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Engelscire artillerie bij trct offensicf irr 1918

wegeD, a,fstand te doen va,n zijn re'cirten op deî
troon oI zijn toesternming te geven voo,r eeil
tegentschap' ; voor nielnand r,vas het eeu gehcim,
dat er in die dagen van zware beproe-ring en bit-
tef verdriet verwijdering was o'ntstaan tus'schen
cle o'uders en hun kind.

Tijdens zijn verblijf aan de universiteit te Bonn
maakte de prins verschillende reizerr, o,.a.
b,eao'cht bij Engelancl en Schotland. Aan iret
Britsche ho,f o,ntmoette hij voo,r h€t eers't zijl
a,anstaande vro,l1\1r, prins,es, Augusta \-ictoria,
clo,chter van detr hertog varr Sleeslvijk-llo1steil,
met wie hij in i881 in het hur,velijk trad. Bis-
marck moet oû1 politieke reclenen den jo'ngen
prins to't dit huwelijk hebben aangespoord. Na
het tot stand komen der Duitsche eenheici
arbeidde Bismarck met o'nverdroten ijver aalr
a die innere Conso,lidietung des Reichs r; (cic
iunerlijke vers,teviging van het rijk). IIet was
een zijner geliefkoosde denkbeelden, de woegere
vijanden des rijks rioor percoonlijke banden met
c1e clynastie der Ho,henzollerns te verbinclen. Om
clen he,rtog van Augustenburg, uit den Sleeswijk
Ho'lsteinschen o'o,r1og als Freclerik VfII beketcl,
nret Pruisen te vetzoenen,"rverd prins Wilhelm tle
ra,arl gegeven cle clo,chter van den herto,g te hu-
\,"en, wa,artoe hij zich bereicl verklaarde.

N. lI0.

15 Juni 1888 trestijgt hij dcn tro,on a1s \\'i1-
lielm II. Ais keizer zette trij voort lvat liij als
kroonprins bcgonuen r,r'as : zijrr urisleiclende'vre-
clespropagancla. Niet te11 ourechte haci trij rn
Euro.pa en in Duits'ch1anc1 de naarn van corlog-
zuchtig man ge,klegen. Ecn goecte politiek eiscn-
te;,ciart deze naam zoo spoedig rrlo'gelijk zou ve1-
geten rvorden. Op clen. f ees,tmaaltrju van cren
pro,vincialeu l,ancldag van iirandenburg, twee
ciagen naciat Bismarck in clen lLijksclag zijn groote
politieke rede ten guns,te van cie militaire lcening
hacl geiro,urien, s,telde \\'ilirclnr een cironk iu o,gr

cle provincie Branclerrburg, die aldus luidde :

it Bij mijrr rit cioor cle lf ark Brant-ienburg ti.; -

c'iens c1e man(æuveïs heb i1i rloor cle bloeiencle vel
rlen en door de becirijvighei<1, welke in, de fabrie-
l.,en heerscirt, rnij voldoencie kunnen overtuigerr,
clat rie ware gro,nd tler volkswelvaart in dert
vrucirtgevenden arbeicl is gelegen,. Ik weet zeer
go,ed, dat de groo,te menigte, in het bijzonder in
het buitenlald, mij er van beschuldigt, dat ik be-
geerig ben naar ro'erR e1t lichtzinnige, o,odo'gs-
zuchtige gedachten koester. (loC beware mij vo'er
zulk een misda:1ige lichtzinnighe'id i Met veroût-
n'aardiging protesteer ik tegen dergelijke besichul-
cligingen ; maar, mijne heeren, ik ben so,ldaat en
.a11è Branclenb,urge'rs zijn s,o daten. .Dat weet ik.

DE GPOOTE OORLOG.
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r)iiiiiurii \\ cllSail ti< tr Lij:r.iisùii ilr,-L ,-,L r,. \,i-i1L.r-,.
\\jeliit 0ri,/-c. grÛoic ilJiis.iii-ilrsrlicl !icl1 -i"ljirJ-ri:!
'rorri€ij oi) ,,iell rizlg, (ilt L/r]:, L \ Lr,le iILii-t iJ-liuilrl -

spe-|. \1cr tcjollde eCncr I lar u\\r - ilzrlrc cllgcsiu tcli l'r8. L -

f i1lg cn voilisrvertc'gcilwoùr.l1gr1rg . ùeze \\'oûl,-rLri
\\'CllSJlI iii rri lrtt lrijzuttr:rr uir rl-rlr,.u:.1 ', r! ., j
tC paS'Sr.C:tt c11 aiaâf(]ilt. 1'L,clr l.l, ti iu!.j : r( \, r j, lri.lri'
(ienburgcls, vtccLcll Lio,i cit lticlii:iit{-t iiilLlrii's cr)
tlc ir'tlcitl I l.

Ert iu, zijir belociit-ic irroiiiaruritie (( itati 11rrj1i

v U,iii )) ZùgL llt] : ( j.li i:ùri ije S.10.Cii (.CiI \ I C,ie rL
uclvaf cil 111ci lcde f ccii, ., o,:t zuu \ ct' 11ui ili-i11 l1ij j
itgt. I\rtlrr.hcirlc tu'i ri(,L rLLlLs-r;u ltger c1i iiaL
.i/ LlttS,Jlic \'0.i.li liillll;L-ri iri.1 irrrL irt \ rl./.uii,rr1ù
Ijf eijscil, rie \\'r.i(ii-..iLii i.rs, \ iij..L) !c ;je iiLi i L ri ,:.
lJergcllJiic Lellioretls,crlc \i,Lr]1(tlilgcil .l;.ttri ticrt ii i1

cltceleil tiit aiie IJcrio-tc:j !ar1I \r rriiciiir'S lii-rz.t!-
:,Ji1aii.'1 eIr\iJ1 wtJ oJii \ùc,iL-.iriu1t-i iii!Lt\\c rii:iii,-
I',eg'ciril \ii]clcil vcol (rc l]Ù\es,.iglriS cil lic l"ilajii!--
(il1lg \,tan Ilultsciiiail(l's iiu[tutrs ulacuipusirle.

w'iiilelnl II pos;eercle gaâr1rs. Iemiiriti scrrLlt
ovcr hcxl:

< \l,ti1iiciru gelooft in zijire iroliciitrgcn, iuisr zc.r..,-

ais een g-ocLl tooreclspeier gcloolt in zigu roir.Li.i.
zoo iang als hij speelt. i.jii is uie.i cie cerigc uvtr-
ccnlio,tns't, clie cie L<eizer in tie nabijircid clcl too-
lrcelspelers brengt. Ilij tieeit ook voor iccicr ge-
lla,ar, r'oo,r ic.icr.e alitrc ceil clelior ilao.lig. lju car
tiekol rvcet hij te kiczen nict cic vo.lma,aiitc zci.:er-
hcicl van cetl goed r-cgiss,cr-rr. Van eeu rcgissellr
uit de o,ucle, romantiscire sci1oc,1 overigclls.

A1s tuj nlet zijû gcvû,ig rrc Vcrlûss,ersiiciri .c
Jclus'aictr rnlvijct (ttiuu), dan draâgi rrij ovcr zilir
ttnilornr ecn \\rlitcn nrarilcl, gckiiipt ais cc.n IrLr-
gr"irnsge rvetetl; ais rjll itr irc l\ocrlairt: i!iitrrcrl
lirtlis;, iian iaat ilij, 'riJ,ri rrrj ilttr.tL, ,,-i,,;-,iliLtrLeil
1l1ci iieflllitct-titgs,:i:t'l-a plitalscll ult r.Lrl 1,oii,ra r:iJ
.Lrartstoclrtciijke lc.,cvocrtllgcl vou1 ... uc belrau-
ning va.n zijn s,ci1ilr. flij z€gt tot ziln
s,o,l.,iâte1i als zij ltaar China gean,: ri Gcet
pariion 1... \rcest c\.cir ycrsciini<ii,:iijk âis .ic
-l.t irnten van Àt'.iiil I r. } rj i clsciriji:t il: ci:ri
Oostei:soir vo,rst tc riiicidcl v6ril ccn ciuizelirrg-
rçc'kkentlc praal _* a1lecn rnjsL lJcriijrr c'lc zoeic
atmcsfeer van Bagrltlri | 

- 
6n1 cclige ciagcl ialti

als een ec11',,o,Liiig rnalr zijit oil(.icriiânùir jcli,ai
toe tc sprckcn. ilij is ktLris,tcnartr ci-i ziiir lnelii-r

- 
c11 clie marrier is vrij ;:oncl.crling -- irij is iir:-

tninô, r'c1i1ircer, philosooi, incius,triccl, lanclhcci,
pro,feet cn clelnagoog, a1lcs, rvat 5Jc uilt g] ailcs ûi)
zijn tijri. En in icclerc uitiirg hrist rncn cie biu-
rlendc, levcnu,'ekkcnrle oveltuigitrg, clic clici,r tlit
het hart liorrt cn ciic cle irat tcn clcr utctisci,crt
z.rrciit. ir

]iet llisnrarck blal< hij . l{ij r,o,etr1e cclr andcre
iroliticl<.

}iog tra,r:irtLe llis,nrarck th:rus cioor rnicidel rrau
zi j ir a :tri i ai r g c Ls, i.'icn lici :u er t<.rt arrt',iere !, c(i atuittelr
tc bteirg,.'ri, llia.r tLvcrgceis. ijcti il :1'iirert iticic'i
tle keizcr ()li cc11 ciirtcr vari ilc:ii lJrarlil-cnitttrgschert
pro'rrinciclcn l an.lcliig c'err rccic, dic cincligclc nrcl
rle n,o'orclen : rr Dcgctrcrr, ciic zich bij mijn arbci<1

teg'c11o'ver tiij p,1ac.ts:tr, rrcrplcttcr ik rr. Iin ovcral
t'errl'gefh.tisterd : <i I)at sisrt op-Bisma.rci' tr.

Naal aanlc'iclin5g van ccu tvtt tcgen cic socialis-
tcn, brak irct konflikt uit. l3isrnarck ontviug tocn

lcl i;tLrtijlciiicr, .iii:1i,i1ti ovLL irc iiilcsijc ltu,alr
,'r,1 lLult.

riatuurlijL $'crcl de katrsclicl ilcspicri.
iticu nrcltlcic cicu kcizcr dit bezock.
Zaotk'r. cie licizcr '\,ali itiL oncicrho.ud iioorcic,

i,.gal hij zrcir clerr I'oigcil.icti cizrg, 1r) )Iaari, naar
iic \\:oilirg laii ilclr halstlitr crr iiet rlczcn ro,epcrl.
ilismarck irad tlcn vorigclr :rvt,nii nog .laat gewcrlit
ut 1ag nog te bccl. flaasiig liieccidc irij zich aari,
;:.oncler tijcl te vinclen I'oor Ce cloor zijrr cio,iitcr
i oo'rges'chrcvcn lichaams,ocfcningen, en trad voor
c'lcn ircizc'r, ciic hcnr in sciierpc l.;ct'oorclingen vcr-
;:ocht, t'cori.aal rriet zorideL zijn mctleleteu mct
.:e lef 'rijici(leLs tc oniicrrialriicluil. <r ili kari uij uir
::l jtt uLr.,tlr ,!lS iltt t'.'i'i riici J,ilt'.i o;ttze3.jcil, ril
rt r j n ai.,1;l-ii irtitc n icrl itir'lci ii li j iic p:iricrucntsicilcn'
ie cnti'iilgc'tt, cLt z,L\l utc ilociirjii gc\trc1111c11 ariiit
licirtroic vair irrijir oiiis.tiig, rr altiioorriiic iiis-
ilii icl< -

rr tir-rli lict, \1'ârirlcer Lnr, ircci irct u Lcvcclt r r
t I)c rlacht varr mijt ilccr cindigt voor ilct

:.tloit trrrr iiiijrr trontr'. r,

'itlce tlir3cn laLcr iiicitttc lJismarck zijn out-
=lig irr.\\'c zr,riicrr hicr n:iet c;oorrlringen in clc veel-
zijciigc bcruo,ciïngen van \t'ilirelin 11. De Agadir-
lii.r'estic wâs dc voornaamstc.

