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Oorkonde van den afstancl van ï{eizer Wilhelm II vair zijne rccliterl op r-iel trool.

Shiitz verliet alleen den trein en begaf zich naa
rnaarschalk Fo,ch, om dezen te vrag'en, wanneer
hij de D,uits,che gevolmachtigden wens,chte te ont-
vangen.

ruOm I uurl, antwo,ordcle iie ma,arschalk. rrHier
in mijn trein. r'

D,e Duitschers ônttreten in,tusschen."
Om 9 uur bega,ven ze zich in den trein vau

Foch.
De D,uitsche afva,a,rdiging bestoncl uit Brzber-

g"er, staâtssekretaris, voorzitter der afvaardiging ;
gra,a{ OberndorÎf, gevo' machtigd minister ; gene.
raal von Winterfe d, oud-militair atta.ciré te Parijs,
clirrisie-ko'mmand;ant aan't fro,nt, scheepskapitein
Vanse,low; kapitein' Geyet, van 't voetvolk, kapi"
tein Heldorff, ritmeeoter en nu tolk.

N" !ll.

l)e genclarmen, die clen treil van Foch be-
u,aâkten, bervezen de eer.

Generaal Yvteygand o,titving de iluitschers .rir
het bekende rijtuig; de to,1k I,aperche sto,nd bij
hem, evenals admiraal .[Iope.

\,Veygand wees rle Duits,chers hun p'laats bij een
tafel aan en ging clan Foch halen. Deze traC bin-
nen in zijn ijzergrijze ttniform. IIij groette op
militaire wijze. A1len gingen z.itten, Even was
het s;til. To,en sprak Fo,ch :

< Tot rn'ie heb ik de eer mij te richten? l
Erzbetger antwoo,rdoe in het Duitscli:
rr De gevo'lmachtigden cloor de Dttitsche regee-

rirrg gezondeu. t,

Hij reikte de geloofs,btisvsn o'1rer.
''rIl< zâ7 ze' nazien:r, hernain de maa,rsciralk.

DE GROOTE OORLOT.
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Foch ging heen met \\reuryss,. Eerrige mintttcn

la,ter was hij terug en vroeg :

rt Wat is het doel van uw bczo,ek ? l
ru \trrij kornen de voo,rstellen in outvartgst rte-

men van de gea,ilieelda mogerrclhedctr oru te 1io-

men tot een wapeustilstand te 1and, o,p zcc en in
c1e lucht l, antloorclde Erzbergcr.

Voo,rstellen, zeiErzbcrgcr c1us,. llaal rtccn, clat
was niet het woo,rd. Voo,rwaarclen nro,esû hct zijn.

En Fo,ch antwoo,rdde dan ook:
,r Ik hcb geerr vo'orstellen te cloett. r,

Oberndbrff, de gevotmachtigde n.rinister, de
diplotn:aat dus, b,egreep het r,ers,chil clarlclijk en
sprak :

rt Als mij.nheer c1c maatschalk het zoo, vcrkicst,
zouclen q'ij kunleir zeggen, dat wij clc voonvaal-
clen kornen v'rarg'en, waarop de geallicerclell zotl-
tlen tocstsmmen in esrl 'r /apenstilstand. ir

Fo,ch wilde nog iets anclers in het verzoek en
hernam:

t< Ik heb gesn voo,rwaarden. l
Erzberger las dan de nota va,n president Wilson

v-oo,t, luidend, dat maarschalk Foch gewettigd rs
de voo,rwa,ardbn vam een wapens'tilstand mee te
deelen.

Fo,ch zei daaro,p :

rVraagt g'rj orn wapenstilstand? Zoo, gij het
vrâagt, kan ik u de voo,nvaarclen clô,en kennen. rr

Oberndo,t{f en Elzb'erger antr4toorclden c1an, clat
zij orn een wapenstilstand vsrzochten.

F orch sprak :
,<tlk zal u dus lezing doen geven van de voo'r-

slaârden, clbor de geallieercle regeeringen be-
paald. r,

Hij ging zitten en ieder vo'lgcle zijn voo,rbeeid.
Weygand las cle voo,rnaaû1ste voo,r'waarclen.

Dat duurde lang, o,ngeveer ee11 t1ur, want nleu
moest het dokument verta,len.

Winterfeld scheen meer en meer verslageu,
maat de'burgerlij ke afger"a,ardigclen bleven onbe-
kommer<l. A1len hadd,en eelr exemplaar van het
d.okument voo,r zich.

Winterfeld antwoo'r'dt1e clan, ciat de Duitsclie
regeering beslo,ten is, de voo,nvaarclen zoo spoedig
mô,gelijk te bestucleereî, ûlaa,r to,ch zou dit eeni-
gen tijd vergen.: 

Hij verzoËht irltusschen uit menschelijkheicl cie
vijande'lijkheclen te scho,rsen.

Fo,ch zei hierop, dat hij slechts de ma,ndataais'
was der geallieerde regeeriugen. Ileze hadcien cen
tijcl van 72 uut bepaald voo,r het weigereu of het
a,â,nnemen. ÙIaar buiten de regeeringen kosl de
ma,arscha,lk niet besrlissen o,v,er een scho,rsang cler
vijandelijkheden.

E1f uur, Fransche tijd, u'ercl bepaalcl a1s het
uur, waarop de toegestane periode vadr 72 uur
bego,n.

Erzberger vro'eg toestcmming onr cen raclio
naar zijn regeering te zenden.

Het bericht luiclde als vo'lgt :

< Wij hebben een eers,te omtnroetillg gehacl trret
de geallieercle afgevaardigden. Op oms verzoek
ôûf, ee1l voo,floop ge schorsiing cler vijancle'lijkhe-
den, antwoo,rdde Foch met een formeele wei-
Eering. Men staat o,ns 72 wr tijd toe om te
aatwqffdç. KnBitain Helctorff qo'rdt naar Spa

gcs,tnnrd rnet cle ons tet hancl gesteidê Voo,lwââ.r-
clerr. \/erzo'ek zijn reis naar l3erlijn te berrorcle-
re1l. ))

En zoo r,r,ercl c1e zitting geheven. Foch ging hct
ccrs,t heen.

Helclo,rff vertro,k per auto naar Spa.. Aan cle
l)Lult-"chc v,o,o'rpos,ten r,vercl hij o,p geweervuut ont-
ha.ald, cen gevo,lg cler gtoo,te ve'rwarring trij cle
f)rrit::clrers.

Hij liet met de rn'itte vla,g zvtaaien, op den hoo,rn
blazen, gaf anclete seinen, mâar er werc1 voort
gesciro,ten. Dat cluurde heel den na.cht. Pas in clen
morgen kon Heldo,rf I zijn rcis vervotgen.

Dc staf van Fo,ch hacl dit verno,men en ree,cls,
ecn vliegtrrig laten gereetl maken, omr cloc,r cle
lucht eeri o,fficier na,â.r Spa te zenden.

's \Tamiclda,gs van I November had Winterfelcl
e-eir ouclerho,rrcl met \\le5rganc1 en l{ope. De gene-
raal t crbo,rg clerr e rnsitigen toe,s;tancl in het Duit-
srche leger en inZijn rijk niet. D,e revolutie rvoedrle
c11, o1l het bolsjervisme te b,estrijden, moest men
D'uitsclrlancn eeu clee'l van zijn leger en spooir\\ieg-
lrra.teriaal overlaten.

Zeker sp,rak Winterfeld veel waarheid, doctr
tevens trachtte hij de voo,rwaarrderr te do,en ver-
zachten. D,eze gesprekkEn .werden den gen nog
voortgezet.

Ilajoor v'an Bapst, van het I)uitsche groot.
iro,o,fdkr'v'aftier, was clien ochtenctr ook aangeko-
men en steunde c1e beweringen van Winteifelcl.

Hij ber,veerder, clat cle revolTrtio,nnairen, c1e spar-
takisten, geheel mees,ter waren der bruggehoofcien
aan den Rijn en .er dus gecn treinen meer o,ver
cle rivier ko,nclen. Het leger rvas verspercl in
België.

l'Iajoor val Bapst zei tot taalnran I,aperche :
tu Juist een ja,ar gclerlen zatetr wii te Brest-

I,itowsk tegeno,ver c1e Rus,sen. Wij waren o,ve.r-
rr-innaars. Wij clikteerclen een zegerijken vrecle.
tuHet bo'lsjewis,me is bij o,nsr, zei mij eelrs een
ctrer Russiische afgevaarcligclen. u Pas op, morrgen
zult gij het bij u hebb,en r.

