wo,rut
dc vcilig'heidsdienst cioor komruau.do's van dLr
arbeiders- cû so'ldatenlaad lvaargeuoûren. iicze
bcwareu tie olcie op rustigc en taktvcliie wijzc;
hct zijn voo'rua,melijk ûlanneu van lijpcrcu leet-
uJci. f-ic unilotureu, clie urcu aÀ.lruers lu nt:t slraaL-
vctiiccl' zoo vaali tcgertlionrt, zilu uu uog zecr
sciraars vcrtcgcu\,voo'rctigtl, Otricrelcû ziet uren irr
he't gchcel uiet nrcet, slcctrts lia,l uren zc ai cn tc.ie

r..ludcr b'ulgcrliicelcu vcruo'crrleu.'\.Leuigc tauge
ollicictsdcgc[ vc1'sicrt cie zijtlc va.rt urâûllc1r 1llc'L

eql roorde!, baud oru. dcn arnr, dic nog uoo'it zulii
ccn degc'o heb,ben g*edragen. Iu dc bc'liLngnjkstc
vcrkcers-ccttra,, als de Rathplatz, tlc markt, clc

-Bahnlrofpla?, enz- zljn kanouneu of urachinegc-
wcreu opgestcld. D{kwerÎ ko,mt men oo'k groole
mcnschenmeniSteû tegen, docir eigeulijk slechts
da,ar, waar zij noodzakelijk iets tc makeu heb'bar,
zooals bijv. bij het gcbo'uw der valivereenigin-
gen. Iedere ornnoodige saloeuscho,ling wo'rclt
verhinderd.

IIen moet erkennen, dat to't n,u to€ in kortcu
tijil hct uiterste is gedaan om de openbâre veilig-
hcid te b,ewaren. 

.Wanneer 
ook in dc eerste ko'n-

sternatie lichtschuw rapaille herhaaldelijk cle

ge,legenheicl onr ts rooven waargenornen heeft,
is intusschen door uitcrs,t drako'nische maatrege-
1en en vetsche4lt to,ezicht hun dit handwerk
verhindercl. Een <lekreet bepaalt b.v', tlat bur-
gers geeu wapens mo,gen dragen en dat icdeleen,
iti" *.t wapens wo,rdt aangetroffen, als eeo plun-
cleraar *ot-dt d*dgescho'ten. l{iettegenstaande
alle levcnsmidd"elenbeclrijven doorwerken, wclit
iret stiileggen vaû het spoo'rwegverkecr,
\r'aarvan dJoo,rzaken nog niet bekencl zijn, alge-

lneene bezo,rg<lheid, ontdat Hanrburg slechts voor

noj korten tijcl van levensmidclelen is voorzien'
Ëet burg"itljL" leven staat in een o'nzckeren

tor:stanci. 's Avonds vtoeg moeten de straten ge-

iieel teeg ziin ; naar buiten mag in de huizen geen

i;";,-;;;â*. o. stedelijke verkeers'middeleo

Irrcl'ricu leecls vro'eg s,to,pgezet, evenals cie teie-
Io,o,nciicns,t. Iiiercioo'r zijn vc'le zalien io't sluiten
gcct\\icûge1l en irct gczellige leveu s,to,kt gcùeel.
-Jc i:otClS siurlc[ tccirs iu ucr.r ualuiutrag; iu tic
-.iic'aters wo,rdt iu hct gerreci uiet rucer gespeeiti
cn cic biaclen kuuuc'n [u1r1lc octrtenciuitgave uicr
rirukkcu.

-\'aa,r cie u \L'e,sc-'r Zeiiuug )) velrtccrut, ircbbcl
ooùi te \\ iiirelilsiraven cie uratrozerr den kemmau-
tiant cic gehoorzaaruheici opgezcg<i. Uit hct Oi-
rien-burgschc garnizoen zijn celige iroudcrclcri
1rjllnrell flcL ill4cd11lqc!\'clcli aangeii.ouLcli. t-'r!
\\ ijircirusraverr \\:erucli cclugc uutzcndcu luiltio-
zcû lucl cxtra-i.rciircu uaar nùciclcr.r-Duitscirlarri
gczo,I1clcn. (icweldcladcu zj.j u uieL vu,orgclio(rreu,
ruaal alit: scilcpcll zijn ur i1aûdclr cier- acltclge-
ùrsvcr. urairoaclr.