-.le tr vucitiu itue uclr bursitrg ilr 4uto1,1 koriretr
rii..it. jin die bots,ing iiwam.

i',ciz:cr \-iiilliclm ll'a,s reechl op hci" iiass,c'lscirc
t-frnrlasir1n1 cen nriririelmatigc iecriing. En eeu
rri.rr.icliuatig vcrs.tand is hij zrltijd geblcven. îa-
jcrircrr rLccit hij rriet. ]iaar bij bezit t'"vce cigcn-
:l'iil;t1ri,c,it, '-irc ircili yirl cnScftatbaâr nt1t, gedi-11cl1-

'li.: ::ijrr ;,;ioric1"ijd, zijn gci-, ccst c1r .iic hcrl aiiijti
rrri ;::irijlr r-:in grilr:riiteit irebbcii 3cgcvcn: zijrr
,,:,i\riniLiillârc ijlcr en zijn fenoiueritiai gciicri-
gcn. I{i j . ireeit cieze eigens,chappcn, clic toch
cigenlijli een povcre bagage iu 't lcveu vormen,
c'p onvcrgclijkelijl,e $rijze $,etel te gebruiken.
Ël liij iiccft ze :11 u'e€i- in r1e cerste plaats gebruil.:t
o:l cic icgen':ic va11 dcr wijz:en, gi:ootcû iicizcr,
.,r'aiirin ;:i.iuc ijiiciircici i:cfc1e, te bcstcnciigcn. i\lct
r:trr-l:rrii.ri ::prrLk :rij e;r,cr sciicji<i-iriiie , trcl" Ûciiiscir
iiispt'itcer<ie Liij ovcr thcol<-rgie, nict architektcn
Lrsg;raii liij ieciiiriscire viaagstuklien bctrc{fenilc
l-,oil', l.,irirsi.Iiij si;iak orrel nrLrzieli, tooncel, s,chil-
tlciilutrsi, iziuil- en voikenliutirie, el<<-rnomische cn
1;o1itic1;c vraagstulikcn, aitijcl niet c.lenzelfclen
u coliicirlijkiiom, ct1 riclzclicict scirijn van n'etc'ri.-
s::iiti1,1rcIijkiicitl . 7-iju belangstclling in c1eze zakerr
zo,il feil g1:oo1c vc'rriienste gcr4,ccst zijn, inclien hij
riie i ii<.;or" zijl inatclo,oze zellingenonLcrrhcid er toe
ge.1Lc-,,nr \r:er{i, tl111 zijn opperr,lakkig oo,rdeel a1s

rell ii'ct lraar vorclt tc cliru'en. Zoo-1aï hij zijn ..vi1

6,l;picgrie aatr scrvie'ie ktirr,li,tena,ars c'n 1ia.râl(te r-
loozc nriririrclt valt c1c r,vetenschap. I{et gevolg
lliervliir zi,,--rr u'ij in Berlijn, u.'aar oiitelbare hait-
\-eijj.rlirtlriilclc cl i,crfocilijkc lceliikilccien zijir
irrcrgc;1ci o,p '.1itclrL1kl:e1ijk b,eve1 vrr11 ecn kcizer,
t1rc lLcjriho,lcl Bclqas hoogcr s'tcidc darr niichcl
.\rgelo I

Een ijcielc r1an, zo.i iioog gcplaatst, viircit t1r.ri-.

z-cnr'L r,lc;ers- \\Iilirelrn hecltt er tir:trritr.izclrl Sr-
voriclcrr, Gcen vorst is zoozccr gchottticit ge\\,'ccst
a1s hij, iiie zich ecll oiraJha,ilhelijk haraktet ltraait-
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de, gebonclell cloo,r dc iaffe gedienstigheicl, de
naar-c1cn-mo,nd-praterijeu cn a1e cliepc, kniebui-
gingen vân ccrl o,noartkoombare ho,fgrôep,

Ee-n zijner levens,beschrijvers getuigt nog:
'i Iieizer Wilhelm lI bezit ltog cen persoo,nliiL"

cigcnscliap, clic hc,m a,ltijcl zecr te sta,de is geko-
nrct in zijn poLitiek van verborgen doelen: hij
is, als hij wil, ecn b,ijzonder b,eminnelijk man.
Sornmigen, clie hem in een bijstcr go,ecle luim
liclilrcn gctroffen, noc,111c11 henr zelfs ecn cirar-
lnerrr. Dit is zeker, dat hij z()o,wcl iu het dagc
iijks.ch lcvcn ais ln zijn po,litick alleraangenaùr.-
ste n'c.ordcn r,vist tesprekel, die in zijn o,nrgeving
ie€ieie zweenl van waittrourven wisteir te vcrjagcn.
llaar cleze aaJlgenânle woorden cn cicze ciacien
lan beminnelijkheici z:ijn bij een nralr als \Vilirelni
nooii spo,nta,an en nooit zo,nrder ne,venbcdoclingen.
Hij heeft Frankrijk overladeu rnet zijl bclùfci-
hc.:lcn. Hij seint mc'vrourv Carrrr.rt bij cieri cio,o,.1
i air licri prcs,iclent, en scirenkt bij riie gelcgerileitl
t,,r'cc Franscire officie,ren, clie wegens spio,nnage
vestingstraf o tcicrgaa,nr, gratie. J3ij clcn tragis,clierr
l,,rancl in 1897 seint hij, in het F'ransch rlitmaal,
aan den presiclent. Hij seint aan mwro,uw cic
tveduwe Félix Faure. Hij brevorclErt een sameû-
komst van Fransche en D'uitsche zeeodficieren, in
cle Noorsche wateren. Hij houdt een sympathieke
rede otrr het slagvelci, van St-Privat. Hij stsrurt de
Duitsche deelneming aan de Parijsche tentoon-
stelling. De keizer drinkt op generuâl Bo,nno,t err
op het Fransrche leger en hij zendt 10.000 .rVIark
aan clen hect Lo,ubet ter gelegenheid van de ra,rnp
r-an Saint-Pierre (19O2). En a,l clie odfervaardig-
heici, a1 die be,tuigingeû. var vriendsc.hap en bè-
u'onctering herbb'en geen anclere ko,nsekweutic dau
tleu aanval iu 1914 I l
. llaar woordef,r z,ijn te geef en op een paa,r Mark

seinkosten ireeft ctre keizer noo,it gekeken.
Wanneel wij telkens weer in herinneringen eu

levensbescho,uwingen lezen iro,e charmant en har-
telijk Wilhelm zijn ko,n, dan gevo,elen wij thans
eigenlijk allecn nog maar hoe berekenencl en ho,c:
vaisch hij geweest is.

\\iilhelm heeft bo,venclierl op eerr ge'lukkige
tvijze weten te profiteeren vaû de zwakheden
vair zijn tege,npartijen, in het bijzo,nder van zijn
belangrijks,ten tegenstan@el Frankrijk.

NIen weet hoe hij Engeland een plan voor del1
Trarlsva.alscfuen oorlog leverde, terwijl hij toch
s'''nrp:rthie voor de Boeren huichelde, maar dan
eensklaps clen ouclen Kriiger niet wilde o,nt-
vangen.

In 1914 riep hij tot zijn troE)en aan het Ooste-
lijk front : rt D,e Geest des lleeren is o,p mij neer
gedaa1cl, o'mdat ik c1e keizer de'r Ge,rmanen ben ! r.

Wij weten hoe 1914-1918 eindigde.
Er lve'rcl geseincl, clat Wilirelm II. afstanc1

rleecl van den troo,n.

En een ander bericht trof even gewelclig : De
keizer was naar Ho,llancl gevlucht ! Op 10 Novem-
ber kwam hij, va,n uit Sira; te Bysden, in Ho1-
landsch firnburg, aan.

Hoe hij oiveT de gfens k$/aru, ontleenen we aan
,t De Telegraaf l :

Dr. Cahnter, te Amsterdaffi, ontving van zijne
droeder, te Eysden, een brief, waa,rin op'karakte-

ristieke wijze de kornst van den keizer is beschre-
ven, en waâra,an wij het vo,lgende o,ntleenen:

Eysden, 10 Nov.
(Histo'rische datum !)

Welja, wij hebben hem gezian, den grrroo,ten
l<eizer ! Vanmorgell, tëgen ,t 1f 2 uur, was het
rrogal clruk op straat. Vacler cleetl het \,cllstcr olreil
er1 vroc'g a n onzen buurman, die voor zijn hrris
stoncL: <Zeg, wat is er te do,en? r - < De kerzer
is aan het statio,n. )) - 

(St... ll dep, ya1161 uir,
terrvijl hij het raarn dicht cieed: hij dacht na-
tuurlijk dat cle buurman hern voo'r den gek hield.
lorcir lret ruruocr o,p s,traÂt irielcl a,an ; tk zci:
( Je 11rocr;t jc tocir ceng gauw kleeûcn en gaâ11
Krlkeu, ) cn vacler rÀ'c.g. '.l'oen cleecl ik lvecr lrc[
raanl opcn, cil za.g, op iiet sta.tionsplein ccirige
grijsgcs,clrlcicicic autor's staan. ik clacirt : q Zci:er
ccltr paar moilische o,liicielcn ciie voot' hun fiiau-
srcnappen zijn gcvlucirt en zicii hier lviilen latetr
iliierneeren; ili ga oo,i< cens kijkeur. Op straat
ontmoe'tte ik vacier, die mij gauw kwa,m ha,len;
lret was waar, de keizer was zoo juis,t met zijn ge-
voig a,ângeko,nlen van 't Witte Huis,. Acht auto's
nret cle keizerlijke kroon, eu daarourder u Gott ruit
L1lrs)), rn een ha ven cirkei. Cnaulteurs el o,Iti-
crerelt sto'rrden op tret plein, terwijl cie keizer raeL
ciert plaatseli.jken koorrmandant van -ùlaastricht op
err ileenvanclelcle op het perror van het statro'u.
Iedereen koqr hem zien, want wij stonden allerr
met o,nzeil. neo.s gecirrrkt tegen de ruiteu va,11 de
wachtkarner. Hij zag er heeleruaal niet uit alsof
hij zijn rijk en zijnr kroonr had verloren, maar wel
a,iso,î liij zeer go,ecl oçt zijn gemak was : hij keek
ons o,llVêrsichillig aan. lk kon mijn oogen niet
geloo'veu: daar staa,t die man dus, clie de geheele
werelcl twintig jaar heeft cloen beven ! r\aast mrj
stoncl een o,ud, tselgisch man::ietje, die stak ztju
armen onrhoog en riep den keizer to,e: tt Kame-
rad !r. 1'o,en ik den keizer lang çienoeg had aan-
gekeken, ben ik naar huis gaan ourtb'ijten. Op het-
zelfcle oogenblik rverden de auto's achterom het
station binnengebracht. Eenige Beigen, die dat
zagen, riep'en toen: c Na,ch Paris, na,ch Paris !l.
Waa,rlijk, die chaulfeurs en, o,fficieten zagen er
niet meer zeer affogant uit. Om I uur kwarn uit
Visé cle ke,izerlijke trein aan; het heele gezei-
schap stapte toen in. Eers't in den loop van den
namicldag werd het statioarsp'lein door mihtarren
afgeze/..,; v66r clien tijd, was alles het statioor bin-
nengedrongen.

Nu zal ik je heel precies gaan vertelien de aaa'
ko,mst van den keizer. Ik heb met opzet gewa,cht,
to,tdat ik het van de beste bron had. Vaciet heelt
den o,ntvanger gesp'roken van de do,uane, aan den
gfe'nsp.ost.

Ornstreeks 6 ttur 's lnorgens zag de sergeânt'
die o'p post stond, eenigeauto/snâderen. Hij ging
midden op den weg staa,n en riep : < Halt I rr ' D'rie
auto,'s stop,ten, o,fficie'ren gtapten uit en zeiden dat
z1j naar Hoi.lan'd wilden. tt Goed, rr zei de ser-
geant, (maal dan moet ik u ontwapenen, anders
moogt gij er niet door rr. Andere officieren mef
andere autols bleven \4,achterr oF, het strookjc

' neutraal teilein tusschen de twee do,uanekanto-
ren'. Toen zij zagw, dat de eerste aangehouden
werd'en, kwonen zij er ook bij. De keizer, dien
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\\'ilson, president clel Vcreenigcle Staten van
Anierilia,

rle artrleretr t Ijxcelicrrz r, tr,J,ctncicu, tratl naar vo-
ren elr zei: tIk nil cioo'r, ik heb cle Nederlanti-
sche regc-ering in kennis gesteicl r. r\,[aar cle s,cr-
geant, s€rg€âll,t Pilckers,, uit Grons,r,eld, iiet zicir
riiet o,verbluffen, en toel cie keizer herhaalde,, dat
irij c1e regeering in keniris iracl gesteld, autwoo'rrl-
t1e hij : rt D'at kan we1 zijn, maar ik bel niet iri
keltris geste'ld, en, ik laat u rriet <loor of ik ntict u
ontwapen'en l. De keizct zei: ( \\.Iij, opperolfi-
ciererr, laten o,ns niet clool eelt s,ergeant ontrva-
llellen )). Hierop kwan rie o4)tvaltger er bij : t l)an
llo,et u wachten totclat cie lllaats,elijke ko'mnran-
clant van À,Iaastricht er is; ik za1 hem dadelijk in
Ijysden opschellenr. D{t ges,chiecide, er on(ler-
tusschen kon mijnheer vo.ir Ilotrenzo,liern een r1l1r
irlijven wachten op clen weg; irij liep op er ncer
om zich te verrva,rmen. 'Io,en c.ie Nederlanclsche
majoo,r aankwam, boog c1e keizel met een ge'bâar,
alsod hij rvilcle zeggen : rr Ik ben to,t uwe bcschik-
king r.

En zoo gebe,urde het, dat cle Duitsche keizer
tlool een Nederla.nclsch sergeantje vr'erd aa,u.Bc-
houden !

D'e ontvange'r zei tot vader : u Ik had Jen kcizer
rrel he'rkend, maar d,at kon mij niet schelen; ik
q'as in mijn recht, en ik moest mijn plicht doen r.
Eu de s,ergeant verklaarde rustig : rt Keizer of
geen keizer, a1s hij er met geweld door hacl ge-
n'iid, clan had ik op' hem gesclio,ten r.

\\-el f1ink, niet waar? Ondertusschen waren ze
toch blij to,en zij den Netlerlancischen majoo,r
zagen aankonen I

Zij schenen zoo''n, haâst te hebben, dat de keizer
tct clen o,ntvânger zei : rr \\/ij laten u die auto,'s,
over met al wat er in is; u kunt z,e in b'es'lag
neme! r. Het is niet waar, dat de keizer er ter-

.neergeslagen uitzag, ook uiet vvaa,r, clat cie auto,,s
met slijk en modder bedekt waren. Dat zijn alle-
nraal praatjes; cle keizer harl zijn gewoon, bekencl
gezicirt met zijr harde trekkc'n, hij sprali ircei
gelvdon; de auto's warerl ze'er go,ed oncrerirouden
en de laarzeu cier officieren zagen er uit, also,t c1e

Ercial niets kostte I Er werci vertelcl, ciat ook ctc
kroonprius zo,u koulen, maar dit za,l een praatje
zijn. Ài1es wat ik je hierboven ireb ges,chreven is
cie zuivere waarheid, uit de beste bron,. l

llerr geleidde den keizer per cxtra-trein naar
Àrnerongen, c-lp het kas,teel va"n graa,f van ijen-
tinck, lveik clo,rp nu o,ver de gans,che wereld be-
kcucl werd.

Deuige ciagcn later verscirecn aan cie iro,i.iancl-
sche grelrs ook ue beructrte lirooitlrrrus,. < 1Je 

.1 
e-

legraaf l bericirtte hierover :

tu llet den treiu uit ùaastriciit, ciie o,tn precies
twaa,lf uur het statio,u \\;. P. te Àmstert.iaur, birr-
tuen daverde, arliveerde trier ex-kroo,uprins vt il-
helm met kiein gevolg. Ilij had cen cerste klasBe-
ct.lupé in gebruik, waarin zich ook de eerste-lui-
tenaut Van }{ulient bevond, clie clen kroonprius
l,aar \\'-ieringeu zal vergczellen.