Ik lachte hcnr. uit bij het tlenkbec"ld, clat bolsje-
Ivisu:e zelfs maar Duits,cirlancl zo,u l<unnen be-
<ire'igen. D'at srcheen rnons,terachtig, buitenge-
tvoo,n. Iila.ar clie b'eclrciginrg is bezig werkelijkheid
te worclen. Een jaar gelede'n, tsres't-Litowsk, he-
clen Retlondes, I \\'elk een râûrp,, welk een o,nt-
r'vrichting ! l

Den 9c.len cleelc1en cle Duitschers schriftelijk
hun bezr,va,reni lnecle o,ver de voo,rl^raalclen van
rien wapenstilstand.

't W"as clien clag, dat Willem II afstand deed.
I,aten we eers,t in 't ko,rt de voorrvaarclen zelt

"'Ëff':lËî;tijke o,ntruiming vàn Belgiê, ur"nr-
rijk, I,u-remtr,urg en Elzas-Lotha,ringen.

Terugzencling naar hun lancl, binnen de veer-
tien clagen, van alle inlonerc, gijzela,ars, ve'reo,l-
cleelden.

lnlevering vani 5000 kano'n1reu, waarbij 250U
zware, 25.000 mitrailleurs,3000 rnijnrverpèrs,,1701)
v'liegtuigen (in 't bijzo,ncler alle bombarcleervlfug"
tuigen voo,r clen nacht) .

Ontruiming van clen linker-Rijnoeycr. De
geallieerclen zullen garnizoera leggen te }Iainz,
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Coble'nz en Keulen. Op cierr re'chtcroerrer rvo,rdt
een neutrale zone va,ll 10 km. bepa,alcl.

I,errering van 5000 loko,mo'tieven, 150.00(t wa,g-
go'ns, 5000 vrachtauto's

Teruggave cler aangeslageir vaartuigen. Bin-
nen de 48 uren mo,et het Druitscir opperhevel ken-
nis geven van alle tijdmijucn en la,r1ilrgetr, r.arr
c1e ve,rgiftigcle bLorrnen en ptrtten.

Ile'cht varr o,pe,isciring voo'r cle geallieerden rn
ai cie te bezetten gcl:ieden. Ilct c:n.ierhoucl der
troe;ien, behalve iu Elzas-l-otharingen ,zal ten
kr;s.te valr D,uitschlancl ziju.

Onnriclciellijke rapatriccring varrr tlc i<rijgsgc-
vzrll€f clrc1t, zo,uder u'cclerkccri gheiti.

Ontruiming cio,o'r rle Duits,ctrers van Oostenrijk-
l{o,ngarije, ILo,emenië, Turkije en Ruslanii.

Scholsing van alle opeisciriugen in Turkije en
Rusland.

Verzakiug aa.n de vcrclragcn van Boekarcst en
Rrc'st-I,ito,rvsk.

Vrijerr tocgang voo,r,clc geallieercien na,ar cle
cloo,r cle Duitschers ontruimcle gebieden, 't zij
larrgs Da,ntzig, 't zij langs <le \\-eichs'c,l, tcn eindc
dc b'ervo,ners te kunncn bevo,o,rraclen en er cle o.rcle
te Iranclltaven.

Terugtrekking van alle Duitsche tro'epen in
Oo,st-Afrika.

Onmiddellijke teruggave van het in-casso der
Belgische bank en aile titels r'ler bezette landen.

Teruggave van het I{ussisch en Roemeensch
goud.

I,evering van a1le oqlderzeeërs en mijnleggers.
Ontwapening cler o,o,rlogsschepen, die in geal-

lieerde havens geïntemeerd moeten l'r,orcien: 6
kluisre'rS, 10 pantsers'chepen, 8 licirte kruis'crs, 50
to'rpedo,booten; cle ande'ren rnoeten ontwapend
wo'rclen in ira,l'ctrs,, cloo,r de geallieercler aânge-
duid.

l{echt voor c1c gcallicer,icn a1le mijuen op te
viss,cheu en alle hirrclerrrissen \veg- te nenren.

\/Lijcn iu- en uitgang irr ilc Raltis,cite Zee.
Beho,ud van cle blo,kkatle cler Duitsche iraveus.

Bevoorracling', voo( zoovet rtoodig, van Duitscit-
lanci tij clens den n'apenstiistand.

G.roepeeriug en irnmo'b lis'atie cler luchtmacht.
Ov'erga,ve van alle havenmateriaal en clat der

binrrenvaart.
Ontrtriming cler iraverts van de Zwarte Zee;

overlevering aan cle gealiieerden cler Russiscire
schepen ; invrijhei<lss,telling cl,er irr'bes,lag g"eno-

nlen neutra.le schepen.
'Ieruggave zo,lrder wcderkeeligheicl van c1e

geallieerde schepeu. Ve'rbod schepen of rnate-
riaal te vernielen.

Vrijireicl van o,verzeesciren handel voor de on-
zijcligen.-D'J 

wapensitilstand, voor 36 dagen gesloten,
kan vedengcl wo,rdEn.

D'e voo,iÉ,taarden waten zwaat, maar naar de

meening van velen, nog niet zwaar genoeg' En
cleze vo,ertlen aall (iat me'l1 een volleclige kapitu-
lÀtie had lnoeten eischen, en Duitschland ook
to'egegeven zo,u hebben' omda,t het niet anders
meeÏ ko'n.

Van Ënteute-zijcle hield men echter lekening
ulet de rverkelijkheid.

Het Duitschà vok was militair o,pgevo,ed, en

zav deze nederlaag gewelciig gevoelen. Dieper
verne'ciering nog kom tot wanh<io'p voeren, to,t ecn
rvo,edend vetzet, een guerilla oorlog, tot anarchie
enz. Et was rru al opro,eL. FIo,e zou cle regeeririg
bij eefi algemeene r-ewlutie kunnen stand
irouden ?

l)'eze o,verwegingen 1eicl<ten tot meer gerna-
tigdireicl, dan velen lief was.

*'

W ij iroorden **rr,-.t",.de .aige'aarcligcle* en
cie regeerrng nog verzachtiirg tra,crrttcn te kri;-
ge1r. tloch \,'erwrerp cle ingebrachte bezwaren eu
zo,nrl op i0 i\o,t,eml-,err 's mo,rgens, zijn ant-
rvoord.

't \['as to'en Zondag. i}ansch Europa was in
velrva,cirting. In o'ns lancl hoorcle men nog het
buicle'ren van hct kanon. Iluiteniiccten vlucntten
ireen. Gent vlo.eg zictr at, wat er gebeureil zo,u...
o,i cle staci ook no,g cte e.ilends eener b,cs,ctrieturg
zou te verduren irebben.

Ie Beriijn ve'rgaderclen in <ie kanselarij Ebert,
iJehrenbach, Scireioemann en I,ancisberg.

Scholz las de voo,rwaalden voor.
liiu<lenburg ielegrafeerde, o(n o,nmiddellijke

aanvaarciing, \,vant nij kon de tro'epen niet meer
in bedlvang ho,utlen. Wij hebben verteid,
ho,e to,en de toestaucl o'nd;er cle D'uits,che so,l-
dateu te Brussei, Ilechelen en Àntwerpen was.
En elders was he't al niet beter. Ook te Luik ver-
hieven de tro,epen de roo'de vlag. 'Ie Beverloo
vochten revo,lutionnairen ell tro'uw geblevenen.

Hindenburg tneldcle dus, rlat itij, bij 't uit-
b.lijven valt eelt wapens,tiistand, rnct ireel net
leger zo,u moeten kapitirleeren.

Ebert vroeg, r",ie zich tegen cleu wapenstilstancl
verklaa.rde.

I)'or:,dsche stilte heerschte. il{aa,r te }ierlijn
gl'o,mde tle revolutie.

Het regiment va,rr Nurnbergsche jagers liep toi
c1e ollstaudclirrgerr over, evenâls clpanra a,ndere
troepen.