ûc orimiddeliijke aauicid.ing tot cic oulustcu lvas
ric Vtecs cicl' matrozen, tiit't cic t-riiicicrcu i1c1r aâlt
cen zccslag lvilcicu docu cicclur:nrc'ri. De ruatl'ozr:n
nroeten iicbbcu verklaal'cl, clat zij huu plaats u'ccr
zolldcfl i1rlrc1nc1r, wanûeer cle vijaud \\/ilhe]ns-
haveu mocht rracielcu. Zij zo'udcu hct Duitscire
gebied tot iret uiterste vcrdedigen.

Verdcl rvo,r-clt nog bericht, da.t tle beto<.rgru-
gcrr tc \\"ilirelmshaven ordelijli zijn r,erloopeu.
r]uizeuden 1xâtrozeu en uariue-beanrb,ten tro,li-
ken rlbol de strateu clel sta.d. Voo,r tlcn sto,et wer-
clcu roo,cle vlaggen uitgedrageu. Een tnuziel<tia-
irel spceldc dezelfcie vloo,lijke narschwijzen ais
irr no,rrnale tijdeu.

Valri cle rnilitnirc overlredett werrl verkregelt,
tlat cle niiiitaire gevangenen, clie rvegeus po,litiekc
\/crgdjpell waren aa,ng'ehoruclen, in vrijheid wer-
tlcn gestekl. I'fct geruvelcl wetclen echter oo,k eert
aa,utal anclere gevangertell bevrijci. T<lt grootc
o,lgeregclcliredeu is het cve,r,wel ttiet geko,ruen.
I)at tle vertroulvensko,mruissie de o,rcle wil hancl-
lrirr,elr, blijkt uit het feit, cTat zij verbrxletr heeft
ulkoho ische clrankeu te verkoopen.

D'e bcrvcging breitlde zich o,r'er hc-t ganscltc'
lrirrneniancl uit.

Omtrent de o'vergave r,an de liazertte te Brc-
rrren mc1clrle c1e rt Weser-Zeit'rïrg )) :

tu L)trgertcer oru iralf zcs verscheefl ecl clelega-

tir: r'au vicr so'ltlaterr iu t1e kazeLlte, o'lu ntet ko-
lonel l,ehinaltl te o,ntlerhandelen, die spoedig
t.la:rrci1-i verscireetr. l)'e s,oi.daten ve'rzochten om
uitievc'rirrg van wa.pens en rnunitie, waartoe dci

kolonel zicir ua eenig bedenken bereid ver-
lilaartlc. Een eers,te-1uitena,nt, dic bezwaren
uraakte, u,crtl tloo,r <le solclaten heengestuurt'l.
Ilij clc cleur ttatt de kanrer, r,vaarin <le onderhan-
clelingerr plaats vonden, haddeu zicir rekrutcrr
vc.rzarnelcl, clie op cen vÏa'ag verklaarderr" dc
partij valt de betoogcrs te rvillerl kiezetr'
tcrc*-r vcrlangcic t1e delegatie ove!:gave varr <lc

liameL om ttre uit <1e gevalgenis bevrijtlerl latr
scho,enen en kleeren te kuttuetr voo'rzierl' Ook
rleze eisch we'rcl na eenig tegenstribbelen ingc-
rvi11igd.

In ecn lrlo<is, linl<s vatr cle kazeme \\'arell 111â-

chirregeweren opgesteld, lvaarbij zich- revoltr-
tli uoruir"e inf anteristeu h a rlden geposteercl'

D'e o,vergave van de kazerne wercl met da've-

rende hdâ's begro'et. Op het binnenplein van
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rie ka.zerne werclen rlaa,rop cie ruatrozen ingericciti
cn van irrstrulities luorzieu.

Spoe'ciig cia,arop, to,en ctc rnarinj.ers 't iùa.rkt-
plcin gepasiseerd watct, krvameri claar ric uerk-
.lreden va,n de ilansa-1,ioyd-fabriek, c1c r\tlasla-
bric'k, cle maats'cha,ppij \t, eser, c1e Otlr,i-1ai-irieli
enz., irt o,pto,cht a,an. ]1en ctee'1 van hetr zvr.elktc
irreteerr $/eer een zijsftaat in onr de gevangencrr
in hct gerechtsge,bo,uw- en het huis van bcwarirrg
in vrijheicl te stelien. Op 't nrarktplein rl'crtien
hcriraalclelijk to,esprakeri geho'udel.