De politie ilalu streuge ruaatrcgelel eu hield
voor de beu'uste co,upé een ruinite vrij. Ilet ge-
t'ucht, dat de krr.ronprins zich iu cieu treil be-
vonci, was als een lo,opctrd r,uurtjc o,tder de reizi-
gers verspreid gewo'rclen en een gro/ote droal varr
rr.ieuwsgierigea verclro'ug zich voo,r de co,upé.
. lla,ar zij koncien uiets zieir, dau eerr lange ge-
staite, in cen spo'rtl)ak en met een pet o'p, che
l:ciragelijk in de roode kussens gecloken, zijn
gou{ielr sigarettcrkoker opentle, er cclr siga,ret
uitiraa,kie en clcn kalnieerencl,en Lrlauwen rook cier
tauali inzuig,

-iicmand werd to,egelaten. Echter slaagdeu we
er in, tlauk ztj ee:tr goeci.e doss brutaliteit, plaats
te lrerrren iu een eerste klaxe-kompartiurent, na,ast
dat va,n, cien kroo'nprius.

'I'usscheu onze coupé en cre zijne bevo,ud zich
cen kleine coulo,ir naar de W. C.

Ontlerweg, va.u het station W. P. naar het sta-
tion C. S., hadden lve een onderhoud met deû
nran, wiens naanr iu dezen wereldoorlog tal va.u
liceren aarl groo,te rampeu o,nafscheid.elijk ler-
boncien is geweest. Hier iu cieze kleine ruimte,
rnaakte hij met z'n bruine srlio,rtpal< err groote pet
uiet dien slungelachtigen indruk, dien meo, vau
hem krijgt als hij in uniform is. Hij was uiterst
lveh,villend eu stoqrd, oûs met een gtmlach te
wo1ord.

We stelden hem tal van vrÂgqo, die hij vlug
beantwoordde.

< Hoe lang denkt u, of denkt men u op Wieriu-
geu te houden? r

< Daar is mij niets van beken'd; ik weet het
lretsch niet. l

rt Uw reisgezellen zijn officier, niet waar? ))

ttJa, ze zijn s,teeds b j m,e geweest. rr

tu \\rarEn ze vro€ger van uw staf ? rl

uJa., ze zijn ook tijdens clen oo'r1o'g steecls in
nt'n gezelschap geweest. rr

t Wie zijn het? l
Alvorens te antwoordqn, vroeg de kroooprins:
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< Van welk blad is u eigenlijk ? l
< Van rr D,e Telegraaf > ! >
Even gle'ed e'en eigenaa,rdige trek ove'r zijn ge-

zicht, maar daa.rna sprak hij weer:
rr Schôn ! Dezen heeren zijn majoor vo'n X{ùller,

majoo,r vo,n Miildne'r en Ritmeister von Zohel-
bitz. >

< De s'clrrijver von Zobelbitz? >

rr Neen, familie, l antwoo'rclcle de kroonprins.
rr LI lees,t rvel Duitsche boeken? l

rr Af en toe, dank rr. $,/at dcnl<t rr vau rle revolu-
tie? l

u Er is reeds een kentering rvaar te nemell,
l1aaf 11e11 rn'o,et voç,tzichti.q zijn nret rtoo.rs,pellin-
.qen. D

rt Als cle to,estancl daar ve'rarr<1e,rt, keert ge na-
tuurlijk te'rug? l

rr Als alles veilig is,, ja, n{aar n'anneer? l
Even dnnaalcle zijn blik âf 11ââr' de voorbijschie

tencle bevro,ren weilanclen.
rt lfebt ge uw v'ader gesproken ? l
rr Neen,.dien heb ik, s,incls ik in Frankrijk lva-.',

rriet gezien.l
rr Wat is r1w opdnie o'r'er cle Ho'llanclersi? l
rr l'Ien is zeer voorko,rnencl voo'r mij gewees,t.

FIet eten is hier zeer goecl. l
(( Hier clenkt men er wel eens anclers over. ))

(Zoo'? Welnu, mij is het goed beva11en. Maar
steecls benr ik so'ber met m'n eten. fk nil niet <1ik
n'ordenl, s,ptak hij en wreef rtret cle haucl over
zijra spo,rtpak.

Hier wercl o,ns o'nderho'ud a.fgeb'roken, daat <1e'

trein over het Ooste ijk 'r'iaclrrkt clrenncle en c1e

remtr,lokkcn leccls tlet knarsenrl geluicl tcgen cle

u'ielen s.loegen.
De Hollanrlsche officier verzocht ons, het ofl-

tlerhourl te willcn staken, \r.âaraân rr'ij rolrle'lcn.
9t"*

Zoo'a7s rvij hem zâ,gen staan, maakt c1e krootr-
lrrins onr,getwijfelcl clen indruk van eell aângenâarn
rrrerrs,r--h, lijk cen onzer niet c,tibetriurrelijke perso-
rrcli uit 11e s1to,rtv.clclcl, rleu eig'enaar varr een u'in-
rrerrd zeiljacht, clie vricnCclijk lacirt err rvchçillcrri
sr-.re'ekt tot cle hem intetvier,r'ende journalisterr.
Hij kan ook de Prinz-Heinrich-Fahrt ge.wonnen
lrcirl;cn in zijn gr-<ro,ten grijzen arlto...

Schrille te'gensterlling : 'deze man verloor den
r,orlo,R.

Hij srtaat claat tegeno'ver oûlrs,, op het gezo,ncle,
lrluine hoo,fd cen griize spo'rtpet, hij tlraagt eer.r

llruin lio'stuurn nret een bo,rs,tzak, fi'aârin c1e vrritte
zakdb,dli. Een helb,launr o'rrerhemrl, \r'aarboven
cel slappc, r'ittc bo'o,rd, e11 eeï ijseliil< .gro'ene
rlas do,en o,rs detrken 6f aan een abominabel s,lech-
len srrraal.- ôf aarr ecrr zeeT or.ertaast r:ertlek, s'aal-
l.ii lret !"T'oroitstc clecl van <-'lc kroo'nprinse'lijlce gar-
tlerot;e niet kon g'oftlen meegenoren.

VerCcr u,olllt het kostuum gckormpleteercl <1oor'

cen korte hro,ek, bmine kappen en bruine scho,e-
lleï,

266 sttat tlaar cle ex-kroo'nprins, niet meer
rr.ralcnc'l orn etiquette, sprekend met ons,, zonais
f,ii ruisscirie'n nog no,o,it zal hebtren gesproken met
ccn ger^,'oon burger... \\rèl is er veel verânderd.

Aan het Cettraalstation stc,pt de ttein ; aan clen
o.r,erkant rran het perron, clat afgezet is, staat de'

extra-trein, die den ex-kroonprins naar Wierin-
gen brengen zal, gereed: een loko'rnotie'f, een
tencler, een goe,clerenwag'en, daarachter e'en groot
rijtuig eers,te en tweede klasse.

De ko,ffers worden overgeladen en ten slotte
stap,t tle he'er vo,n lfo,henzo,llern Jr. uit zijn ko,rn-
partiment en stapt het perron over, terwijl hij
o,ns, jo,urnalis,ten, die hem zoo juist interviewden,
sroet lnet cen enkele militaire b,eweging aan cle
klep van cle pet. Dan rvo,rclt het po,rtier van de
laats.te co,upé opengeho'uclen, err \{/ilhelm stapt
rraar biureu, IIij gaat daar zitten, r1e knieën over
elkaar, clen lichten rl'auclelstok in cle ha"ntlen, ter-
lvijl hii een sigaretje <lampt. So'ms ziet hii zenuw-
aclrtig naar ziin na,gels, htraast dan weer de blaurn'e
ror:,k om zich heen, tikt rnet <len stok oçr cleknieën,
lrcziet n'eer ziine vine-ers.

fntusschen lvo,rden er koffie, me1k, kopies er
n'at gebak geb,racht in een cler anclbre komparti-
rrrente,n, waar t\À/ee kellners aanwezig zijn.

A1s alle ko'ffers ingeladen zijn, waag| een be-
geleiclcnde Duitscher aan een der spoorwegauto-
riteiten: r, Alles fertig? r. Eenige oo,genblikken
Tatcr zet cie trein zich in ber'veging. Dan staat
\\iilhe1m vou l{o,henzo,11ern op, groet de op het
perron staande autoriteiten cloor diep zijn pet aI
te nemen.

Zoo vertrekt cle trein in rle richting van Wie-
ringeu, \vaar de ex-kro,onprins rto'et rrerblijven. rr

Lrit Ënkhuizen seinde men aan hetzelfde b'lad
(1.d. 2 l \ro,r,crnbet.:

trI{alf e{f . Het groote nienrvs gaat in Enkhuizen
van nronrl tot rnontl': rr D,e kroonprinsr komt ! rr

Gister arronrl kutarnen uret den trein cle r.'oorbo.
<len : vijf f)ttitsche o'fficieren, c1ie, al haclclen ze,
om gcen aanCacht te trekken, hrrn e'envoudigs,te
rurriîo,rnl aauqetrokkeu, toch niet o'nop.qemerkt
lrlcven. Ze rlineerilen in a1le stilte met zijn rtijrren
irr rrl),ie Po,ort van Clertel. D'e naam van het
ho,te1 too,verde hun blijkbaar schoone illusies
\root, \vant ze vroeien ciarlelijk om een Duitsche
l<runt. Te vcrgeefs echter ; zij moes,ten zich tevre-
clcn stcllen met rr I)e Telegraaf l, die op de lees-
tafel 1ag. Dc heeren vertrokken na een nur met
cclr iacht van den rn'aterstaat naar \Vieringen,
\\rââf zij de ko'ffcrs r"an clen, gewezen kroonprins
lrecnbrachten. Se<lert ziin ze niet teruggekeetcl.

Ën nu komt s,traks c1e banneling ze'lf, met een

stleciaal voo( hem ingelegclen ttein, otn 1 u. 36.
De s,tationchef he'eft <le po,litie verzocht het sta-
tion a{ te zetten om den ongenooden gast tegen
al te groote belangstelling te bes;chermen. On-
no'odig is deze maatregel niet; want het gesprelf
van <1eu clag bezit in Enkhuizen vandaag steevast
rrret : rr Oa je den kroo,nprins zien? n.

De che{ heeft van <1e <lirektie der H'IJ.S.M.
opdracht ge1<tegen clen tre'in persoonlijk te bedie-
rlc1l cn te zotgen dat zich tijdens cle aanwezigheid
van cler ex-Kroomprins r:o stre'l<t nieman<l ook
rrict çan het petsoneel, o'n het stationterrein crp-

lro'urlt. I)e rre'rkoo,p van trcin- en pefro'nkaarties
n'o,rr1t geclurencl'e drie ku'artier gestaakt.

TTet gezdlsch ap za1 nit <1en trein onmiclclellijk
on het . jaclrt o,r'e rstappen, \\'aarmede het naar
\\Iieringen n'o,rclt gebracht. rr
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_ Dan vo'lgde een telegram va,ll den ko,rrespon-
dent te Wieringen:

rr Dè ex-kroo,nprins wordt ireclen avo,nd. te b uur
voor de haven alhier v,erwa,cht. Hij moet dan
rva,chten tot het hoogrvater is,, wat otn 7 uur za7
zijn, tot hii c1e ha.ven (de Ho,ukes) binnen kân
gaan. Per rijtuig gaat hij dan naa,r Oosterland.
MEt hem zullen hier aa,nko,rnen de majoo,l-adju-
dant vorn Mûller, Ifauptman Mulder en Ritmeis-
tet von Zobelbitz.

De ex-kfoo'nprins wor'dt bes,cho,uwd als een pri-
vaat persoorn en wo,rdt niet b,ewaakt. Er is oot<
geen marinevaartuig voor z-ijn bewaking. Hij'
heeft vrijhei<l orn het eiland te verlaten, maar in
z.iin eigen belang worrlt hcrn aangeraden cr te
blijven. Hij is echter onclergeschiklaan den bur-
gemees,ter, als hoo,fcl <1er po,litie. D€ o,ntvangst zal
niet officieel ziin. Alleen r1e bursemeester zal,
a]s hoo,frl' cler po,litie, b j de aankornsrt tegenwoor-
dis zijn.

Gistet avond zijn.nog zes bedienden en dric
wasens met ba,gage aangekomen.

Van de begeleiclencle officieren zal een in de
pastorie logeeren, de anderen zullen hun intrek
ncmen, in een hotel. l

En zoo wer<1 cle krootrprins naar het
eilandje in de Zuiderzee gebracht...

Arm was <1le keizet noq niet. Over
mogen las men het voilEencle :

eenzaaîn

zijn ver-

Dro,ot het hestuit van cle revolntio,nnaire regee-
rirs heeft \Milhelm vo'n Ho,henzoillern senior c1e

kroo'ne'o,e'deren verlo(en, maâ.r zijn partikuliet
veïmoren mosen be"lro,rr.len. Ofs,ciroon het niet
c"eraal<keliik zal z.iin e'en iuiste grens tusschen c1e

ture'e vermoqen,ssebielen te trcikken, kan in het
alqemeen lvorden aangeno,men, clat van de 110

heerlijkheden, riclcl'ergoederen, pachtgoecleren en

v/oud'goederen- van c1e vroegere Prnisis'che kroo'n
slechts ? weri<elijke kro'oargoecleren zijn. Dtie en

ta,chtr'g blijven dus pa,rtikulier eigen.do'm r,an den
e'x-keizer. Van deze 83 go,ecleren zijn c1e me'este

met de bekend'e ex-keizerlijke s,lo'ten vetbo'nden.
Het ko'ningsslot te Bedijn is een l<rootrgoed, t€r-
rvijl c1e beicle anciere sloten, n.1. iret s o't Bellevue
en het s1o,t Morntbiio,u pâttiklllier eigend'otn van
c1e uitqeu'o,rpen grco'theitl zijn. In Fo'tsdam zijn
13 paleizen partikuiiet eiqelrclo'm cles keizers met
a1 let daarbij behoo,rencle groncibezit. Het resi-
rletrtieslot te I{anuo.ier, 1-ret sta4s;sJo't te Stettin err

clat in l(ass,el zijn niet het partikrrlier cisendonr
r.an \\Iilirehrr, 1naâl vrel rle sloten \\rilirelmshôhc
qr f,ôwetrl:urg. \'rcrcler' heeft hij no'g partikulicr
crigencloan in Brcsla,u (het siot op iret exercitie-
p1èin), in Charlottenburg, Itlcienwalcle â. O.,
i{o,ningsberg, Cc.l1e, S'traats,brtrg, I(ôni gsr'vill tcr -

haus,eri, Os;iial:riicii, Trc,rrviilc, Ootnintetr, Sc|ôir-
lia,usen (bij llcrlijn) , Schr,r'c'Ct a. O., Ilombtlre,
Oiiva cn I{olrlciiz. \icr':ict'l;eito,o'r'en irem no.q t'cL-
schejcleuc i rcbtsloten, u.1.. Httbeft us,stock, Gôhr-
c1e, RomirrJeu, Springe, tr{etzlingen en Gevrcs-
garten. Pa.r'tikulier eigenclorn zijn ook 116'9 ltet
s,iot Benratir, ()a.4incn eir hct s,iot zu Brùir1.