's Àvon<is cirong eerr l.rencie soidatell, matrozelr
en vrouwen in het keizerlijk paleis err plru'rcler-
den. D,ien nacht wercl er gevochten

NIax von Baden rrarn o,ntslag a1s ka,nselier err

Ebert hacl hem vervangen. Zou clie regeering
zich hdnclha,ven en tlen wa4lenstilstancl kunnerr
sluiten ?

*t*,

Dat vroeg men zich ook te Retho'ndes af.
Foch wees er dien Zondagnamiddag Erzberger

opr, dat de gestelde tijil clen vo'lgenden morgelr
om 11 nur verloo'pen zou zijn. Het wertl dus dnn-
gencl noodig, dat er een antwoo'rd van de regee-
ring kwam. Anders konden de gevotmachtigden
niet teekenen.

De afgevaardigden konden in een klein deel
van het woud \l7andelen, ondet bescheiden to'e-

zicht der gendarmen.
's Avomds deelde generaal Desticker telefo'nisch

uit Senlis mee, dat de Fransche 1rcsten een ratlio
opgevangen ha'dden, luideqrd als vdlgt:
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Slaapgelegenheid op een Amerikaans,che
oinderzeeboo,t"

. er_Diuitsche fegeering aan Duitsche gevolmaeir"
tigden. D,e gevolma,chtigden zijn gerùhtigd den
lvapenstilstand te teekenen. D,e rijlskanseîier. ,

Om 7 uur v,r'as clit bericht in bezit van derr
maarschalk.

Nog tt'ee raclio,'s volgclen, een met clenzeifden
tekst, do,ch tevens met een protest den Duitsche
regeering tegen de al te harde voo,rwaarclen. Ook
van Hindenburg krn'am er een raclio.

Weygan<l vro,eg aan Erzberger o,f hij geneigrj

1^/ai te teekeuen.
Deze antwoo'rdde bEvestigend. Ëenige cijfers

aan het slo,t van het eerste telegra,m warerr een
herkenningsteeken, dât het be'richt echt was.

l'{aar de gevo,lmachtigclen mo'esten voo,raf het
teleglam van Hindrenburg ontcijferen.

Tegen half een 's nachts lieten de D'uitschers
weten, dat zij bereici wârenl vo,o,r de onderhan-
cielingen. Zij tra.derr den wagen vaû der maar-
schalk binnen. Foch verscheen en gaf lezing van
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Inrici;tiirg eerrer c.lcktrisclie gronclntijn.

r1e clefinitieve voo,L\r\raarden. Dat cluurcle u.'eer
lang.

De Duits,chers vroegen een aantal u'ijzigingen.
Foclr gaf op enkele pturten toe, maar weigerde
ile nreeste. Zoo spral< men tot 1<rvart over vijf .

loen teekenclell {:[e l)'uitsc]rers,, Franschen en
Engeischen. Oni half zes ri.:as rie zitting afgeioo-
pen.

Fo'ch rram <1air een ko,rte rtis,t in zijn zetel.'
D'e sekretarisseir 1;ritlclerr nog rverk. A1s alles ge

rla.alr r,r'as, ontbcet men. Foch reecl in auto naat
Pariis om het gro.otc nieuws 

.persoo'nlijk 
aan

Pcvincaré eri Cleneircezlll rnee te deelen.
Onr e1f uur zouclel de vijanclelijkheclen ophou-

rlen. f)e Duitsche trein lcrliet Rethondes op iiet
urirldaguur.

***

Om elf nrrr verkoncligden klokken, l<anonnen
cû sireren te Parijs r.le onclerteekening van clel
l'apenstils,tand. De fabriekeu gaven verlof aan c1e

arbeiclers,, ciie o,vcr Cre lanen r,vaucleklen in feestc-
lijke s'ternmirrg. De huizeu rverclen bevlagrl.

D'e l{amer bracht eerr or;atie aan Clemenceau.
lles,cirarrel begro,ette clen tern.gkcer vâ1r Ë1zas-
I.t rtir aringen.

I)c Iingelsrche kour'ng. zon<l een telegranr aarr
Poirrcaré. \\/ilson gaf lezing der voorlvaartien irr
rcu voltallige zittirrg van hct I{ougres, en sprak :

rr De o,orlo,g is geëinc1i,g-r1 ; iret rloel is bereil<t. On-
nii.Jdellijk mo'eten er ntnatregelot genorrren rvor-
rleri om Dnits,chlanr'i tc bevocrrarlcn met de onge-
bruikte to'nnemaat cler Centrale nrogeltciheclen.
Itronger breugt geetr lrervorrnirrgeu, rlaar ziuue-
loosheid" Het is rvaar, clat cle onstanclvastighei<l

r:air het binnenlanclsctr bestuur in D,uitschlancl
rc;:' \,iees n'ekt, maar ik heb de o,vertuiging, clat
rle naties, clie r'1c tucht cler vrijheid geleerci hebben,
n,u o1-r het p'unt staan cie werelcl te veroveren doç,r
t.1e eenige'nraclit rran het vo,orbeelcl en van vrien-
Celijke liu1p. l

i"och richtte een pro,klama,tie tot de tro,epen :
i, Gij hebt den groots,ten velclstag der gesèhie-

derris en c'le heiligsie zaak gewonnen : de vrijheici
cleL lvere1c1. l

Pétain zo,ncl een prol<lamatie, ciie wij hiervoor
hebben meegedeelcl.

Onze regeering bevon<l zich te Brugge, dat reeds
r,lagcle sinds zijn bevriiding. fn clen ouden halle-
toren luiclden <'1e zegeklokken. Oncier so,ldaten en
burgers heersichte groo'te vreugde. To,ch werci
cleze eetempercl cioor de o'nrust en rouw, verwekt
clo,or c1e griep.

De l(o'ning bevo'ncl zich te Lo,phem.
's l'Iaandags regende het, en was de nâtr1rlr

s,omber. I)insrlags klaarcle cle lucht op en
':r \\'oensrlagsi haci het licht gevroren. On<ler een
lreer'1ijl<e z.orr en in zacht rvinterweer hielden cle
I{onirrp; en Konitrgirr met den kroo'nprins, aair
't hoofcl l,an een legerafcleeling, hun intrede bin-
rren Getrt.

De stacl n'as overal met 's lands kleuren ver-
s.ierc1. Er heers'chte een blijde stemming. De klok-
kcrr iuiclclen en c1e beiaard speelcle.

Drrizencien burgers verdrongen zich in cle stra-
ten, n'aar rroor c1e 1âmen ko,per en matras,sen ten
too,ngestelcl warelr, cle buit door cle Duitschers
geijischt, inaar lis,tig verborgen.

\/au nren irr <1en orxtrek zakte het huitenvolk
11ââr Gent af en't lv-as vroolijk om te zien, hoe-
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veel fiets,en ook aân de l)uitsche rekrvisitiewoede
ontsnapt waren.

aD'e Ko,lring koflit naar Gentl, zoo had men
gansch Oo'st-\zlaanderen c1o'o,r het nieuws ver-
spreid.

Gent had omtzaglijk gelerlen. Hacl hier cle de-
po,rtatie niet op ontzettende wijze geheerscht?

Men zag in de onngeving het p'uin der veîwoes-
tingen, maar bij clea aanblik claarvan, begreep
men het geluk, aan b,eschieting ontko,rnente zijn.
Gent was op't punt gewees,t ve'rnield te worden,
ûp 17 krn. van daar iigt Deinze, en hoe had dit
stecieke niet geleden ! En Oudenaarder, 25 km.
ten Zuiden. En ook 'Westwaarts de ruïnen dan
van Zo,mergem, Landegem en anclere çl6,1pen; ten
Noorden, clie a,chter het kanaal van Terneuzen.

D'e into,cht vâr1 ons vorsrtenpa,ar had in den
vo,orm-irldaq plaa,ts'. ReeCs lang te vo,ren stonden
aan weerszijden der stlaat in dichte rijen de toe-
s,chouwets', allen. met de Belgische kleuren ge-
to,oi4. En daar k-,i'lamen <ie huo,ge bczoekers, te
p,aar:i, olxgeven t1oo,r een schitterenden s,taf. \Vat
eeir mâchtig gejubel brak er lo,s.