I{a<lat ecn deputatie van dcn burgeniec'ster
toestemrning haci gekregeu om va11 het bor.tcs
van het ra,adhuis eeire recle tc ho'uclen, ko,nriig,,t
cle onafha,nkeiijke sr:cialist Fras,unkieivicz cle in-
steliing vaû een arbeiders- en soLclatellra.ari aair
cn oefende kritiek uit op clen politi.eken cn uiiir-
ta.iren toestancl. Hij riep cla,arb,ij dc a,rbeiclers rc
Ilremen op o{u in alle b'edrijverr ilede te werkerr
cn ve'rtrouwensliecien voo'r cle v'erde,re onclerhan-
rlelingeti te kiezen. Voor clen arbeiilcrs- cu so,lcla-
tenra,acl troest ierlere ko'mp,agnie tw'ee vettegel-
\\'oordigers kiezen,.

Eel ma,rinier dee,lde uie,c1e, clat dc mariniers iu
rle strafinrichting te Oslebsha,usen vrijheid hacl-
rlcn gekregelt or11 tc ga,an rva,arheerr zij lviiclen.
Zij haclclen echter l'crko,zen yoç,rioo,1-rig nog ciaar
tc blijrreri, o,mdat zij geen go,ede kieeren ha,cicien.
I{tur verclere behancleling liet niets te wens,chen
over. Eventueel zo'ucl.en zij naar de duikboo,t-ba-
rakkcn lvorden overgerbracht, >

D'etl 8n' No,vem,ber werc],en te l{euleu cle mili-
ta,irc treinen besto,rmd. Al de zich daarin bevru-
rlencle rnilitairen, officieren inbegrepen, wercien
cr uit gehaalcl en o,ltwapend ten einde hun te
lrcrlctten na,at het front te vertrekkeu. I)aanra
trok rneu in oiptocht doo,r c1e s,tad ua,ar de gevau-
genissert, alrrya,ait zoowel aan de zich claarin be-
vincleucte rniiitairen ais burgeriijke gevangenen cie
vrijheicl werd temggegevelt. Orn trree uur
's nachts rverclr irct eveneeus orltrllstig te Gladbacir
t:lt I{hc5.611, 1t'aat dc so'cialisterr derr boel in be-
rvcging brachten.

I)en 9", 's tuo'tgerls,, bij het vertrek van clel1

treiu Gladbach-Daiheirn wercleu den llaul,truarr
va,rr het Bezirksko,mmando' te Gladbach o! net
stations-ernplacenrent cle scho,uderbe,clekkirrgcrr
van zijn tuniek getrokken, o,nder den uitro,ep:
< Er bes,taan geen llauptlnannen meer, alleerr
rrog soldâten ! l

Ife't oproer breidde zich geleidelijk tot a,l de
grensd[strikten uit. Ter Crefeld onts'tonden onl-
lustcn 1ra cell rttiloerige vergadering. ii.lle tnu'
nitiefabriekerr in het lanr1 rno,es'terl s,topgcz.ct
\\'orrclen.

Uit Ëssen rneldde men:
rrAan aille maarnelijke en vroluwelijke arbeiclets,

clie bij de fabdeken van Krupp in hulpdiens't
rverlizaam zijn, is, naar de <Weser Zeitung>t
verneemt, aângeze'gd, dat zii zo'fldet verdere o,p-

zegging het werk kunnen neerleggen. Tot clusver
zijrr van -Krupp's arbeiders in Essen ong:eveer
4000 manr.relijke en vrouwelijke arbeiiiers o'ntsla-
gen. Het zijnin hoo,fdzaak arb,eiders van buiten-
af, uit cle ve.rre o,mgeving vafli Esrsen, zoo,als Vel-
lLert, enz., die voor het grootste deel dagelijks

rrlct extra-treinen uaarL ]:sstu knarueu. iiieu*e
ârucltrslilitclttcn \\ or dclt up ilct û"geubt1k ull
Nrullp ltlct 111 (t1e1]st ge1]olliuu. jjc toestaûd lrr
4sscrni ls o,ver hct atgcrueclr rusug. \-ooral bi;
a.rqpp, rn cle mrjrren etr gretcirleu, \\'urLrt zonrer
stoo,rnrs gcwerkq. U'it rs grootcn<1eels aail den
Iialuieerenuen invloect van dc vako,rgatrisaties toc
ic scnrijven. l

l ronel wankclclen. Uit l{euleu ureltlde ruel :

r (Joù< tc Ir.euien, het laatste bo,lwerk vaû hct
lierzeltlonr, c.[e ecnige stad, die den ievcnden kei-
z.er eeu stanciiree'lct wijdtie, gfst het. Men < o'n-
tee(cle ir hier 't sta,ndbeel<l des keizers. llen zette
't beelcl 's nâchts een ho,o'geû hoecL op,, en gaf iret
cen pa,rapluie met hengel in de hancl. De keizer
s,toucl itr den regen,o,n:i nog \,vat te vangen, maar...
lrij ving niets. Zijn lug was volgesmeercl nlet
ll.eclo'r'ven ja,no. >