De kroous'cirat bedlocg in 1840 vijf millioen
t'naler. Eenig;e jalen vco'r t1,en oorlog val 18?0

beclroeg hij 15 millioen mark. Bij deze- 15 rnil-
lioen zijn, 1161 rlen Frans'ch-IJtlitschen oo'r1og, nog

4 112 rlr.illio,err als oo,rlogsgift van het D,uitsche
rijk aarn Wilhelm f geschoùken.

Qok staât vant clat, na derr cioo,cl van Wilhelm I,
in ba,ar gelcl 80 millioen a.chterb even. Daarvan
rverclen 20 millioen aan den kroouschat toegewe-
zen, terwijl de rest o,ntler de kinderen vaa den
eers'tenr D,uitschen kerzer werd verdeeld.

Wilhelm ff ontving na den doo'd van keczer
F'riedrich, a,fgezien van den kroonschat, uiteraard
siechts weinig. We'l is waar had Johannes vo,n
Miquel op zekeren dag ontdekt, diat twee s,tukken
q'ro,nd, die men voor sta,ats,eigetdb,rn hie'ld, aan
cle kroon behg,o'rde'n err Wïlhehn If kreeg van den
Staat voor beide terrcinen - thans srta,at er de
ko,nirftlijke bibliotheek cn het o,ude ko,ninklijke
Op,ernhaus - 

precies 10 nrillioerr, maar dit geld is
grootendeels uitgegeven bij cie verbouwing van
rlerr koninklijkcn Mars,tall.

Het tegenrvoorciig b,aarvermogen van den ex-
keizer rvo,rclt op 20 millio,en mark gesichat, de rente
daatr,-an op 900,000 mark, claar het gelcl bij ver-
sclrillende l-.arrkctr tegen 4 712% mo,et zijn ge-
plaatst.

XXXVI.

NE LAATSTE DAGEN VOOR DEN
WAPENSTILSTAND TE

MECHEIEN. BRUSSEL EN ANTWERPEN.

Te Brnssel err o,l'eral in bez.et Relgië wefd het
gcrlulrl op een z\,vare proef .geste'lcl.

\\rannccr zo,1r tlau to'ch'de rvapenstils'tand geslo,-
tcrr v,ro,rrlen ?

Ze\:cr, r'anaf 1 Norrember voelde men clen druk
a1s r,erdt'enen.

I len hoo'rc]e orre'rai r.'aclerlanclsiche liederen.
D'en 8n verspreidde zich te Brussel srnel het

rrieur,vs van de rer:o,lutie in D,uitschland.
I)at oprcer hacl dadeiijk e,e11 weerslag op de

troepeî in c1e hoo,fds'tacl en e1c1els. De o'fficie,ren
'"e'rloren eensklaps hun gezag. Men zag hoe sol-
datcn hen rroorb,ij liepen en bespotten.

Prirrs Ruprecht va,n Ëeie'ren bevoncl' zich te
Br ussel.

I-len 9rr l{ot,cmber lreriiet hij het ho'tel Barban-
sc'rr, loliisalaau, rlat irij in beslag genomen had,
en verhuiscic nrct ;rijn staf naar c1e wo'ning van
11-r :i:rï dc l\lcc-us', Stephanicplaats.

Iienige uren later kutam trrij vrceselijk gejaag<1
lrij markies c1e Vi11alo,b,ar, Alchitne'Cesstraat, ge-
zatTt va.il Span1e.

r Excelierrtie, l zeii hii, ri ik voe'i mii niei nrecr
vriii*- ondcr rnijn solclaieir. Wiit gij rnij een
:i:hui1p1a.ats verleencn ? l

rrJa, r artwoorririe cle Slraans,che gezant, < a1s

gij qcvaar 1o,o,pt eu op voorwaarcle, clat gij bij het
o,verschrijclen van d{'n drc'mpel <ler legatie, op-
houit a1s legercverste op te tlecien. l

D,e i-rrins ke,ercie na,ar het ho e[ Meeus terug.
Hij aarze,|:ic eerr be'sluit te nemen. (1)

(1) < Cinqiraute ilois d'occupatio,n allemande. rr



,_Ia, aafzclin.q rvas cr vecl bij c,lc hooge ovcrsten.
i.'\r:ti er gci:cilit'lc,, sCiiceg j11i:' zor-, oit5;ciooflijl,
zoo cltrirc:lr-it1i jir. Flois stortte itrirr gi:zas ja... ITr:i
l:ritstlr iitiliiair: rc..,..t.. ,II t--;.ri"i;,:1.r, i..r,.:i.irlt:tr.:.

li'e lJeclteleli ir.r11 nt,.:: Jri,:i,: {_l]it,,rl,.1-oo;i 1t{:t
lt':crlljk Ee-',c.i riat je l erjcssirig fiedc:.,-je. .f,a, ntcn
\\,âs zeifS n,ai Vccibai:ig ir-r 1:r:t 1,'1.cr-i?,i-icil€toon.

Zaa lezen \\,e ir hct 1r'cik ,r llc llr",itschers te
lrlcchelcn D vân Frans Velliavcrt :

11 
ITol gro'ot. rvâs airecds c'le vreugde bij hct

vrilk te Mechelcn, wanneer op Donclei"dag tO Ok-
tober o,ls, cle blijc1'e tiiciing in 't aartsbisctorn cloo,r
,..1cn heeL llrancqui, jtocfrli:cstriririlcr r.,air hct }ia-
tionaal Konlitcit, en Zijte Exccllentie Van Vo1-
lcnhove, Neclerlairclsch gczant tc Brus,se,l. r,r,ercl
gcblacht clat IluitscillanJ,1ç 1 r.sri1c1,çorrry-âar-
r.leni ruan Araerika aangenc,nen had.

_ 
Eirel a1s, cp 4 Arrgustus I914 cle l<reet < ôo,r1og l

a1s cen biiksem over l,llcchelen heenvioo,g, wâs
1:ct nu ,'!c krcci ', \ rcilc l c1c oorloq is qerlian |,,

.ITet volk jube{cle, cjanste en ornhclsrjc elkaar,
zoG groo,t \vâs de vreugde. Een zee van mefl-
sr:hen rrerclro,ng zich op rle Groote n{arkt en in
tlcn Bruu1. \lt,'at zai- het zijn, als wij binner enkele
Cascit cle of{icieele tijdin.q zuilen ontvangen !

l{iet zoo'clra wâs het nieirR's in }Ie'chelen be-
liencl, of in Sint-Romboutskerk werd de Belgis,che
Nationale viag vo'or het beeicl van O.-f,.-ùrount
r-an cien I{. Rozenkrans of O.-f,.-\/r6,6a' ç6111

lirc:,'e ili'Lgestaiclr, to,t g;ioote \iretl:{de cier gelco-
-,.gcn die gcci'urcnde het Oktaaf vâr clen H. F"o-
zcnlrratrs zoo' vuriglijk l{aria's hulp en bijsl.anci
o\rer olrs bcpro,cfd vacier:larrcl afeesirreekt lradden.

Doch al clie rtreuqrle $/Ês van l<orte:r t'luul.
Tl,::rir;e rlaa-en latcr rrras het antrrooirl vair Ante-
r"i1<a 1s l,Iechel.en ge1<enc1.

Or Zond':rq 13 Ol<tober hari een incjruknte]<,
licncJe nlcchtigheirl plaats irr St-Roanbo,tr"tslieik.
an 27 2 nur wetcl cen nontriil<rnl Lc'f sc:{onserl
c1a'ot Ziine Eminentie, uo421ç.1r1er de Z. Ecr.r'.
--]Ir,:er '[alttt'y,iik 

D,c llTeetrlt eci.r ïro,or.1 1r2ir il'4]iqnm
t.sstLlr-tt{:lc srr nteeî ilrri. ilnjze-'ui1''.,7iaamlcitc
r,lrc'lrtell'usclr --,,a1r orsc,lpr-c eir on.strckcn, r'iltri
r-cro:iricrd in a"e ker1r. Na het 

.lof 
ï.cïr]{rn zii rllcit

irr r,ethoor ontv'angeu in hct aartsl..r'<schanneliji<
rralcis, \vaar onze ben-.irirle T-i-or,lir:aa1 icrt 1tç 7. p;.
Fi. llc;!.:cn van P.o,csel::re hrnr, achteler:r-rr',:l!ens
rctr rr'n'ott1 rran troost €n oiilhcltritiE tccsti"rutdci:,
ittttr rrr:rzekelric rr'et zi.j r', lr'31 ,1- lrit i1r.;r 'l,riliur:s-

c,rrr] ::o,utIen i.cLiiqlici:rgt" lletlai Z. Ein" lrnrr :.:ijir
'1 

: 11,lr.1li jft qi1 :re"'c:r 1ie.J qCs,rlt oi..i-crr . 1rr1...jr1 r i..1.t-r'.

','l ; r r1, t,. i i r-r'r çç1 1411n,1rr 1.r11.1 çi. 1. i.i.1 d r:rcI rr ri,- 1,l" :
:',1rcirtiqhcicl.

ll',.rt lln'a,:r te \'xcc!;rrlel crl '.lccl I'i:t tret aftri:]..-
1.:r,:r.'l 11"'qi trit V]na:rrJcrcr_r.' l-)ii 5qlqrrn'9,rcl :rei iirac!' rla'. .1r 1:i11,;çi'l.51.3
i-.ei-irlrteu- Ta. 11,at y!-as 't be gir r;an 't eitr4.e.

ITc" i{1ci:: Êe:linadc, Let St-Rourlnirl,slioilcrc,
1,ct J-.eosioniat Sctrrefperg, liet Atiri:lctr"m, klcos-
.f cls, andele e;c'Lto ti:l.eti nog .,velri.ci-l a:.ol; 7 az, ar ettc t t

iirqericirt. Een stroocr ger.ondctr gurlste LljlncL.
r'')r s'râtic r,'an }llrrizen l-.lbetr< te l.:lcir vocr allc

1i,1.r.'1,r.1r3 ti.:11_ t:t:tCt.ia:t'1. rrr.n.-ii:....j- Cir.lt:,,':r'!."i-i-.
.Ën1datcr.: ci::clrtcir i:rlil:'criiei.ii:g hii r'c hrir-

îcrs.
D'e officiererr traclen nog olr alsr;{ er nir:tg vet-

1?5i 
-
rl-lrlr1 ï.:â,s., ejl lrurr uraclrt oarl:eltclkt blee-f. In
lr,1 l.;t,i-i lLiii"r",l rl'ciilcir dccieit uit r.le t-Lri.i1.cil .ge-r.,ri-i {)iii ir:'i; :itlj.i,f c liai}1r,:rs,, of zclfs tot cle lra-
I r I : t i 1.,, ri..-,.t I i trger r I ; rtlleri 11cze11cn toesân.q te .i et -
l.,l:ii-r:-rl. i4.c't-er 1r.:râr: iaîialiai oltr tc zii:n c,r. icrnatiil
: ll.rr;:s:l:air tir irrîge 1i, sireelll'er-i zii it clie liuizcr:
i,i:.:L e:.i i-.teeste f ) u s,chriift -1/crl]arrcrt.

ir ûp I),orrlcriiag iii Olcto,ber rn.ercl aan vele Bei-
1q'ische pr:litieke gcva.rs{erle11, in Duits,cirlancl cle
-rliiireicL verlecrrcl. Onclel rlczen bevotcl'en zicir
oo;k de ZZ. EE. IJII. kanunniken toncin er
l,,tranckcn, scliretalisseit v*n Z. Em. I{arclina:ri
lle,iciel. Z. Ë,. Tj. Kairnnrrik Appelman:i b1ee,.
iiog eeligc, rlalcii aangeho,utlcn. Of er rrreu.qcle
\1'âs irij irrirr aanlio,inst !l

,lirar c1a.ar was noiq onllis,t.
J.Ien ho,orclc het liarron uit Vlaritrcleren. D'e oor-

1cg dnlitr.le vo'ort elr narlerr]e.
j1c,r ]Ie'chelen nogmaals onc]er het vuurkomen?
ï:ie riaci'rt nict aan t1e vreeseiijke clagcn r:an

-i 1:' J, rrn,_1e cen'clc1ige i-.eschieting, .rvaarvan c1e
.',-hocl:g, ecrri'arrulige -qtede no,.q stcccls c1e gll-1r,\,e-
1ijirr u,c,nclen r'iroeg?

1.j.aar c'laar 1a,.i mera co;k te tr{ccirelerr dc,u cproeir
',':tir ra]rbeft ;

rr fanclgenooten I

,, De riag var heclen .lreeft c1e vrij]reid rân olrs
-- 11.: r'nllinrrrcn gernaakt. I)e sociaal-clcmo,krriti-
sir:iic partij heeft cle i:egeering over:qenomen ejr
âr!r (1e o,nafirankelijke s.o,cia1e d-emol<r'atische par-
iii js rle irtreiie it r1-eze r'c,geerin,.g olo clen ioct
-,':,r r.'c.l1e geiijkiecl-rtie"heicl aangeboCcn. Blijft
t,aar:l.leiijk troiiw aon het l)rritschc volk e1t aalt
r.iir', t.aal. r'Iiij rvetken irari<i in hand, mct c1c arbei-
r!crsi qn hitrne regcerr'rrg. Binncn l<ort krijq^-t g'ij
-r'cr,clnratig bcvelen,

r De .Sodclatenraacl. r,

Iiri r,vet lnee'r is,, ook te l'{echelera vo,lrl,.len clc
lrlil.nten een raadl, dier 't gczag in hanr]en nani.