Vele toes,cho,uweru weenden i En clan het deii-
1é der troiepen, met bloenierx op de geweren, it
rlen go'rde1, o,p de rans,els'. Ook tot c1e s,oldaten,
die opgervekt stapten op de to'nerr der mrrziek,
ging het o,nbeclaarlijk gejuich.

Op het stadhuis had een o,ntva.ngsit plaats. Dte
dienstclo'eude burgemeester, de heer Anseele, be-
groette namens de stede het koningspaar. D'e
Ko,ning antwo,oldde rln de,ze ftle taa,1 va r Anseele,
het Vlaamsch.

's Namiddags werdeî c1e rro,rsten begroet op
het pro'vinciaal gouveruement.

Zoo o'ntving Gent c1e bervrijders pret Ko'nJng'
en Ko,ningin.

Ën toch 1ag de stad' da,ar so,mbef. D'e bevoor-
rading was nolg geb,rekkiq. En in <le lagen van het
voûk b,roeide cle ontevreclenheir.ll. \{ij 5çfipvel-in
<1ie dagen :

rt D'Jlaatsfe slagve{c1err liggen dicht bij Geflt'
Op 15 kilometer afs'tandl begint 't puinenland
vin Leie en Schelde, en ik heb beho'e{te nu en c1a1.l

cle ruinên te verlaten eI1 eenige uren in cle s acl

te zijn.
NIen mo,et hier te Gent echter de gezelligheicl

in c'le binnenkamer bij een vriend zoeken en niet
op sttaat. Om zeven ulll cles âvoflcls reecls is het
s,ti1 in <1e Vlaanderen- en Vcldstraat, op den Kou-
ter of Koornmarkt, in het hart cler stacl dus.

Etnza.am glo,o,rt hier en daa.r e'en enkele l'antaarn'
want de gâsbe ,1râring wo,r'clt to't 't uitersite c1o'or'-

gedreven.

Er heerscht eeu ge',1rukte stemming. Ieder zcgt
u, clat et'uvat b'lo,eit en c1e o'ntelryccienheid weldra
r.,it zal s,1aan. D'e oirveilighei'J iriet alle'en buiten
cic stat1, D1ââ,r oûk itr. c1e s'ti11ere wijken wo'r<lt
angstwekkend. Men neemt maaitrcgelen voo'r c1e

betere o,rganisatie cier lardelijke pn'litie en het is
hard nooclig.

ja,, men is woelig, o,ntevrecien, roerig. Iedere
stind meent veto'nrachtzaa'mcl te wo'rciEn. Op dc
ml1re11 ha,ngen piakkaten van al1er1ei vergarderin-
gen en meetings voorT lo,tsverbefering.

Voo,r de winÈelra,rnert zret men strookerr papier

met de vermelding : rr \À/ij vragen clen vrijen
hanciel. )

Gro'epen werklooaen wanclelen ro'1rd en begrij-
pen niet, dat a11es rveer niet claclelijk in zijn plooi
kau komen.

S'chelde en l,eie zijn doar de vernielcle s,luizen
en bluggen o,nb.evaarbaar en juis,t claar is cle a,an-
vo'er van allerlei bo'uwmatetiaâl voo,r de vernielde
en geharrende dorpen zoo, no,odig. Het kanaal van
c'Le Leie la,a,r de Sche de (Ko'rtrijk-Bos,suit) en
clat van cle I,eie naar Roes,elare ligt droog. Van
Gent naat Antrverp,en vaart men. Van Oudenaar-
r1e naar Gent is cie eenige reis,gelegenheid... eerr
rliligence met clrie'paarden bespannen en clie tien
liilorneter per uur aflergt. Het wemelt clan ook op
de r','egcn van voetgangers'.

Op het kanaal Gelt-Terneuzen va,ren binneû-
schepen. Daat rvert<t men hard aan het opruimen
clcr ve'rsperringeir als gezonken vaaltuigen en
torpedcbo,cten, vernielcle bruggen en men vo,rclert
goec1,, zco'dat utelclra cle s'to,ombooten naar .Genl
zu11en kunnen opvaf,en.

Een zekere iiancle tiercle in clen laats,ten tijd
-*e1ig : 't s'lokkelen rran rnarken. l\4[en noemt als
ciifer van cle ingeu'isrs,elde marken a,cht milliard
crr cr rvas stechts o,p een mi1liarc1 geret<end. Bo,e-
rql kwa,men mr:t valie,sjes vo1 D'uitsch pap er naa,r
rle s,tad. Ilaar ho,eveei is er niet iangs de eenzame
grens,paacljes binnen gebracht !

<r Waarom cle in het land aanwezige markenr
rriet datlclijk laten stempeien a1s irerkennings,tee-
i;en?l. zoo vrârâgt nu <le kritiek. In soimmige
plaatsjes aan c1e glens geleek het wel een geld-
beurs,. En men wo,eketde' to,t het la.ats'te oogenbtrik
to,e. Sruo,kkelaars kstarrenr ze'lfs tweemaal cl'aags
01 er: 's morrgens en 'S a.tronclsr.

Zc r,rris;teu het go'e'd iu welke steclen het wis'se-
,1en geëindigd rvas en \,â.ar "t norg lo,ortriuur<1e.
\Âiisselen is eigenlijk te veel gezegd,. Ifen heeft
biriten een kleine son geld eeri o,ntvangs'tbewijs
gekregen cn vân vele zijcle u,o,rc1t nu geëischt,
tlat de tegeering bij de groote ireclr'agen een on-
clerzoek naat' c1e herko,mst insrte'lle. 't Vo'1k vraagt
o,o,k, dat er srtrengere maatregelen genomen wor-
clen tegen hen, dte hanclel met de Duitschers dre-
ver:, optlat dezulken niet o,p rlenze'lfden voet zo'u-
clcn staa.n als zij, clie uit trou\v jegens het ruader-
1alc1 rveigelclen zich te verrijken. l

Ja, t'ie niiet verblind was, zâg al claCe{ijk, c1"at'

ceil. zeer somber'e tijd volgen zo,u.
I{aar nti vo'elde men rl'at nog niet claclelijk.

\.rco,ra:[ o,ok onnclat c1a,ar de eetste vrcugcle n'as
ovcl het in'eilerzien clel sio claten. Laten \ÀIe nL1

zien, lro'e het irr lret lan11 toegirrg.

XXXVIII.

NA g}EN WAPENSTILSTÀND TE MECHE"
LEN, ÀNTWERPEN EN LIIIK. - DE
AFTOCHT I}ER EUITSÇHERS.

Wij hebben gezicl, ho,e te Rtussel cle opstand
oncler c1e D,uitsche s,o,lclaten uitgebroken lrtas. De
so,idatenraacl \4/as aan 't onclerbanclelen rnet de
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o,verheclelt, de Belgische., toien c1e u,apens,tilstancl
.qcslo-ten werd.

l'Iaar cie vreugile $-ercl hier getenlpcrd clcor o,n-
rust.

Velen uit cle bcvo,ll<irg vcrl)ro.ederclcu rnet clc
rerrolrrtio,nnaireu en me11 vro,eg zich af , ol het
l:olsiervisme ons lancl girrg aarrtastcn.

D{c kwes,tie kwam ook te bercle te Lophem.
Dit dory bij Bruggc krec,g een zekerc vérmaarcl-

heicl ; daar wercl beraadslaagcl over de nieuw,e re-
geering, die te Brusse,l op reden zo,u. D,e Koming
ontving politieke persoflell. Er iru'erd beslo,ten een
.qroo'tc tcgemo'etkoming te .qeven, namelijk het
algemear sterrrecht vc,o,r Karner en Senaat op 21
jarigen leeftijd.

Een ministerie r,verd s,amengesteld onder voo,r-
zitterschap van clen heer Dela.croix.

Bii <ieze samenstelling uzefd gelet op de ver-
Lottriing ontlcr d'e verschillenclê po,liticke par-
tijeir. en op die tusschen cle trvee volksta,mmen,
rvelke cle natie vo,rmen; ministers, die te Sainte
lr.drc,s'se gezeteld haclclen, tradlen af om
pla,ats te makeu voo( voo,raans,taande politici, die
in het 1ancl gebleven $râren, en clan \,vercl relienïn.q
gchoucletr met c1c per'-so,onlijke vercliensten van
alierr, die d'ezc nieuwe regeering zouclen vormen.