I),en 8" deed de herto,g van Brunswijk afstaud
rra.n clen troo,u. Het rrieut's wercl uii tserlijn o1,

tJ No,vellber als vo,igt cie werelil ro,ndgeseincl:

< l{aar uit tsrunswijk gemelcl wordt, heeft cie
lre'rtog voor zich e:n zijn opvo'lger afstancl gedaarr

"'i"u"ii.:i;Ë",,"1, oronr*ijk, Ernst August, <1ie

tlrans vân zijn u''a,arcligheirl a.fsta.ncl <teecl,
is ile schoo,nzoon vâ,1r c1e,n Duitschen keizer. Hij
læsteeg clen hertogeiijken troon clen 3" November
1913, cloch niet dan narla,t hij voor eeuwig af-
stancl geclaan ha.dl voor zichzeTven en zijn nako.
rnelingen vau cle rechten van zijrl iruis o,1r den
ttoon van Ifannorver.

D'e bro,er va,n clcn keizer, lrrins Heinriclr,
narn de v'lucht.

Ook irct zoo acirteliijke llecklcuburg uitte ziJl
vrijheidszirr. 2oo bcr-ichtte 1ne,11 orp I No,venrber
rrit Schweriu :

tu Doro,r clen grootherto,g en irct staatsruinisteric
werden hecierunidclag vertegeriwoo,rdigers' vau clelr
arbeiciers- en soldatenra,a,cl ontva,ngen, die hutr
lveuschen o,rnttent cle herziening der lleckleu-
burgsche grondwet te kennen gaven,

Des na,miclclags keer'<len zij, itt gez€'lschâp va,tr
cle Rijksdagafgevaa,rdigclen Dr. Wenclorf en Siv-
kovich terug, ten eiude c1e besliss'ing van clert
groothe,rto,g en het staatsrninistetie te vsrnemen.

Staatsminisrter Dr. I,angfeld 1as het besluir
voo,r, rn'a,arin gezegcl wo(dt, ciat in Mecklenburg
onnriclclellijk een op cle basis van het parlenren-
taire ste1se,l belus,tencle grondwet ingevoerd zal
\\'o,fden, rvelke een vo,lkwertegenwoo,rdiging
<1oor een Kamer, gekozen op groncl van het al-
geileene, gelijke, geheime en direkte kiesrecht:,
zalbrenget. r Wïj hebben r, zoo luidt het verder,
rt het verzoek om o,ntslag van mede,leden van het
staatsirninisiterrie ingewilligd en zuilem spoedig
cen nieuw staatsministerie samenstel len, b estaan'
cie rrit een groot aantal lVlecklenburgsche burgers
en vertegenwoorrdigers der linksche Rijksdagpar-
tijen. 

'r
Maar het meest verrassend nieurvs van 9 No'

vembet was wel : tt Keizer Wilhehn is afgetre-
rletr. l

Ziehier het o,fficieel bericht, een echt cloku-
ment:
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Be-rlijn, 9 November.

< De keizer en ko'ning heeft bes'lo'ten, afstand
yan den troo'n te do,en. De Rijkskanselier blijft
nog zoolang in zijn ambt, to,tdat de wet den a,f-

stand des keizers en het afzien van den troo,n
doo,r clen kroo'nprins van het Duitsche rijk en van
Pruisen, en cle met de instelling v'an e€n regent-
schapsraad verbonclen' kwesties geregeld zullen
zijn.

Hij hee'ft het voornemen, den regent de be-
no'eming van den afgevaardigde Ebert tot Rijks-
kanselier en het wets,o'ntweq) voor onmiddellijke
uitschrijving van algemeene verkieziugen voor
een gtondwet-gevende Duits,che natisnale ver-
gadering voo.r te stellen, die geroepen zal zijn
derr to,ekornstigen to,estand van het Duitsche rijk
clefinitief vast te stellen.u

Wij hebben in ons werk de hoo{dperso,nages
van dezen geweidigen oorlog bes'chreven. Laten
we hier ook wat uit het leven van Wilhelm II
meedeelen.