$l-rt ',:cn Aruim bevorirl zich hier'. Iir'j u'as r1e

Le kerrcle aanrroerd'cr rran het ,Je leger', clat te r-e r-
.t,r:ei:: gepoogcl, harl o1,el IJzcr en fc1-rerlee tt
ri liirgen.

\,ton r\r'nirn laar,-ligdc o1r liet s,tadhrris ber-eleir
lrit.

l',:iaar i1e Solilatellaad hacl ree,'ls hetzcilrle cc'
'-i 

.Êtt,
Ecl schcpcn \7toe.q clan aan r.'o,n Artrin -,r-ic

r'; il de r-rrrtstar :..:r:i : hi j o,f rlc so[i'btrrrr:rril ?

ll,c genclaa-l trnl< c-lc schourlers otn cn q:i-:
1,r.r'lt. TTii gevoelre lrct .,ve! lroe zijn rezrg {e-
Lrr,lic,1 1,r'âs en. rt'ra1 "r'jr: ::trf 1crli.,t 1-i.i rr':1t't-r r1=

st:.ril.
Tl; gl,l-l.rlcrrrra':l nrrrlitr: rjal iic 1-'crrcll<:::-- t".,

:l i.: -,,ii'air 4c,Liirg -.'arr lrcs,ti'iuT'bc.lrr:nd. Hi j r .- i.,--
'l.c:..trc, t''irt r'le irc'crrcir Bci,qie zoualcll r,eriai--:.
i:ir..rit i1r a{u,acl-.tir.q eis,c=Lrte liij 1<ahrte en g'.i,, , :-
:', r',r: t Ji eir L

Zco llcril' lict 11 Nc,vcrubcl . Err -\-cilr:,-r.: 
-

li:llijli. il :riirl aangclaal.l r'crk:
r. Zr,t"1l1 i',ct i-,e richt o{licicel r'a:r cicr 1: :- --'.

:r.i1:,lar;ri iir ie sirill slclictli t:,:1.s,, -\'iaLall i,e t--,'
ncïs, ver.rr St-Ror:iboutskerkho'f, $/ol1eruaik: :::
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ooder clen Toten, getuigen van een merkwaardig
scho,uwspel, dat niet gemakkelijk uit het geheu-
gen zal gewis,cht n'orrlen : cle soldaten val dc
D'uitsche ko,mpagrrie, irrgekrvartiercl in het Pos,t-
kantoo'r, brachten ho'uten bakken, geweren, gas-
maskers en nog ancle'r oo,rlogsmateriaa,l, komencle
uit de nabijgelegen karabiniers-kazerne en uit het
po,stgebo,uw, ofi eenen hoop, in het miCden van
St-Rombo,utskerkhod biieen, en staken er vuul
aan, terwiil cle so,lclaten, dronken van vreugde,
de roode band aan hrrn arm, roncl clen vuurpo'e1
dansten... Daarna bego'n een openbare verkoo-
ping van al wat niet ko'n meegeno(nen rvo'rden.
Alles werd tegen een spo'tprijs verko,cht.

Hetzelfcle greep plaats in biina gârsch het be"
zette gebied van België.

Om 3 uur in den namicldag, $rerd de natio,nale
driel<leur op den Ro,mboutsto,ren geheschen; nr1
steeg de geestdrift ten top; een oo,rverclooventl
gejuich steeg uit alle bo s,ten ; rroortclurend weer-
gaimden doot c1e straten de kreten : < Leve Bel-
gië ! Leve de Ko,ning lr Er werd gejuicht, met
hoeclen gezwa,aicl , met zakclo,eken gewuifcl, o,nder
de kreten (( I,eve de Ko,ning ! Leve België ! Leverr
o,nze dappere helclen !l

Ja, de revolutie in Duitschlancl had haar weer-
s,la,g in Bdlgië.

Brr.rssel was in afq,achtirig,
rr i \r6vgmber. Blussel is één, u,emeling van

\\'irgens, paartlen, â,uto's, karren, grijze unifo,r-
men.

Dat ko'mt en gâât el rijclt naar onbekende clo'el-
einclen, o,f sleurt zich pijnlijk op goecl valle 't uit
voortl

Geen woo,rd, geen gebaar. Al cleze s.olda,ten
trekken heen, zooals zij geko'men zijn ; met de-
zellde liidzaarnheitl van : ( Ik moet r. (1)

Geen dro,efheicl, geen verzet; ze slaan hard o1-,

de paarden ais ze haas'tig zijn; ze laten ze ga.an,
\ranneef ze tijri hebben, Zij zijn nog altijd o,or.
logsrverktuigen,, ge'hoo,rzame raclertj es der gro,o,te
rrrachine om de wereld te cloo,cien.

Mis,schien \À,o,rclen zij spoeriig weer mallnel e1l

<Ian zal het vers,chrikkeliik zijn. So,ms heeft men
er al een indruk van, als zij han officieren be-
kijken.

fn a,fgelegen straten, in de hoeken der steen'
wegen l.an de voo,rsteden sjacheren ze: zij nemen
\ran hun \4'âgcn,s havef, suiker, mee1, schoenen:
snel b eden en loven, en c1e inhoud van baal of
zak is verspre'id.

(1) <Pourquoi pas pendant 1'ociupatio'n,. l
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Zttarc lianoniren rukken r,ercler in vero'vetd gebied

IJeserteeren zc, ttekken ze a.f.? llen u,ect lrct
rricl.

B No'veruber. JIerr lreeft vturriaag rrc.rol 11e eets,tc
rua,a1 ko,mpagrrics plun<ier"aars gezien, o1r rnar-scir'
o't'rle, hct geweer uret clen rjcur orn rletr 1ra1s., rlcn
rug gebogcn ondcr clik ger,uil1e zakkcn. Jlcn i,e r-
hoo,pt nroto'cr-cletten voof 2() tr.rt .10 frank, paar'
tletr roor 250 tot 5{lil fratr1,, een nicuu,e jâs vo,ii
30 fr:ank, eeu helm voor 2 f1a1lk.

f) )Iorrerrl;cr. Talrijk zijn c1e gevalien rrarr insu
l.rorclinatie . Geetr cnkcle solclaat gr:o,et nog , Le

o,f f icieren. Ol dcr honc'l ercl clergelij ke, het rrol gen t1

too,ueeltje gezien : Eeir sclciant spoi bij het rrcot-'
bijgaal \/a1r eelr luitetiart. Dcz.e s1;reclrt irenr aatr.
Il'e officiet tctont r)jn rcr,olr'ei, r.lc solclaat trekt
zijn baio'net ; beiclcn, berlreieerr ell<aar. Dc o,fficicr
geeft het oir en de soldaat hlijit rrlcester rran irct
terre itr. Dc officier berncllit tl'cc ouilerofficieren,
rlic rroorbij ko,mcn, cn h,ereclt hurr rlen soldaat te
o,ntlrratrrenen, llraar ze laciren ircnr in 't gezicht uit
e11 geven den luitenant den raacl niet aan te clrirr-
scrr. T)c officicr vcru'ijdcr.t ziclr strel .

l{cu vemeemt clen a,fs,tanc] vân clelr licizcr'.
Duits,che sodclaten zingen cie I'farseillaise. l

Zoo u'ercl het Zomdag.
rr lileden heb ik cle ineenstorting vnlr 't keizer

lijk regisrn er 't einde van het Pruis,isch milita-

ris,urc gezien l, lezen \\:e ilt het ree,cls cli\i,vij1s aar;-
gchaakl Brnsselsch rlagboek van Gi11e, Oorns err
Deiantls,heere.

rr \\'elk een dag cri in crrlicle uren, welk eeu
r-eeks van gebeurterris.seir, die nren zich clrie <1a,gen
gt:let1cu naurveiijks ha:i kriuiren inrlenkcn.

Om haif tien irr tierr nrorgcn r'èrscheen eerr
tloep Beieren, die van 't 1'ro,nt tenrgl,e,erden, met
het vaanciel aan 't hoofC, op de l,ouisalaan.

IJ,aar s,taat t1e aft-,ceiing stil , het begin cler ko-
lonnc irevoncl zrich olgelecr op tle hoogte van het
lrotci doo,r Rupre'clrt rrar Reieren lter,voond.

Langs cieze tro,ep lijnt zich een enotme ho'eveel-
ireirl urecgeko,men gerij : \1 âgens, rijtuiger.r, kar-
Lell \:aJ1 alle grootte en geil'aante

Naug'elijks h.o,ud1 4.r" i'l.ub,be1e liolonne s,til, of
nrcn ziet uit iret hotel J:leeus een o,fficier komen,
behoo.rencl to,t den staf rran clen prins. I{ii kornt
met de o,fficieren der brigarle spreken. Na eenige
oc,senblikken gesproken te hcirben, volgen clc
officieren cier brigade, een tiental, den s,tafo,fficier
11aâr binnen.

Eenige nrinuten l;.iter irccrt cic,zclfcle stafo{ficier
tc1ug, verzamelt de oncie rof {icicren, ongcveer
rlertig, en brengt ze cs,ok binnen het gebour,r,.

D'e so'1daten, clic aan ziclt zell overgela,ten wor-
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clen, zijn zeer nicuwsgicrig, w.at clit alles betee-
klent.

- IJet onclerho,s6l lji de I{oqrilrkliike FIo,oghciil
cltttu't cen krv'ai..tiet. I)an kourcn a1lcn rraarl lrui-
tcn, g:ian langs r1c trocperr cn vïa.qelr o,f clcze er. iu
toesitemrreu dat prins Rrrprecht lret heir naar
Lleiercrr tcrugkeert.

De s'o,ldaten anturo,o,Tden, clat cle pr-ins kan mee-
gaan a1s hij bang is hier te blijven. Maar ciit
loorrval \^ras hun als een openbaring. Plots zag
nren den waren to,estand I \\/ie we,et, u,at men hun
van het front nog ha,c1 rvijsgemaakt. Nu gevoel-
rien ze, c1a,t r1e o,o,rloig door de ov,ers,te'n a1s een
rrcdorcu za,ak bescho,uw<1 werc1.

Gew-eren en rânsels werden o,p cl'e w.age11s ge-
woilpen, en de troep, zette zich in bewegin,g, eens-
k1ap,s alle tucht rrerbrekend.

Ru,p,recht van Beieren ging toen liever niet
me'e. I{ij begaf zich naaï den S'paans,chen ambas-
sacleut en week incognito naar Ho11and.

Zoo ging het ook o'ncller anclere troepenafdeelin-
gen. fn sormmig"c kazerncn lverci cle ro,oile vlag
geheschen.

Plots deerl het gerucht d,e ro,ncie, clat Brus,sel
in de macht was van eeni so,ldratenraad.

Er rvas inclerdaacl een ( so,ldaten- en arbeiders-
raad D gevo(md, ciie zich in de p,laats cl,er ko,m-
manclantur s,telde.

S'to,eten van sctdaten trol<ken over c1e lanen clcr
nriclclel-siiad. Ze dlroegen ro,o,c1e -;1a ggen. An cle,r c
niilitairen'slo,ten zich bij hen aan.

Il'e go,uvetneur-generaal vori Falkenhauscn
rtasi onvinclba,ar. \ree1 opperofficieren hadclen in
:'ilto rle vlucht g"nom*n. -

I]c storet begaf zich la,ar c1e gev,angenis van
Sint-Gilles en bevriicl,de er c1e clesèrteurs en poli-
ticke gevarreenen.

Oo'k b,urger's vormdeî nll optoichten en trokken
nret natio'nale vlaggen, zingencT, vân cie l{oolds,ta-
tr'e naai'de Beurs.

D,e f)'iritsche soldaten lieten hen cl,oen, ja, juich-
ten hen zelfs to,e.

llen zag onze vlaggen en die van cle geallieertle
1arrrl'en aan vc,le l:alnelr verschijnen. Vani balkons
wuifde rne1l nlet kleine vlaggen. D'e Ea,nsche rnicl-
dens'iad was een werne'ling 1ts11 plrgewonclen, ver-
heugde Brusselaars.

Op c1e peg'iersplaa,ts zâ.g men een D'uitsch o,ffi-
cier uit eeû auto de solr]aten to,es4rreken. Tlij
rv'enc1<l'e spo'eclig met het getij mee cn riep :

a fn D[itschla,nd is rle revo,lutie 1os'gebro,ken,
het gezag is in handen vân arbeidiers en so,ldaten.
De oorlog is geëindigd. D'e D,uitsche so,ldaten moe-
ten zich g'oLed en vriende,lijk toonen jegens cle
Belgen. Ze mo'etem de wapens niet meer opne-
men. A1s officieren ef hen toe wi11en clwingcn,
mo,eten ze de w'apens neet'rÀ/erycn. I,eve de repr--r-
hlick I l

D'c s,olclaten juichten to,s (,-u tle auto re,ecl licen,
tuet den officie,r, clie nu e1cl.ers het o'r'rleuroo,r'c1 gin.q
\.L i'spreidcn .

Intusschen was een reyo utionnair komiteit ge-
r-o,tmd. n'fet c1e hulp van rrastbes'1o,ten so,ldatcn
narn het be,zit vau tle openbare geboulvcll.

De schilclwa'chten bij het b,ure,el van clen gou-
venleuÏ-geq,erâ,4r1 werden o,ntrvapend, cle kom-

tna.rrclantur irrgcnoltcn en cle roodc vlag aair clcn
gevei gehesciren.

Ololi o1t het Pa,lcis tlcr Natie zâg. 11te1ï t.,r..idr.il
trvee rcrode viaggell wal)perelr.

\,/an het balkon deelden solciatcn a,ati clc'rntniS_t-
te mee, dat het militair gezâg vervallen .en over-
.qegaâfl wa.s aian een Sio1da,tc11- en a,fbeiriers,raad,
c',ie een proklamâtie uitvaarcligeu zou,

D,e Duitsche so,lclaten legclen de t'apcns neei-.
Een burger zei dan, ciat cle cc1rs,r1r1L àfgcs,ciraft
was en cle Be,lgische btrarlen vrij mo,chten vers,chij-
lt en.