Dc' nieurve pretnier Delacro,ix rrras in cl,e po,litiek
een onbeschre'u'err b,lacl. Hij was voo'rzitter van
het Rero,cpsho,f te Bnrssie{ cn liet kwarn thans a,arr
hct licht, clat hij ee1l zeer belangriik aal.rclcel ge-
lratl heeft in ci'c pubilikatie rrarr de berocrncie rr Li-
bre Belgique n.

D{t o'nvin<1ba.re blaa,clje, nachtmerrie \rân von
BissinE, werd - zoo,als' omz.eTezersureten - s'chier
oogenbiikkelijk na <lcn uitto,cht cler Belgis'che ari-
toriteiten, ges,ticht do,o'r delr heer Victo,r Jour'dain ,

clirektcur van het groote I(atho{ieke orgaan rr Le
Patrio'te l err voo,rtaan zal de rt Patrio,te r ook zijn
oorlo gsvl ag bli j ven voeren . Jo,urdain mocht echter
c1'e b,evrijcling van België niet meer belcven. IIij
stjerf enkele ma:an'clen voo( de n v,upenstilstancll en
toc' 1am Dielacro,ix c1e leic1ilg rral'c1e rr l.ibre Be1-
gioue l ôuer.

Dc terugkcer Van baro,n Dc Broqueville in het
habinet rvercl met algetnccrre r,"ol<1o'ening be-
gro,ct. Nien.randr veTgat <lat De Broqueville een
(ler gfoote voo'rberEiclers \iânr de overwinnirrg is
.gcrr'cesf,.

IIen noemrle clit het ministcrie cler heili.qe een-
clracht.

De terugkee.r naar Bfusts,el \,verd .qer'egeld.
Nog waren c1e s,teden afgczondcrd. Van \triest-

Vlaanderen na.ar Br11s,sel .u'as het itr clie rla.qen
ccn vrees'elijk'e reis'.

D'c eerste herstelcle lijn was Duinkcrkc-Veur-
rr c-.I)'iksmuide-I{o'r tenr ai'k-Torho,ut-Rrusse.
D'arr reerl nlc1l va11 Bruggc lraar Gent..Ro,nc1 Gent
n'arcn de venvo,estingelr of) 't spoo,r groot. I)'c
vcrbinding Gent, Sint-Pieter-l'Ieirelbeke. clus
(lent-Rnrssc'l r'as verbrclien cloor c1e vcrnielins
d'cr viaclukten ro,ncl Gent. Flaasitig legc1e nlen eelr
verhiirdingsJijn. Er reed'een trein per dag, of 1ie-
r,cr hij harl sc,rrsr vier en twintiq rrrr noodig voor
hct trajekt, tus,scl'ren Gent en Brrrgge. De enkeic
treiuen wei:ale'l1 bestorrmcl, al z:at nten ine'llenc1ige
riituigen rnet gchroil<en ruitcll, \draardoor r.le rviud
l.'lies en <le r'egen birrnar slo'eg.

lfaar rlnizcnclcn en dtrizenclen melschen waren
op clcr clool en u'ik1cn naar huis,. So'lclaten ool<
urc,es.tcrr zich vetplaatscn.

l-laar t1c nlcesiten \l,'âren wc1 gcrhvo,ngeu tc voet
tc reizen,.

l,angs a1le r.l e.qen lr,entelcle het van lieclen,
rlanlreli cn jongelingen, r-neest cloor't aftrrkkenri
lcgc',: uit \\Iest- cn Oo'st-Vlaanderen opgeëischt.
Traag s,tapten tal van hen vooirt, zich sleurend
langs c1'e cirrcleloo,zc banen, in regen etr wind, cloo,r
het siijl<, ziek en verzwakt.

O, lvat een geluk, zoo ze gelegenheicl hacldeo
een eincl mee te rijden met een vrachtauto o'f een
wagen.

Op dle herclenkings,teekens in de clbrpen van
ons lancl staat als oo,rlogsslachto,ffer menig bur-
gcr, die, nu het lancl wij was, zijn huis niet meer
bereikte, do,ch ellenc1ig op den, terugweg s,tierf.

fntus,schen trokken de Duitschers volgens de
v6,6,114râ.61dçn v'an het verdrag vefder terug. Docir
cloo'r die afzo'nclering rvisû men wcinig wat er hier
crr <laar gcbeurdc.

Te llcchelen \rerd de wapens,tilstand met groo-
te vrcugclre begroet. Dadelijk vErschenen de
vlaggen,.

't Was te Mechelen, clat cie gtootè staf van
't D,uits'che fJzcrleger aarkwam, de heeren, die
te Ticlt als despolen opgctreclen waren,
eerst o,ncler \\rurtemberg, clan oncler Sixt vo'n Ar-
riittt.

Ze \l',o,o'1rden in het ltuis van mijnhcer Calle,
r1e mo,o'iste wofling cler stad en îielt was het Eldo-
raclo cler tro,tsche Duitsche officieren. Ze ejslch-
ten c1e b,este huizen Vo,or zich en binnen een paar
utrr mo,esten cle eigeqaa,rs verhuizen. Ze jcrcgen
cle kloosrterlingen uit hetr ges'ticht def ,rr Dames
rran Biervliet l en v'c'ranclerclen: clit voof hun mâlr'
schappcrr in rr Ludv'igkazefne rr. Het was een ge-
bourn' clat 2 millioen frank geko,st had en de zoo
go'ecl geo,rganiseercle troepen brachten er zeker
vco'r ancl,erhalf millioen flanl<en schâ aan.
. De hertog J/ani 

'Wultembeïg, aauvo'ercler van
het fJzerlcger, rvist al heel u'einig rtan tr I{riegs l-
zaken af en r,trtro'uurde o1> zijn generaal Jelsen,
maar eincle,lijk rno'est hij toch plaats maken voot
S xt von Arnim, die echter ook cle troepen niet
over clen fJzer b'rengen kon.

In April 1918, v'erhuis,rl'enr de heeren. Ze gln-
gen flaâr Ko,rtriik, clan naar Ro,ubaix en Îneenden
reecls hun leger na,ar lfazeb,roek te volgen tot ze
censklaps r,r'eer met teleurgestelde gezichten te
Trielt tcrngkeerden. I{et ging toch niet naar Ca-
lais, maat rle heeren \4râr€1.1r httn groote strekeu
noE nict lrcrgetcn, lr,'ant in hun vlucht bra,chtcn
zc 1.log cen trvintig taoijtu'erken van het huis C.
te Iiortrijk mecle en cisrchten ze voo'r 350 ciuizetrri
fra.nk tap'ijteu, tuetti:els', enrz. valt Tielt's burge-
lnecs,ter. Ma.ar na een tteek ging cle heele staf
er \ïeer van doo'r en Tielt was 'v-oo( goeil van hen
r.-cr1ost.

Sixt von Arnim bekenc'le aan een schepene te
Jlechel en zi j n ma,chtelo,o,sheid. Haastig v'erdwcèn
hij.

En n,u I 'as 't rvapenstilstand.
D,e heer Frans Verhaveft schrijft in zijn werk

rr I),c Duitschc'rs te l\ c'cheler.r r het volgencle over
de bevrijdingstlagen:
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Het kasteel te Amero,ngen, eerste verb,lijfplaais

rt Ën wat gezegd over het plechtig Te l)eum dat
op Vrijdag 15 No,vember, ter gelegenheid van
's Konings naamfeest in orize ù{etropolitane kerk,
met zoo,veel eerbied en luister u-itgevoetci is ge-
wo'rden,? Het was nu niet meer geiijk op andere
jaren, orn den zegen des }Iemels te vlagen over
onzen Ko'ning en ons le'gef, maar om den ltIeer
cler I{eers'châlen \ro'or Eelgië's verlossing te dan-
ken.

In den vroeger wijclen teinpel rvas weldra geen
enkele plaâts meer, doch ieder kent den to,estanci
in welke onze hoofcikerk zich bevinclt en begdjpt
alzoo licht dat e'r rreel plaats te kort sras.