Toen op 2? Januari 1859 prins Friedrich Wi1'
helm Vic{p,r Albett gebo,ren werd, deelde veld'
tiraarschalk von Wrangel de tijding mede aan de

hofhouding in we'lgeko,zen en echt Pruisische
tvoorden:

,,llijne heeten, de jonge rekruut, clien wij 'allet
ruet ongedulcl verwachtef , is eindelijk aangeko-
men : Prins Wilheln va,:r Pruisen is geboren >"

Niemand op d.e wereld kon en durfd"e toen vet-
rnoeden, dat-deze rekruut een,s, na de nederlaag
zijner legers, saaadelijk vluchten zo'u.

Zrjn vadet, der Weise Kuiqo, toen nog krooot-
prins, wilde zijn o,udsten zoon een opvo'eding
geven, weliswaar in strijd met de traditie der
fIorhenzo,llerTr, maar in overeensteruming met
zijn eigen hulranita,ire en demokratis'che begin-
,selen. Nlaar Friedrich Wilhelm heeft niet de
kra,cht zijt paedagogie te irandhave,n tegeno,ver
cien dwang van den ouden keizer en va,n den'op-
perma,chtigen kanse'lier. \Vel wist hij door te
zetten, dat de prins, als een gewone jo,ngen het
gymnasium bezo,cht, maa,r bij het intredeu iu iret
universiitair,e leven eindigde zijn geeste'lijke in- .

vloed."Na 
zijn terugkeer uit Bo,rin, werd Wilhe'lm door

niemand minder ilan Bismarck in de geheimen
der s,taatkunde iugeu,'ijd. Voo'ral onder invloed
van den ,o,uden Wilhelm, clie grbote li,a,arcle
hechtte aan goecle betrekkingen tus,s,chen zijn
kleinzoo,n en zijn eersten. raadsoraû, had Bis-
marck de praktische po,litieke vom"ing van den
aanstaandeu troo,no'pvo'1ger otrr zich genornen. In,
tegensteiling met Frieclrich Wilhelm, die doo'r
Bismarck stelselmatig b'uiten alle staatsaangele-
genheden werd geho'uden, genoo't Wilhelm va.n
dszen alle vertro,uwen. Bijna dageËjkb reed hij
naar het paleis van dren kanse'iier, dm deze$. te
raadplegen.

Hij werkte op de b'ureelen vau den opperpresi-
deut van Brandenburg, staatsminister von Achen-
bach, om zich van ue vcrschillerde takken van
beheer o,p cle hoogte te stellen. I)aardoor kreeg
hij op praktiscirc wijze inzieht iu het ga:ascire
raderrverk van cielr staat, Door zelf rapporten uit
te brengen oT zittiug te .nemen in verschilleude
adminis'tratieve lichamen, veiwierf hij zich een
uitgebreide kennis van regeerir.rgsa,angelegenhe'
clen, welke hij nog verrneerderde, door eeuigen
tij<i op 't clcpartement rzan Iluitenlandsche Zaken
werkzaarn te ztjn,

Zoo zijn tijcl vcrdeelend tusschen zijn militarre
l-leroep err cle ernstige voo,rbereiding voor de
zware taak, waarto,e hij eenma,al zou wo,rclen ge'
roepen - ofschoon die tijd ûog verfe scheen -ging iret leveu van prins Wiihehu uiterlijk kahn
voorblj, to,en hij eensklaps te nritlcien van deze
rust het doo'dvo,unis over ziju vader hoo,rde uit-
spreken,. Wat er feitelijk gebeurcl is aan het
Pluisische ho,f, zooclra er zekerheid bestond om-
trerrt de doode'lijke kwaal van clen kroonprins, zaL 

"
wellicht nimmer vo'lleclig bekelcl worden. Latet
is wel cloor onthullingen van go'eci-iugelichte,
zijde b,evestigd, wat eerst slechts als iets onge-
ioofelijks gefluisterd werci : clat alle pogingen
zijn aa,ngewend, orn de troonsbestijging van den
kro,o,nprins te yerhinderen, maar ho'ever deze
pogingen zijn gegaan en welk aandeel prihs
Wilhelm aan dez.e ttl"sçlqe,genlooze handelwijze
tegenover zijn vader heeft geno'men, weet men
nièt en zal men waarschijnlijk nimmer weteri.
X{aar welke ro;l de jonge man ook heeft gespeeld

bij de bernoeiingen, van anrlere zijde in het werk
gssteid, om den ongelukkigen kroourprins te be-

Een graaaatwerp,er.