Dc soldaten juichten toe, rukten hun erl<en-
rrirrgs.teekerrerr en reginrcnts,r)ulnnrers cri zelfs ve-
len hun ijzeren kmis af en wierpen a1les op straat.

Ze hielden o'fficieren stâ,an en geboclen hun de
cpa,uletten te verwijderen en zoo zij niet r;hig
gelroor'zaamd \\re,rclen, declen ze 't zeTl en oût-
naûlen.çok c1'en clegen. D,e o'fficieren bo,clen geen
tcgent'veer, maar m€n zag siommigen cndcr dic
c'legraclatie weeltcn.

Sclrlaten c1e'den auto,'s stopp€n, r.lreven cr cje
o'fficie,rcn uit en nâmen ;ic1f vrcdiiik irr hei ri1-
trrig lrlaats.

Anclcrei iiepen rlai'lsrenc1 cn zingend door c1e

st rd.
.lc b,.rigerii bctuigcie niet minder haar vreugcle.

':- ,:\-,,oi; ':- iuaakte metl een vreugdevllllf met twee
clrqblaril<iosj{cû op cie D'e Brouckerep aats.

Ja, liet witll vo'loir re\:otrLltie. ilaai I,velk een
rrentiing z:ou cleze lrcmen i Reecis ho,orclc men in
rtels,cheirlele rvijken schietel en dan vlucliite rle
n.icnigtc a1s t1o,l heen. Op clen hnc < van r1e Ans-
pacblaan eir c'[e De Bro'uckeleplaats sto,uclen ze]ls
machincgerveren, clie 1Lu en rlan 1osbrant1clcir,
z.c'c'.1at c1e kogels in 't ronrle f1o,1.eir en sp e.qelrui-
ttu tct'l;tiizelrlen.

Officieren werden ver1rloo,rcl ; rooden kwanen
rrrct keizcr'1ijl<en in botsing.

?c.qen clen muur van de Pos,t stonclen barak-
lierr. I{et'vo,lk s,tak ze in brancl en clans,te bij c1c

\,lammen, ro,epcnci : 'tr Weg met c1e Duitschels, ! l
.\an de No,o'lcistatie \4/et.1 eve11ecl1s lret eelt nri-

trajlicur ge schoten eir $'ocrdde men doo,deLiil.:
tu'ee burgers. Het rrolk s,locg in paniek op ric
r,l ucht.

Het komiteit van arbeiders en solda.teil harl
intuss,c hcn clen rlienstrioenden bulgcnrce'ster o,rrt-
boden.

D'e heei l,cnioatlier airtrvoorclcle, clat v"'egens
<L- o111i5,1"t,, zijrr tegenuro,o'rciigheicl op lret s,tac1-
iruis nc'o,clzakeiiik u'as, clat boveudicn de Drrrlt-
sche.legeerirlg veLdwenen w'as en de gcmeente-
orverheictr er g'een anclere te erkennen had, utaar-
vatT z.c noch clen oo,r.spro,ng, no,ch cle vorming
1çenc1e.

\\rat latcr hacl cen vergadering plaats in ccrr
rvoning cler T{ertcgelijke sôraat, \vâa1 bâron von
dcr f,anckcn \vo,{)n(le. I)'c,ze \\'as overs,te I'au <tte

politickc a,f clc'c1ing.
.Of licver liii lr.as hct gernreest, ura,rrt n1r hacl hij

rliLli nlcLr te i'crtclicn.
Il[-,ar kr.iauen l-]rans sa1l1et], ilc heei'eir de \zilla-

lo'bar, gczant var-r Spanje, rt'an Vo,lienhorre, gezant
van Necle,rlancl cn F'rarrcqui, l.oorzittet van irct
r1{atio'na'a1 korniteit. Zij ctntmo,e'ttel er b,aTo,n votr



cjer l,arrcken, graaf vo,n lfo,lkte, graaf Rantzau,
Schaibie, goilverileur van \/laanclereî, Ifamel,
goruVe'rfl€uf v'an \trra]1o,nië, eu nog andere lluit-
schers', clie gisteren nog de eers,te 1o'l1en speelclen,
i11aa,1' IrL1 hun uniform leeds verwisrseld iraciclen
voroir een btir'gerpak, en dus u'ilden voorkor:nen
o,p straat doo'r soldaten herkend te u,'o,rden.

Wat moest er wel in hun gemoed omgaan?
Schaible clro,eg nog eeî rlnifo'rm, clo,ch zoncler

clrallletteil.
Een D'uits;cher in b'urger trad b nnen.
Hii heette B nsrtein en was tot den vo,rigen dag

110,9 eer orndergeschikt ambtenaar van het
Duitsch-Waalsche besrtuur te Nalaen. Ifamel was
Cla,ar ziin groote baas. Ma,ar de rollen waren thans
omgekeerd.

Bins'tein trad op als de gezagvoercler.
rr n4ijne heeren >, zei hij tot d'e gezanten en

Francqui, rr ik ben lid van clen arbeiders- en siol-
clatenraad. Wij badden ons tot u wilien b,egeven,
teneinde u geen last aan te db,en, maa,r von" der
Lancken claar deeilt mij opme.rken, clat we hier
allen sarnen llo,nden komen en c1e zaken c1us, vlug-
ger gere'gelcl zouden zijn. l

Dan keek Einstein de D,uits,chers aân en her-
nam:

rr I{et afsrchun'elijk keizerlijk regiem is afge-
lo,open. De arbeiders- en so'lcl'atenraad heeft cle
rrerd'rukkinq en t}'rannie, u'elke zoo z\va.aî ap
België clrnktel, ver'vanseî d'oor een regiem van
mensrcheliikheid en gelijkheicl.

D'e D'uitsiche sold'aten wi11en zo,ri spo,eclig moge-
lijk Re{gië rrerlaten. I)at men ze Tate vertrekkelr
en vân w'eersziiden trachte ko'nflikten te rrermij-
c1en.

fk ben doo'r mij kameraden van den arbeiders-
en sotclatenra,ad gelast te vt'agen, o,f er geen maat-
legelen genomeni Wo(d'en tijdens de ontruimings-
periorrlle.voor de bevo'orrading cler bevo'1king. l

Mart<ies cle Villalo,bar antrvoo,rdde, dat het Na-
tio'naal konniteit tla.arvoor zorgde en het clus vo1-
doencle zolr ziin, a1s cie raacl onclerrichtingerr gaf
om het vrije verkeer cler vaartuigen te verzeke-
ren.

Einstein bervilligcle daarin dadclijk en beval
gt'aaf vo'n Mo tke :

rr Ga aan c1e te,lefo,on en foep deu qcnelaal rtan
het kanaalblestuur en zeg hen, ciat ik hcnr beveel
te hanclelen nââr hetgeen gi.i qehoorcl hebt. Het
homrteit der arbeiders en soldaten is nu me.ester
cr.r wi1 gehoo,r'zaamcl worclen. De afschurn'elijkr-
verclrukking, waaro,nclef cle,ze bevoli<ing geleclen
heeft, moet o,phouden. A1 de Belgis,che b,urgers,
clie tijdens <le bezettirag gekerkelci werilen, ziju
op mijn benret l6,s*"iâten. )

D,e heer Francqtr.i kloeg dan, clat d,e D,uits,che
overheid \\raqgons van clen bcvoo.rradingsCiens,t
aanges,lagen had. Het waLs 1111 \ reet te Namert ge-
beurcl". En zo.o bracht men cle bevoo,rracling in
gevaat'.

Eirrstein stak zijn vuis,t op naâr I{amel, die zijn
o'verite was geweest, en r:iep uto,eclencl :

rr \tr/s.st6'* hebt gij mijn bevelen niet uitge-
r:o'ercl? \reetu nota rtan qle nictru'e, clie ik uitvaar-
11ig. l

En allerondeldanigst ha,alcle de oud-gouver-
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nèul v'au Wallomië een boekie te voo'rschijn eu

teekencle hij a'an, wat Einstein hem te zeggen

ha<l. (1)
Den vo'1genc1e[ motgell had op het staclhuis eeu

vergaderin-g van den gerrleenteraacl plaats, orn cic

,rn,t"dig" màatregelen io't hanclhaving der orde te
nemen.

Buiten bsl66rgden o,pgervo'nden burgers en ze

eischten, clat de nationale vlag aan den gevel zon

geheschen wotden.
Het gemeenteb'e'stuur weigercle en maancie tot

kalmte aan. Het was immers vers'tandiger te
urachteni, to't de eigen ma,cht terug was. Waaroll
soldaten uit te clagen ? Er hadden reecls botsingen
geno,eg plaa,ts.- l{eàmoest nu nog wat gec1ulc1 too'nen. Revolu-
tie kon v'reeselijke gevolgen hebben.

I)'e so'ldatenraacl richtte een proklamatie tot de
bevolhing. Deze luiclde als vo gt :

< D,e Druitsche rep'ub'liek en de soldhtenraad, die
ha,ar te Brussel vertegenn'oo'rdigt, richt a.an cle
Belgisiche bevo,lking de brot',d'erlijke groeten.

Het or.rzinnig bloedvergieten is geëindigd. Dat
inen cle ka,lmte bewarer I

Het is een srtrenge noo,clzakelijkheicl, dat cle
openbare lokalen gesloten blijven rtara vijf Llur in
,len namid<1ag tot tien uur 's morgens.

D,e v eili gheidskonnmiisrs,ie v'an d en solclatenr aa,tl
za1 er r,rcor zot'gen, dat cleze noo'dzakelijke maa,t-
regel geee,rbiedigd rvorde.Alles zal gedaan worden
\ioo,r het weTzijn der b,ewomers. De bevoo,rrading
der bevo,lking blijft a s té vo,r'en et7 zoto ook die
van het D'uitsche leger.

De soldatenraad srtaat botg voo,r 't leven en het
eigendonr van a,1le personen, zonder uitzo,ndering
van nationaliteit. Dagen slechts scheiden o,ns van
clera vred)e.

D,e s,oldatenra,ad s'te'lt zich bo g voo,r het leven
en het eigendb'm der Belgische bevo'lking. FIij
beloo'ft zijn siteun bij de vreeclzame ontruiming
i air het lancl.

Rrusscl, 10 l{o,venrber 1918.
D,e so,ldatenraacl,

Itr'c"und, Eers'te voorzitter. l

I)ie ra,aci zoncl ook eeu telegra;n aan c1e D'uit-
schc regeering te Berlijnr :

rr Tc TJmsse'l utercl heden namicldag de so da-
tenraad voo,r Brussel gesticht. De regecring eu
de liommandantur hebben zich oncler de bevelen
v:rn clen so'lilateirraa,cl geplaats,t.

Deze heeft het to,ezicht genormerl over a1le miii-
taire en burgerlijke bes,turen. T)'e zaak is over het
algerneen ordelijk geschiecl. De roode vlag wap-
pcrt o,D het gebouu, van het algemeen gouvefire-
rr r ct rt sl res.l.rtttr.

D'c sold'aterrlaa<1, te Bluss,el,
Frerrnd. rr

Darr richtte cle s'o'lc1atcuraa,<1 bekcntlntakingctt
t,rt tlc rnilitairerr :

<'Nengevo,lge cler omkeering, die zilh in
Duitschlandr heeft voo'rgjcdaan en voorloopig g"-

(1) Naar rt Cinquante rno,is cl'occnpation a1le.
mancl'e r, do,o,L Gi1le, Oonls en D,elandsheere.
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leid heeft to,t de sa,menstelling van arb,eid.ers-,
wldaterl- en bo,erenraden, en bij de proklamatie
van het autonoorm goruvernement, hebben de sol-
daten te Brussel hun soldatenraad gesticht.

\Vij zenden aan ofls re'vo,lutionn,air land den
gro,et van tro,uwe kameraden,

Wij verb nclerr orns tusrschen het fro,nt en het
vaderlancl betrekkingen te o,ncle,rhoucien in den
zin der geclachterr van cle nieuwe regeering.

\\'ij zullen cle dernob'ilisatie rier tio,epen ve,rze-
keren en er cie uitrio,ering van be,spo,e,cligen cloo,r.
alle nridcleleû \4râ.aro\rer wij beschikken. inaar orl
rlezen nitslag te verkrij.qen, mo,eten rle o.rcle en cle
t rlcht s,t reng gehalrrihaail u.orrlen.

De hevelen v'an clen s,olclaterrraarl nroeten rraar
r'len lettet uitgevo,ercl wo,rclelt.

Allen, tlie cie nieurve orde der clitrgen erkennell,
ziin n'elkom in o,nze rangen.

Teder za7 \roo,rtg"aân nret tie n.erkzaanrhederr,
rr':-rarnreci'e hij to,t nu toe belast was. Alle misibrui-
ken zullen afges,chaft worrlen. Gij zult beter be-
voorraad, beter geherbergcl u'orden en alle facili-
teitetr kriigen o,nt llaa,r Duitschlancl terug te kee-
re1t.

Lcve cle so,lclatenraarl varr I|gs,scM,e,r,e cle
IJrrits,che reprrbliek ! feve de vrede I

Freuncl.
Eerste voorzitter van cle.n s,olclatenraacl. rr

Aan cle a,anko,mende so,lclaten u,erci gemelti,
tn'ee afgcr,'aarcligclen naar clen solclaterriaacl te
zenden, indien men clen w,ensch hacl zich met het
rrieuw gezag te verstaân. In alle aftlee.lingen
moesten ra,den beno,enrd wo,rclen, clie clan afgc-
va,ard,igclien ko,nden zenden nâaT clen Bms,selsctret
so,lda.tenraac1, Wetstra,at, 8.

. -De militaire groet was niet lneer \:crlllichtencl.
Alleen in den clienst bleef men gehooizaamheirl
verschuldigcl âan de o,verstcn. Een korlmis,siie tot
clemobi lisatie wercl benoemcl.

Ilit waren besluiten v,an 10 November. De wa-
lrens,tilstand n,as dus nog niet gesloten.