Aans,toncls daarop vangt het Te Deurn. aan.

Daar c1e heer Denyn (1) nog afn'ezig is,, lieeft de
heer J. \Ian Beers in zijne plaats het klokkenspel
bespe,eld,

D'es avo,ndô was iret opnieuw van klokgelui en
b,siaardispel. De toren en dle, Haller waren des
avo,nc.ls luisterrijk met elektrisch licht verlicht,
alscok cie clrie valgende dagen.

Op Zondag 17 No'vember, om 11 uur rroo'r-
mic1clag, was het opnieuw {eest.

D'e algemeene verga,cle,rplaats blijft natuuriijk
rle Groote nlarkt.

(1) Op Dondercla,g 23 Januari 1919, is M. Jozef
D'enyn, na een ballingscha r .in Engeland van
luim vier jaren in de bes,te gezo'ndheid in zijn
.qeboo'rtestacl weergekeercl.

Op iiaandag 21 laanari liet hij o'rrs gans,ch o'n-

verwacht de Rrabanço,nne en het Engeisch Na-
tio,na.al lied: Gc;<1 s,ave the king hooren, tot groote
verbazing en tevens to,t innige vreugd. van het
vo,1k, want velen hadden vafl. zijne terugkoms,t
uiets vernomen.

in Neclerland van den erx'keizer van D'uitschland.

Om 1l uur voo,rmiciclags, kr,vamen verschillen'
tle maatschappijen serenadel brengen voo'r het
nieur'rr s,tadhr-ris op c1e Gro'ote Markt.

Orn 11 1f 2 :uur, o,nder het luiden t'an.den gro,o-
ten: Salvato,r, rrersichijnt op het balkon van ons
rrieur,r' s,tadhuis, Zijne Eminentie Kardinaal Mer-
cier, also,o[< Mgr. I,e Graive, hulpbisschop van
anzen beminden Aarts'bisscho,p', omringd . van
gansch .clen gemeentera,acl'. X{ijnheer llertsens
cl.c1.. burgemeesteL, mijnheer cle adrtokaat Van
rlen Hende, schepen, en mijnheer I'ambo,re11e.
'" olksvertegenrn'oorcliger, spreken beurtelings to't
r1e menigte, <lie oçr de Gl'oo'te Markt voor het
nieull' stadth'ais rrergaderd was.

Zij br:clanken cle b,urgers van Mechelen voo,r de
beuro,nd erenswaardige uiting hunner vadedands-
liefcie. en ve'rko'nden aan het pull'liek dat o'nze
beminde Koning Albert to'ekomenden Vrijdac,
met groote rrreugc'le en luister, bezit ziiner hoofci-
stacl nemen zal. Ook clat het Iluits,che rijk geda'an
heeft enr de laats,te b'ladzijden zijner geschiedenis,
met bloecl, met schandc' en o,neer bedekt ziin1...

iJran kencie cie geestclrift geene palen nreer : lui-
c1e n'erd er gejr-ilcht ; er \vo/ilt met ho'eden ge-

zwaaidl, met zakclo,eken gewuif<l, onder de kre-
ten : rr Leve België I Leve cle I{oning ! I,eve ornze

dapp,ere so,ldaten ! l
],Iaa.r niet a1ler ho,uciing was b'ij deù wapenstil'

s,tand waarclig geweest. Ook hier kwam het slag
\/an sjaeherâars voor, die allesi, n,at zekonclen, ttan
Drritsichers af geko,cht hadden.

En c1a,n cie rooverijen ! Een menigte vo'lk tlok
naar de vormingspta,tie van Muisen, waar groo'te
\"oorrïâden in waggoms opgestap,eld waren. Ef
r'verd naar hartelust geplunclerd. Met karretjes,
stoo,t- en kruiwagens t'o,etcle men cien buit weg,
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]J,e ex-kro,onprins van Dujtschland op \\'eg naar \Vieringen.

De burgerwacht was opnieun ingericht, maar
rvait kon zij doen in zoo'n toestand? Het waren
cle clagen van leza,gs.ov€,rgan,g, dns van regee-
ringsloosheirl. 

'r
f)en l8en No,r'ember zag l'[echelen de eerste

tro'Epen b,innerr trekken, al n'aren, er reetls soltia"-
ten ev'en thuis ger;r,nees,t.

\ÂIe hale,n hct rn'erk varr den heer Verhavert
\\'cer aan :

rr D'e intocht .geschiedde o'ncier l.ret donderetr
van (lelr machtiget Salr'ato,l-, clie zijne zn;are to-
nen o,\ier c1e feestelijk uitgeclos,te Dljlestarl hoo,ren
liet, en eincle en verre, lnet zijne dreunende stem
verko,nclïgcle : Bc,l.qië is r,rij I l)'aar zijn o,nze hel-
tlen !...

l\{echelen u'as irr fecst !

Op het balko,nr rran het nieurnr staclhrris bevonrl
ziclr, g'elijk claags te voren, ZijneÊ,n. <le Kardi-
laal, omringcl van gansch den gemeenteraacl.
Zijne Eminentie sttrurde aan allen een \.1:oord \/ai.l
hulde en ilank voo,r de rnenigr.ulclige diens'tefl die
zii a,a,n het rra<1erland ben'ezen hebberr.

Eene zee van mens,chen rrerclro,ng zich oF de
Groo,te Markt. 't ïs voo,rtctut'end : I.eve België I

Leven o,nze helden ! ; r'oortclurend !:ars,ten nieuu,e
ovaties, los; aan bet gejuich ko'mt geen einde...

Tot s'lo't van de fees'ten, rtier'de Mechelen op
Z,o,nc1ag 1 December, c1e hlijcle rrederkornst rzan
onzen achtbaren burgemeester, mijnheer I{arel
Ilessa,in, uit zijn ballingschap in Dtrits,chland.

Evenals zoonreel anclere burgers en priesters,
lva.s hij.voor een jaar ops uiting inr l)rritschlancl
\/eroo,fdeelclr.

Het is gekend waarorn de Duitschers o,nzell
achtbaren burgemeester rvis,ten te s,traffen ; hij'
hacl eenvo,udi.q de no'oclliiclencle l{echelaars te
schrander $retren ter hnln te ko,men en, liep .aldus
in den weg.

Te dter gelegenheicl werd in c1e Metropo,titane

kerk ecrr po,ntificale mis met'Ie Dçurir,, als da,nk-
zegging opgedraigeu, waarin gansch de gemeente-
raar1, staclsberdrien,tl en en auci ere overh ec1 en tegen-
rroorrlig waren.

D'e lierk n/as .qansch gevuld, evenals br'j het
'le l)'enrn van 15 Non'ember; c1e Xlechelaârs be-
arrtwoo'rclclen go,ecl den opro,ep van hun bestuur.

Om'l 1 rlur wâs het feesto,ptocht; bijeenkornst
op c1e Gr'aammarkt, r'an al de maats,chappijen err
scho,oikincleren der gemeente; van claar wancle-
ling tloor i1e stacl en aankoms,t r,66r het s'ta<lhuis.

Om 12 uur, onder het luiden cler gro,ote klok
cn beiaarclspel, versichenen op het balkom, van het
nienrv stadhuis de' heer Burgeme'este'r, gevolgd.
<1oot Zijne Êminentie den, KardÏnaal, cle familie
l)'ess,ain cn <1en gemeentera,atl. Onmicldellijk hie"
.. en de aan$rrezige fanfaren-trtaatschappiien lret
latiouaal lied aan.

De bnrgerneester sprak het rrolk to,c.

\\rekelijks s'erd in alle parochiekerken, va.n
lvleclielen en de andere kerken van het aartsb,is-
r1orn, gansch den oo,rlogstii<1, eene plechtig'e liik-
mis gezongen voor onze gesnetlvelcle sol<laterr.
Groo,t 'n'as het geta,l geloovigen, clie deze trctrrige
l-.1ec l ; ti gh cid bijn'oon den,.

Op \\roensdag 11. December 1918, \verd, o,l)

voo'r'stel rran cle gemcenteoverhei<l, een plechtige
lijkdienst gecele,bteerd in <le Metro'potitane kerl",
ten 10 ul1r, cloo,r I'Igr. I{ietts, d'eken ruan hr:t
Kâpittel, nret pontificale as,sistentie van Ziire
Ërninentie clen Karrlinaal, voor dê solclaten cler
stacl Mechelen o'p het eeteveld gesneuvelcl.