Bij von cler I,ancken ha<tlen nienwe bes,pre-
l<ingen plaats. Bins,tein lterzckercle c1aar, ciat ecn
anto naa.r Vilvoorde wasi gestuurd om staats.
minister Co,llea,ux te bevrijclen. Een anclere zo,u
lrurgemees,ter n{ax halEn in l),uits,chlanci

De heer Co'lleanx t'as bcschulcligtl betrekkin-
gen te o,nc1erhoudcn met ile rcgeering te I,e FIâ_
vrc. Deze inlichtirr.qslien,s,t n,ercl l:ekencl in l{aar.t
1918. De heer Co,lleaux lued aangeho,uclen en het
Droccs ha<1 te Antrverpen plaats,. Hij rvercl ter
c'loo'rl veroortleeld, ruaar l-.cgcnacligcl eil zat nrr te
\/ilvoo'rde. n4et henr liet meri alle gevangenen
los.

_.Op de,ze rær:gaderirrg bij von dcr Lanckcn, u,aar.
Einsteirr t,eer cle gezagvo,crcler n as,, klo,e,q cle heer
I,emo'unier o'v,er het scirietcn in rle stratcn. Eetr
1rc'litieagent ,hacl een ko.qel in cle keel gekregen
en lrerscheiclene b,urgers \\raren gevrtontl, oncler
lneer â,an de Beurs,. I)e he,r'o,lkiug rvas toch vreecl-
z.aam en gaf zich alleen aan vreu.gclebedrijf o,r,er..

Eins,tein gâf telcfo'nis,ch bevele1, clat nien van
.îe:_n \ïapens gebruik rrocht rral<en en cle geest-
clrift ile,r bevolking niet beschoun'rl dierùe te
n-orden als viianclige gezindheid. Hii o,rrtried clan

hct uitsteken derr vlaggen. Het verbitterde r,eel
s,oldaten.

De heer I,emo,nnier antwoo'rdde, dat hij geen
bevel geven zo,u o,rn de vlaggen in te halen, of-
schoo,n hij dat uitsteken ook voo,rba,rig achtte.

Aan de Noo'rds,tatie u'ercl intusschen gevochten
tusschen getro,uw geb,leven solclaten en revolu-
tion,nairen. .Van weerszijden schoo,t men gewel-
riig. De keizerlijken verschans,ten zich in de kof-
fiehuizeu Van l{arune en Regent en vuurclen uit
ramen olr c1e roo,clen. IJ'e keizerlijken gaven zicir
tlau over, maar elcle'rs laaicle cle strijd toch n'eer
o1;. llcn schoo't op cle laneu, in de Bro'ekstraat.
aan tle }3eurs, r'ocht in herbergen en tusschen al
riat geurernel zag nren clan nog dronken soldaten.
rlie tn'is,t zo,chten o,f irurgers lastig vielen.

IIet lrras dus zeei o,n.i'eilig op straat. 's Avoncls
r.r'etd.eu <1e herbergerr gesloten en keerde rle kalm-

De rrcrhoop van alko1.rol i,r'eri1 rloor clen gou
vcrne1lr, clel hecr Beco, t,erbo,den.

Het kr-lllege richttc cle bnrcer$'acht in, he'staan-
t1e uit burger.s vaTt 21 tot 50 jaa.r.

De Duits'chers lietgr cle r,laggen inhalen.
Jdoq voor derr r,r,apenstilstar'rd rcden e.r vertc-

cerrrrcol ('ligers vanl Bms'sc,l naar lret Relgiscir
C ront Hoofdkn'artier.

Dit r,r'as gevestigcl, gerleeltelijk te Beernern en
qr:fleelteliik te f,op,l'rem.

Bcernern is ecrr be,vallie dorlr tuss,chen Rruggc
or Gerrt, nog in \I:est-Vlaanrlc'ren. l\{en had cr
ver-s,ch ei c1 en e clierrs,terr o,rrd erqêTrracht, en, nalri j il e
lioril cler gemeente zoq men in een n eiclc r1e hooge
paletr vo,or c1e clraacllooze telegrafie.

Auto's en mo,torfietscr reden in alle richtingen.
\rog steecls ïrrâs onzc Konins het boofcl rran c1e

r-rocp .,'âlt \tlaanclcrel , \\'âarotrcr u'elilra tleze offi-
cieelc nrcc1ecleelin.q vers,cheen :

rr Dc groepeering rtan \z'laanrleren, die aan delr
lirrkervlerrgel der gcallieerclei.r sto,rrcl, voerde het
o,ffens,icf ran ?8 Septernber cn 14 Oktobcr '1918

rrii .

Tijrlcns irct offcusicf van 28 Septen.rl:er trestond
t1e srocl-rçç1in{r vân \/laancletcn rrit ccn Fransch-
i:lelrrisclr lcgc:r, onilct betcl van genelaal Gillair.
lrcofr1 r,'an trteir alqernccrreu s,taf van het Belgisch
lcqcr err uit het trr"cetle Brit-"chc leger, onder bc-
vc.l lrn gcrreraal Plrrmer.

Tocn de aanvai op 14 Oktobcr lo,sl<t,r'arn, lveL-
tlen ccii grcot getal F'rauscire err Anrerikaanscirc
dir,isies l:ii cle Rrits,clre eu l3elgis,che tro,cpcn ge-
voegcl.

Ceclrrrenrle tic tl'ccr1c laze yant lret offensicf
bestoncl t1e .groelteering r;arr \/laanrlcrcrr nit :

.gans'ch lret Belgisch 1eger, onrlcr lrer.cl rran gelc--
raal Gillairr, het tl'eec1e Brits,ch ieger, oncle.r be-
vel r'an gencraal PlurncL, het zes le Frans,ch leger
o,nilcr l;cvcl \ran gel1eraal cle Bo'is'soudy, en ver-
schillcu<.le Amerikaanscire c'livisies, clie bij het
Fla.nsclr lcger gcvo,egd r'vetclen.

I)e .g-ro,ct:eer-i11g va1l \.rlaandctcn s,totrcl oncler
olilrclbcvei r.an Ko'rring Albert. De I{o'ning hatl
als hoo,ftl I'an rlen le.qetstaf generaal Dego,utte,
ge\vezen bevelliebber van iret zes'de Frans'ch le-
gcr, die, op 18 Juli, met zijrr prachtige divisies
lret zer-encie Duitsch legeltran generaal r.orr
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De Drritschcrs beginnen den aftocht.

IJoclrn van tie .ltIarrre naar Cirâtean-'l'hierr,r. rii
tlcrr l'o1genc.ierl lrio,rgel1 tot over (ie \:esie tenig
ciro,ng.

.\lcrr weet rlat bijua gansch irct l3elgisch leger
(10 der 12 tiivisies) o,p 28 September, aan cle over-
rviuning van den hcuvelkaru vau Vlaaudererr
cleeltrarn. D'e tritslag cler gevcclttcn rratr Septenr-
i'ler was schittelend.

Op 14 Oktober lvercl cie aauval voortgezet.
Iira,uschen en Belgen herna,[ien irnn zegeviereu-
clen tocht, aan hun rechterzijcle detlen cle ]Jritten
lvomclerciadeu.

Op 17 Oktober \\-a,s ele vijalci overal iu aftocht,
slechts ro,ncl Gent kon hij rn'eerstand biedeu. De
strijdlust cler troepen was zoo groo,t, dat tcn tijde
va,n tlen wapenstils,tancl, cle groepeering val
Vlaancleren clen clerrlen slag ging ,beginnen.

I)'e wapenstilstancl had de o,ntbinding der groe-
peering van Vlaancleren to,t gevolg. ))

De Koning zelf bevoncl zich te Lophem, een
ciorp in de Brugsche omgeving, met prachtige
kasteelen en buitenplaatsen.

Ook generaai Dego,utte had daar zijn kwartier,
aan den weg clie van het gehucht Heidelberg naar
I,ophem-dorp leidt.

's Zo,ndags,, den 10en, drukte de gezant vaa
Spanje zijn omgerustheicl uit over den to,estand te
Brussel. Hij betwijfelcle o,f cle so'ldatenraad wel
lret noodige ge..zag zolJ hebben om de o'rde te
hanclhaven,. En dan cliende men toch ook schik-
kirrgen te treffen voo'r de o,vergangsperiode, tus-
scherr het vertrek der D,uitschers en de aankomst
cler Belgen.

't \\'are goeti, ileze kwestie nu reeds uret tle
I3eigische regeering te besprekeu.

ll'aa,ro,nr had cle gez'aæ:t aan den soldateuraaci
eeni vrijgeleide gevraagd vôorr de Belgische regee-
ring. Dit w:rs verkregeu eu tegelijk een auto,, clie
vau prins Rupreclrt vau lJeieren.

'Vaar het wa1'e fJoied, zoo iemau<l van gezag den
ireel Saura vergezelde.

I)'e h eer Paul- Emile Jansoû, volksv ertegeuwoor-
diger van Doornik, werd daarto€ aaugeduid.

Bu 's Jlaauclagsuorgeus om half zes verlieten
zij Brugsel, berscherrncL door een Spaansche en een
witte vlag.

Een radio werd uitgezonden om hun doo,rtocirt
te meldcn.

De heeren o'ntmoetten veel Duitsche troepeû,
maar veilig kruisten ze de linies en bereikten ze
Gent.

I)'aar hielclen ze stil aan het stadhuis. De heer
Anseele, dienstdoend burgemeester, besloot ûee te
ga,an naax lolrhem, o,rc. clen Koning te begroeten
irr naam der stad Gent en d,en intocht van deû
vo,rst te bespleken, want de Arteveiclestad was
juist cloo'r c1efl vijand ontruimd.

Om kwart na een kwam het gezelschap te Lop-
hem aan en ontmoette het cien Koning, de Konin-
gin, clen kabinetsoverste. den heer Coo,reman en
,len stafoverste, generaal Gillain.

IJit ouderho,ucl was het begin van politieke ge-
beurtenissen; de Ko,ning overhancligde aaa den
heer Janso'n eerr lijsrt van perso,nen, clie hij gaâme
zou o,:rtvangen met 't oog op de vo,rming vaû eeu
nieuwe regeering. Dbch dit verhalen we later.
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De vorst had uitvoerig naa'r den to'estancl te

Bruss,cl geinformeertl.
Ilit was dus iret eerste ko'ntakt tusschen clen

vo,rst en ziin hoofdstacl. l\{aar v66t ziin intrecle
zo,u Brussel. nog tragis,che ciagen beleven.

D,c bcschrijving claarvan komt echter pas na
clen wapenstilstancl. Wat we nu mededeelden,
gebeurcle v66r 11 Novernber.

Wenclen we nog even den biik na,ar Antwerpen,
rva,ar c1e levolutiounaire bewegirtg mis,schien nog
kra,chtcladigerwas, juis,t omclat er veel matto,zen
1agen.

Antwetp'en zag leeds clagen te voren een larl-
gen cloortocht van.vluchtelingen en tro'epen. Aau
'i Vlaarnsich Ho,o'frl was c1e }:erveging gcwelclig.

Ilaar ook hier namen cle gebeurtenisscn een
ga,irsch a,nde'r'en keer.

Een so claten- enmatrorzer,raad rver:d gevo'rmci.
En w'e1c1ra zag men ook te Antwerperi cle eige'
r raalcligs'tc toonecien.

Aan c1e werf sto'nclen wachten. Naa,rmate van
cie overzijde tlanspo'rten aankwarten, wercienr de
so'iclaten, ciie pas 't front verlaten hadden, over
clen nieuwen to,estand ingelicht. N{en dwong de
o'fficierEn alle o,nders,cheidingsôeekens af te 1eg-
gen.

Hoo'ge en lagere oversten moestelr uit de auto's
stappen en de vo,ertuigen aan de nieuwe me€sters
afstaan.

Het ou<1 ho'tel. Weber was het vergaderlokaal
rler officieren.

Een wacht sloo,t het a,f eu a,fgevaardigden gin-
gen binnen om aan iren, die zoo mâchtig geweest
waren, clen nieuwen s,taat van zaken kenba,ar te
nraket.

Ook hier nro'esrten c1e officieren zich van epau-
iettcu, strepen en sterren ontdoen en, hun clegen
afleggen.

D'e so,lclatenra,aci richtte een proklarnatie toô het
vo,lk. De oo,rlog wars uit, zoror 1as men, cle inval
r.vas o,nlechtvaardig gerveest. De Belgen herkre-
gerr. hun rechten en cl,e D,uits'chers zo,ttclen zoo
spoedig mogelijk het 1anc1 outruimen.

Wat een ornmekeer plots ! Bensikiaps had men
l'veer 't gevo'el van meer vrijheid.

Er waren zelfs inwoners, clie al cladelijli een
reis n.aa.r Holiancl deden, orn familieleden en
kennis,sen te bezoeken en doo'r den clraacl gingen
ze zander veel moeite, dank aan een foo .

Antwerp'enr bezat reusachtige voo'rtaclen vatt
't leger, ook had men er veel buit aangebra,cht.
Dadelijk bego,n ook hier een zo'nderlingc handel.
Men zag de geks,te tooneelen. Aan het havensta-
tion bo,o'dl een so da.at het omhuls,e;l van cen waar-
nemingsballon aan. Een kooper gaf er eenige
marken voor, laa,clde het groot vclumen op eu
reecl heen. Men kocht voor een bespottelijk be-
clrag wagen's met paarcl', meubelen, rijwielen, mo-
tors, auto's.

Maar d'e me'este aftrek vonclen toch de levens-
mick1e,1eu, vaten spek, vet, meel, ko'nserven, enz.

D'och 't gebeurde, dat soldaten iets verkochten
en een oogenblik da,arna anderen, het weer aart-
sloegen. Deze laatsten stonderi dan in clienst vair
clen so datenraad, die de orcle wilde hanclhavett.

We zul1en vercler zien, hoe deze sluikhandcl

het begin was geweest vaû een plundering op
groote schaal.

De re'volutie in Duitschlancl begonnelt, ver-
breidde zich hier dus o,nder de s,otdateu in alle
pla,atsen.

Aan 't fro'nt wa.len cle tlo'epen echter nog niet
op de hoogte en strcecl men toit het laatste oogen-
blik.

Tha,ns zullen we meecieelen, hoe dc wapenstil-
stancl gesloten welcl.

XXXVII.

HET SLUITEN V,A.N DNN
WAPENSTILSTAND.

Ontier cle gewelclige slagcn van i o'cir warell
dc lJrutscilers (lus aanuo,r:titcitct aan.'t r,viSken ge-
weest. Dat lvijken mo,est cctr vctsicnrlkkeltlke
rreclerlaag, een \rra,no,rttelijke vluclrt, een clebacle
wo'rdeni

Om zulks te vernrijcien en aJ cie vreeselijke ge-
vo,lgen da,arva6r, besloo't de nieuwe Duitsche re-
geering eefl wapens,tilstand aan te vmgell en cte

voo,rwaard,en aaJr, te nemen, ho'e zwa,a.t de.ze ook
mochten zijn.

Fo,ch hacl trouwens den inclluk, dat a1les voo'r
den Winter geda,an kon zijn".

Den 7" Irlovember om half een in, den naclrt,
ontving Foch van het Druitsch opperb,evel dit
radio-te'legrarn :

< I)'e I)tuitsche legerleiding, op, bevel van cle
D,uitsche regeering, aan maars,chaik Foch.

Dc I)uits,clre regeering, cloor benridcleling vari
clen voorzitter der Vereenigde Staten verllofireu
hebbeurle, dat maarschalk l'och macht heeft ge-
kregen om haar geaccrediteerde vertegenwoo'rdi-
gers te o,ntvangen en hun de voo,twa,arcle'n van een
wapenstilstanctr rnee te deelen; la,at de natnen
kennen ha,rer gevo,hna,chtigden en vraagt de
plaats,, waar zij cle !"ransche linie zo'u kumren
overschrijden.

Zij vtaagt oo[< een schors n,g der waperren in
belang der menschheid. l

Daar was het verzoek, 'vi/aa,rop c1e wereld zoo
lang gewacht hai1, zich afvlagend, wie liet als
versia,gene cloen zou.

***

Fo'ch hacl toen zijn hoofdkwartier te Senlis,
een ges,chiedkunclige, nu rustigestad. Hethoofcl-
kwa,rtier werd gevestigd bij de voo'rstad Saint-
Martin, in een s,choone wo,ning te midden van
een groo,tear hof. De stallen lagen in puin, afge-
brand doo'r de D,uitschers in 1914, to,en deze te
Senlis op de b,ekende wijze huis hielden, zooals
we beschreven hebben.

In dit huis richtte men de bureelen in. Iioch
zelf woonde in de stad.

Te Seniis dus kwam het eerste bericht over de
neiging cler Druitschers een wapenstilstancl te
vrâ,gen.

Het kabinet van den opper-trevelhebber stelde
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o,1rt\\:cLi)cil voor: cclr. warpclrrstilst.â1r(1, op. Ilââl-
:i.i::rili liccii irari a:ll gclrcr.r:r1 i'étaiir zijir tncc-
niiig gcrrlitagcl.

't 'ù'as toen een gerichtig oogcni:lik. Sientmetr
girrgeir irr r'le gcallieercle latrciel op tot n'ecrrvraak.
Arrrlclcrr rvektcn tot gematigclheicl op. Ile over-
u'ilmnar ruoest clcrl o\retalo,lrlrenc rriet tot ecrr
r,n' :rnii<l'ops'1lo1itiek brengen. Ecn bezetting yal1 ec11

clce1 van D'uitschialcl \rias noo,(lzakc1ijk. Docir
rnen r,vilde bij de troepen daclelijk <1e gedachte
\\'cgremelt van het ( oog o'm oog en tancl o,nr
tancl. l

(;-encraal Pétain was er c1e raan naa.r o1r1

e .icie gevo,elens I'vakkelte roepen. Dat bleek eerri-
1:l' .iagcn laïer uit eeu legerotcler.

\!rii schtcvcrr toçu in t De I'elegraaf l :

rr 'lo,cn ih gistcravond 'iu cen cler vcrv,/o,cs,tc

1,.i:ra'ts,ics van Vlaa,nilcreu ro'ndliep,, om to,cli er-
gln:i nachtlop.ics te vilclel, ilaar uergens t:cn
l,lirgcr onidekken koar, wercl ik op onvcrwa,cirtr:
wijze dc gârst van F rausche militairen. 't vVas cen
trceriijk invartier, cla,t men mij bezorgcle, lnct ecu
karuer o,ncler een pas irerstelcL dak en nret ir: tie
raamopening clikke pùanken,, welke den Noo'rcl-
(-rosten r'vind buiten hiel<ien. Ma,ar van slapen
krvam vooreeffit niet veel, \Mant, nadat de kok
een rnalsiche biefstuk gebakken had, mo,est ik
onder 't genot van een glas wijn - de po,ilus zijn
imrners ruim van a1les voo'rzien - to,ch eens het
uieuws vertellen. Ik had no,g een b,lacl met dien
origineelen brief uit Eysden over de aankoms,t
.van c.leu keizer eu vertaalde 't cp,istel, dat alge-
nrcene vroo'lijkheid wekte. Ze dronken op den
lfollands'chen sergeant, die zelfs tegeno,ver mijn-
ireer vo'n FIohcrrzo,llern slechts; zijn konsignc
kegcle. Ze spraken o,ver D,uitschlancl en een der
po,i1u's iraalde voo,t me de pas verschenen dago,r-
cler van generaal Pétain. Hier vo,lgt ze verta,aicl :

Aan cie Fransche legers.

t (lc<.iuleliie langc nraantlen hc-bt gij gewor-
s'iclc1. .De gcschier'lciris zal tnct r.r'crn spreken ovcr
ric vo'1h:irtlilg en c1e liere energie , geclurenrie vier
jaar tr;ctoo.uctr cloor ons vaclerlanci, clat moest orrer-
r,vinnen onr niet te sterven. Ilorgenzuilen w'e, où1r

beter cleu vrecle te cii1.^teeren, onze 'nl,a,pcns bren-
.qeri to,t earr cien ltijn, op clicn gro,nci van Elzas-
Lotira.ringen, die ons lief is. Gij zult er kunnen
I:orncu a1s bcvrijclers. Gij zult vercler gaan in iret
ii'rrilsche 1anr1, onr gebieri te bezetten, dat de noo-
rii gc rvaarbo,rgen lc'vert voor rechtva.arctig herstel.

tr'rankrijk heeft gcleclen itr lijn verr,r'o'este ve1-
tlcrr, in zijn gemineerde steclen. Het clraagt vecl
cil z\ 'âte1l ro'ui,r'. I)e bevrijde provincies moestenr
orr<hilclbarc plagerijen en gmlvelijke schenclingen
vcriltrren, maar gij zalt de beclreven niisda<len
nict beantwoorden rnet da,den van geweid, clie u
rvettig konclel tocs,cirijnen in de o,verdrijving van'uu' ir:rat. {}ij ;:u1t gerlis'ciplincerrl lilijven, eerbie-
rligcntl peL-co,ltctl cni go'etlcrcrr. Na uw tcgenstan-
rler nrct c1c rvapelcn vcrslagen te heb,ben, zult gij
hetu tiog beclwingen door cie wa,arcligheicl van
iriu lrourlirrg eri clc rvcrelci r.a7 niet wcteu wat meer
ic Î;cuonrlcrelr,, u\^/ houding,in rie overwinning
of urv helclhaftigheicl in clen strijd.

Bcr,vogcri lrcrclcnk ik rnet t1 otlZC cloo'tlert, ivicr
r-ri.,cl1.crirrg c,rrs cic zcgc schotrk. Ik zcncl eett groc t
ys'-l lygg;11çi;iigc lieltle to,t c1e va'clers cu moedels,,
to,t cic wciiu\ven el1 weezcu va,ni Frankrijk, ciie in
clczc ilage.n van uatioarale vreugclc eeu oogenblik
ophouclen r1r!t $,'ee1re11, o,rrr clctt triomf o,nzer \\'a-
pcrrcrr toc tc juiclrerr..

Ik buig mij voo,r urv prachtigc vaanclels !

Lcve F'rankriji; I

Pétain. r 
.

De voo,r'lvaa,rclcn van ee11 wap,enstilstand wer-
clerr nauwkeurig bestudeerd. Den 24" Okto'ber
lverclen zc leeds b'esp.roken op een ko,n,fereutie tc
Parijs en deir r'-o,lgenclen clag te Senlis, do,o,r- Foch,
I{a,ig, Pershiirg en Pétain.

Haig pleitte gcrnatigdheid, onrclat hij meencic,
clat cle Duitsche legers nog geruimen tijcl'den
strijcl z-o,uden kunnen vo,lho,uclen. Ze wekeir, maar
war:e1l niet gebroken. D'e Fransichel en Engel-
*chen waren ook uitgeput en cle Amerikanen o,n-
voldoende geo,rganiseierd,

Haig stelde cle oqrtruiming vall I3elgië, Fra-rrk-
rijk en Eiza.s voor.

Fo,ch en Pétain verdedligden de bezetting va:r
den linker Rijnower en van de b,ruggehoofden.
Pershing steuncle deze zienswijze.

Dten 26" begaf Foch,zic}r maar Parijs en iegde
Clemencea,u en Po,incaré de voorwaarrden veo,r,
die nageno'eg dezelfde wa,ren, w'elke aan de Duit-
schers opgelegd werden.

l'Ien wachtte dus o,p de komende gebeurtenis-
sen.

En nu in den nacht van 7 o'p I \-o'vembel ont-
ving de rnaarschalk het radio-te,legram der D'uit-
s,che legerleiding, die zich geheel verschoo'l achter
cle nieuwe regeering en vroeg, waar de gevoL-
machtigden dier regeering over de linies konden
gaa[.

Om 1 u. 25 zond Foch het antwoo(d. D,e gevo,l-
nr.achtigclen moesten zich aanbieden b,ij de voo,r-
1,ro's,ten o,p den groo,ten weg }laubeuge-I,a Capelle
Guise.

Waar wa,ren cle dagen, to,en de Duitschers zoo'
ovcrmo,edig voô,rttrokken en het belegerde Mau-
beuge viel? We hebben den uren-langen uittocht
lan het Fran,sch garnizo,en to,en be'schreven,
l.Ieer clan vier jaar waren verloopen.

En nu kwa,rnen in datzelfcle Nlaubeuge de ge-
vo'lmachtigd€rl ârân, o,rn zich van daaruit naal de
Fransche linies te begeven voo,r hct do'el, dat het
tro'tsche militarismer in 1914 zich nooit had kun-
nen voo'rstellen.

Doo,r cle vo'rderingen cler geailieerclen was cle
legergro,ep van Ruprecht, 71 dir,isies, juist hier
zeet in gevaar. IIet was zeer slecht weer. Men
p,loetercle doo'r s,iijk; NIaar om 3 uur zweeg hier
bij cle D'uitschers het ges,chut. Zoa was bevolen,
om den tocirt cler afgevaardigden mogelijk te nra-
kcn.

D,en 4" Nov,enrbe.r haclclen cle hoo,lclen der ge-
allieercle regeeringen no,g een laatste sarnenko,mst
geho,rrclen o'm clc vo,orwaa.rclen voo,r goed vast te
stcllen.

Qslslanl Debeney, bevelhebber in den settor,
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In cle loopgraaf v66r den aanval.

\\'âs 1111 ook gelvaarsclrrrvvrl o'r,er cle komst cler
vcvolnrachtigclen.

Foch vertrok van Senlis met een extra-trein,
n'aaritr een waggolt-bureel liep, een restarrrant-
\\'age1i van c1e Kr.rmpagnie der Slaapwagens, het
terrnaarcle rijtuig, waarin rle n'apenstilstand werrl
.geteekend.

Over Co,mpiègne reecl cle trein naar rie kleine
statie van Retho,ncles, 10 krn. van e'erstgenoemcié
plaats, in cle richting van So,is,sons en in het
Laiguewo,ud. Een eind over het efuenlijk station
liep een zijTijn af , die zich weer in twee lijnen
scheidde. Op een cler liinen werd Fochs rijtuig
geplaatst. De andere lijn w'as voor clen trein der
Duitschers bestemd.

Hier in het woucll, b,ij het kleirre stadje, zo'u dus
tle beslissing vallen.

\{tegens de schorsing van het vuur liep reeds
te vro'eg het gerucht in Parijsi, dat i1e wapenstil-
stand gesloten wâs. 's Avo'nds kwam het bericht
der bevrijding van Sedan en het wekïe op cle bou-
levarcls uitbunclige geestclrift. Tegelijk ontving
men berichten ovet de revol.utie in Duitschlancl.

Foctr was vergezeld daar zijn stafoverste, gene-
raal Weygandl, kornmandlant Reclînger, konrman-
manrlant c1e Mier4', de tolk Lapetehe, fwee or-

rlonnarrccn, kapitein lJoutal en de of{ieier-taalnran
I)upier.

\tan Engeische zijcle bevo,nden zich daa,r adrni-
lual sir llo'ssi5"n \Âicrnys,s en, admira,al Ho'pe.

Zoo velbeirlcle nren clus c1e gevo'lmachtigden.
]J'eze zclutlerr o,nr l7 uur aarr cle voo,rpo,sten moeten
i'ers,chijrren. J{aar de \ /eg"en waren doo,r den af-
tocht zoo beiernmercl, dat men vier uur vertraging
leed. Om 21 uur bereikten de Duitschers l{an.
(h-o\', ccll gehucht op 2 km: van I,a Capelle.

D,aar rr,'achtte eera kapiteiu van het 17J." regi-
nrent. Hij ontrritrg cle afgevaarcligden en bracht
hen naar La Capellè, waar genera.al Debeney
r,r'a,chtte met een o,fficier van. het Groo,t-Hoofd-
1<r'r'artier, ko,mmanda,nt cie Bourbo'n-Busset. Te
Ho,mblières, in het hoofdkwartier vân Debeney,
avondmaalde men. Om half twee in den nacht,
o,ncler aanhoudenden regel1, stegen cle gevolmach-
tigden in een auto, clie hen naar Tergnier voerde,
waar een bijzo,ndere trein gereecl sto,nd.

Zoawetd het I No,vember, een grau$/e, regen-
a,chtige no,rgen. Onr 7 uur kwam cle trein te
Retho,ntles aall en reed op cle aangecluide zijlijn.

De D'uits,chers waren nu vergezeld doo,r den
Franschen artillerie orfficier Schiitz, een Elzasser
van afkomst, clie zeer goed Duitsch sprak.