Eenc .p.roo,te katafalk met c1e lijkbaar was irr
het mi<lclen tler kerk gepiaatst, omringd clo,o'r de
vrarrtlels van rle terschillen<ie maatschappiicrr
,'ler s.tacl.

Buitengervoo,n groot was het getal gelo'o,r,'ige n,
clie met gans,ch de genreenteove,rheid cleze trert'
ri-.-e p:lechtigheid biiq'oo,ndÉn. ))
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Ook te Antwerpen za,g men plunderingen, a1s
clie te Muisen. Een lange stoet vâ,11 mannen en
vrou\Men krvanr uit c1e goecierenstations en van clc
clokken met hun buit, van levensmiddelen voo(al.
IIet was e,veneens hier nooclig, clat het geregelcl
gezag weer gerzestigd was. De grenzell bleven
eenige clagen zoo, go,ed â s onbewaa.kt enr het was
ais een stoet van reizigers,, rlie zich naaf Necler-
land b,egaven o,f va,n daar terugkeerden. Maar b,ij
clat al1es \4/âF ilet een gunstige gelegenheid om
marken in te vo,eren, die men, hier versjacheren
kon aan den gedfiongen ko,ers van 1 fr. 25.

Dtat er belaugrijke bedragen ingeb'racht wer-
c1en, b,leek, to,en'men te Bs,sbhen een percoo,n a.an-
hield en bij hem een millio,en mark aantro,f .Bergen
o,p Zoarn, Ro,zenda,al, Putten, Ossendrecht en an-
dere grensplaatsien geleken nu wel beurzen voor
geldhande,l.

Oncler de cladelijk terugkeerende burgers', die
eens wilden zien, hoe het te Antwerpen en in
de orngeving gesteltl was o,f zelfs reeds voo,r goecl
naar httis klamen, bsrv6'nc1eî et zich ook vluch-
telin,Een uit het kamp van Uden. 't Lag daar niet
ver.in I{o 1anc1, een einrl orvef Den Bos'ch en we
kunnen in 't vo,o,tb'iiEaan w'el even Dr Verde5ren
aanhalen, die in z.ijn < Relgië in Neci'erlandi rr ver-
te t, hoe onz.e lanclgenoorten te lJden re'e't1s op 13
Okto,ber c1e immers ze <ere bevrijding vierclen :

rr De eerste, ourzervals'chte, zuivere, heerlijkc
vrcugdre kenclen de beu''o,ners den 13<1en Oktoitrer
1918, to,en aa,n het po,stkantoo'r het volgende be-
richt werd bekend gerhaaki:

ru Vo,lgens dre Bo,ssche Co,urant neemt D'uitsch-
lancl c1e voonÀ/aardleri van Wilso,n aa,n en zal het
cle bezette gebieclen orntluimen. IIet antwpord is
van het gansche Druitsche volk. >

To,en sprongen c1e banden, welke het gemoecl
cllet bannelingen vief volle jaren hadden orn-
klemc1', los en wetd het een r'rtilde, o'ntembare uit-
buncl gheid. Ifaar vreugder uits,tampen<l en uit-
hoc,s,ericl vo,lgc1e de als een goilf voo,rtrollende
ruenigte c1e cloo'r ha,ar vo'o,fuitgeclrevent en ortn-

s,tuwcie hartno,nie eerc,t naâlcleu rtlaggemâst, waar
een joclende groet \ /erd gebracht aan c1e herwon-
ltcln e1l herbô'ren Belgisiche rrlag, clânt naar clc

l"oninge1 cler arnbtenafen, oveïsrtroorner]cl de we-
g.tt un tttinen eu verder het geheele Villa-Park
ào.r 

"r-, 
het Vluchtooîd \4leer in' steeds' maar

c1ans,en,cl en springend en zingencl van :

En Keizer, kom maar af
Aan clen lJzer (bis)
Ën Keizer' koqn rnaar af
Aan clen llz'er is urv graf

en a.11e claarop staancle varianten.
Ouc1 en joàg, stra,m en lenig' 't dans'te al1es

mede _. cle haàrtres,sen hirrgen lo's langs karmijn-
qloeienile gezichten - de rckken d'oven o'lr on<lct

het gezwaài cler geklo'mpte voeten, de-ke1en wa-
rcn 

'sicho,r; 't jnichte en 't jrrbelcle âl1es uitgc-
la{crr tlol.

's Avoncls irl cle too'neelzaa7' waat Senator \rer-
crtlvsse sp'rak over zijn bezo'eL<. aan.het front'
lr.got hei opn,ieuvn, 't wâs of clie cluizer.rden in-
stiittmatig voelderi, u'at triemancl met zekcrheitl
nit liet boî'en ge.qeven berictrtje 1tatl clutvetr op-

io"k.rt, clat cle'Vrede er was' de lartg verbei<lc

\rreclc,'tle Vcrlo's,s'irlg,' het Eitclc t'a'tt clett betau-

q'enden clroom cler b,a lingschap. I'Iet een onver-
valscht entho,usiasnte welcl er het spoedig popu-
laire rcfrein I'an het Vre'desliec1 van den burge-
rnces,tel, lnedegezongen :

Laat o'flze o,ude driekleur wapperen
Haal er cle vreemcie vlaggen neel I

HoiL o*rzen I(o,ning, Ifeil omze dapperen !

Beigië ziet zijn Kincieren weer I

D,ien clag leerclen cle aanrn'ezige Necl'erlanclers
en Bngelschen voor het eers,t de ware Belgis'che
Vo,lksvreugde kennen en ko,nden c1e Belgen zeif
Naarlemen, w'at een Pallieters'chap er in ons volk
zitln

***

Antwerpen verrvachtte nu ook zijn vo,rst en
\/or'stin. Eigenaarclig is het hier eelrs even eenr

schets te plaa,tsen vatr Barbaro,ssa,, hoofclredak-
teur van tr De Telegraa,f l :

rr fn Maafn had ik het einde van een keizerrijk
gezicn, rnet clren ireld r,veggejo,uwd van het too"
nce'1, niets natuurlijker clus clan dat ik te Antwer-
perr het begin van een uieurv ko,ninkrijk w"iide
zien; c1e her'leving van 't bevrijcle België. \Iaar c1e

militaire pâs \/an het groote hoo,fclkwartier wilcle
niet liomen en de tijcl vers,treek.

t< Ga ma,ar op eigen gezag de gr'ens o'vef t, zei
cl'c autoriteit, die clen p'as vorol rnij hacl âange-
vraagd rr en kies een plek ttit, lvaar c1e Duitschers
net weg en de Belgische po,sten nog niet aange-
ko,men zijn. rr

D'ie rrriendelijke raad werd' op,gevolgd en Maan-
rlagavoncl kroop ik b j Baerle-Nas,sau België bin-
nen.

Een maa,rilichte nacht en een lange 'iveg naar
Tutnho'ut, het eerste statio'n. Geen s,terve'ling en
geen geluid{, Uitgpsto'rven is cleze uitho'ek van cle

K.*p.t. Links en rechts van'den weinig harte-
lijken keiweg, poelen en armzalig gras e1l hiet en

clàat cen vervâlleî bo'erenrnto'ning met cle luiken
po'tc1icht. Men is er 1lo€f ba.ng voor clen ronclzu''er-

\reliclen <Dutsrr. tr'{aar ze zijn taur.- en eten uit cie

hancl. A1s ik eeu kwartier gelorrpen heb', korn ik
cr eell zestal tcgen. Ze siluipen vo'olt a,ls dieven
irr cl-en uacht en rlur'ven tu''ee Roo'c1e Kruis-bran-
liarcls voo,r' zich uit.

rr Een stErvencl'e kameraadl, zegt er een heesch,

ais ii< ze staande ho,uc1l, rr en een ander met een af-
o-ezet been. Uit het lazaret rtan Turnhont. Ze wil-
lerr er niet blijrten, bang a1s ze Àjn voo'r cle wraak
van het Belgische vo;lk en zijn weggetroftken' rr

Za.chljes ho,o'r ik clen stelvencle kreunen en ze

vervo'lgen hun weg <1o'or het zantlpad, langs de

l<cierr.

lictr van tl'e laatste les'tetl van het machtige
leqer, tlat bittnen drie maancler.l Pariis be'zetten,

bitincn clric rvekctt RrrsJaut'l verslaan en binnerr
zes maatrrlcrr zijrt wil :rau heel c1e werelcl -zou orp-

lesgeu l

Ên ir.r den stil1en nacht pein,zencl o'\rer 's $re-

i'e1t1's gang eu clen gel1r van verbrancle turf op-

uf.,i.'Ënc1,' clle o'ver t1e Kempen hartgt, beteil! ik
Citntltoui crr vincl ef inr het fris'chg-ebo'ende ho-

telletje eell stel Zaandamsche jo'ngelui met eell

lj.:ve'Floillantlsche clo,chtet itt hnn rniclclen, die zoo
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juist p,er fiets dbo,r België zijn getrot<ken err het
laatste nieuws vertellen.

's nilo,rgens oal vijf uur brengt ee,n stoo,mtrarn
lue 1laâr Antwerpen cn onclank! het vroege uur
is clle stacl a,l in vollen fle,ur. Men maakt iieh op

,om konin.g Albert morgen te o,ntv,an.qen en siaat,
om.in c1e feeststcmming te b,lijven, t1e ruiten en
panèelen in van a1 wat-met dèn rrbuts> heulcle.

D1e intocht van derr koning...
Het statige stadhuis is één vlag en ik voel del

tro,ts van den An'twerpsichen *Sinjo,or, ilie zijn ko-
ning in zijn eigen staclhuis za1 ontvangen. En ik
clenk aan cllie ancllere stad, waar het stadsbestuur
niets om te ontvangent hereft en 360 cl'agen in het
jaar zijn stadhuis leeg en stom ziet sta,a,n en er
op bezoek komt in €foo1ts,che, natio,nale oo,gen-
blikken.

En nog vefcle( gaa,n miin geda.chten en ik zie
het no,b,ele gebaa,L, rva,arnrede een op de hander.:
gedragen Vo,rstin het hart van haâr larrd zijn hart
teruggeeft...

n4o'et ik norg zeg8€n clat < f)e Telc'g'raaf r met
o,pen armen ontvangen wo,rdt en o,nclanks zijn r,vei-
nig o'fficieel kos,tuum o'nmidc1ellijk een p1âats
krijgt tussrchen cle officiee1 geno,odigden?

Ik zie het I(oningspa.ar d,e trappen opkornen,
ilr hoo,r een rrVive le Ro'il, o'verstemd door ,rr Levc
de Koning l, en ben er getuige va,n ho,e e'en bur-
gemeesitet hartetrijk en torch fier zijn vo(srt namens
de b'urgerij to,espreekt en hoe de s,o,ldaten-koning
met een ko,rt en wmpathiek so,lclatenrvootd ant-
uto,ordt.

Ik zie naasi clen fo,rscherr Albert, dien hel leven
te mid<len van zijn tto'epien to,t een eik he,eft doeu
groreien, de tengere Komingin, met haar intelli-
genlen blik en haar vastbeladenheid, en ik herin-
net' me clat gesprek in cle tta,rn van Turrrho,ut,
met dien een\ro,udigen bo,ereniongen uit cle Kem-
pen, clie ve,rtelcle, ho,e hij op tien mete'r afstancl
van c1e Koningin een gfanaat had zien springen en
tze had niet eens met c1e oo'ghareu gekniptrr,
zeicle hij. En in tle roe'zemoezige traut u'as het eert
o,ogenbiik stil gerveest.

's n'Iicl'dags zag ik op een van rle rrlei'sr> het
c]éfilé der troeoren. De Be{g{sche s,o,lclaat ziet er
ptachtig uit. Ko't en brced en clezelfcle o,nv'er-
zetieliikhei<l, rlie o,nze so claten kenmerkt, etr
terrryijl ze in lanse riien voorbi.itrek-l<etl. bekruipt
mii. den neutrâlen Hollancler, een clankbaar ge-

vo,e1. rvart ziit hx niet d'e'ze jcne-e l{erels. cfit,
te+clijk mct hun 1and, o,cr < mijn land' bevrijd heb-
ben -/an r1e vernlett'e'rinE. clie zo,u qeikotmen zilrt,
rls z.ii niet, eerst b,ii l.ttik en Ifaelert en daatna
aarr den fJzer, clen stoo,t ha.<l'cleir opEevangen?

En hct is rvei het mins,te, dat u"ij hc,l;;ben kr-rrl-
'nen clo,en, als rvij hrrn vluchtelin.qen een deel vair
o,nsr kârig bt'oo,cl. hebberl gegeven.

Op zulke oogenblikken leert ectr ttrcnsch l,'e'
scheiden zijn !

Ifet vijf<le regiment, de jongeus v'a,n clen IJzer,
pas,s,eet'en m.et hun vaâ,nclels en het groot-korrlbn
van het Leo,po'lc1'skruis wappert mee in derr clreun
val hun stâp en halclet clanr oo'it stij.qt het gejuicir
r4r cn rvikl zu,aaien c1e ho,ecl'en en zâkdo,eken.

,i D'ie zu1len in Parijs niet urinder to,e.qejuicht

worclen l, hoo't ik een o,ude d,arne a,chter rne zeg'
gen, cn plotseling orntclek ik, dat ik zoa halfweg
A.n.rs,te'rdam-Parijs ben en c1e lus't bekruipt me
eveû eel1 vat:- ortze tt buitenlanc.lsche las'tgevers rr

.le hancl te drukken.
Ik breng miin verzoek aan een der Belgischc

auto,riteiten over en hij schudt beclenkeiijk het
lro'o,fd a s hij mijn o,fficieele papiereu ziet: ecn
Ierloopen vetbotrnetje en een aânmaning.

- Ik kan niets v'oo,r u doen, zegt lnii wiende-
1ijk, ma,ar ga,ât u naar cl'e aStreté militaire>. Daar
weet men missrchien,een weg om u nâar Parijs
te krijgen.

Dre ( Streté militaile n zelelt in het gerechts-
ho.f, waar het er nog uitziet als in een pâarden-
stal.

rr Ifet eenige, dat ik voor u doeu kan, is het
â,iltwôo,rc'll van den insprepl.ot, is u een b,ewijs
te geven, clat u zich na,a,'t Gent, n,aaf het groorte
hoofdkwartie'r, kunt b,egeven. Maar hoe u el ko"
men mo,et, r'r'eet ik niet. D'at moet u zelT maat
r.ritzoeken. l

IJet eerste odficiee'le pap e,rtje heb ik dus te
oakken en de rest is kinclerwetk. Bij de militaire
intenrl'ance heeft men o,nmicldelliik een auto' tot
mijn be'schikkin.q en <l'en vo'lgendeî morgen orll
half zev'err ben ik al op n'eg nâar Gent, in gezel-

schaD van een hoffelijken kapitein, dien ik ecn

liomlrlimctt k'an tnal<et over d'e zr,rivcrheicl' waat'
mecle hi j Hoil lanclsch s,p,reekt.

fn den tlil<ken mis,t is de to,cht langs een wcg,
clie zlva.rt is van de wachta,uto,ts - alleen om
cleze ffe clivisie te lâvitailleeren zijn de wa,gens
20 rra,n d'e 24 uut o,n'der weE ! -- verre van ve'ilig
en \ rij pa,sseet'den gen twintigtal gestrânde
vra,chtwagensr, waatvan so'mmige in de sloo't en
andere amechtig tegan een b'oo'm liggen.

trPra,at me er niet van, zegt c1e kapitein, het is
nu heilig b'ij wat we beleefcl hebben. Nti rijden
we nog met licht oip, maar enkele maaridefi ge-

leidleri ging al1es in het p'ikkedo'nker en hoe het
to,ch no'g voor elkââf geko'men isL, is mij nu een
raadsel. l

Irr Gent is het e'err ger,r'eldige drukte. Alles
pasisieert er ons en het groo'te hooddkwartier is er
èen mierennest. Dre bureaux volgen 't optrek-
kencle leger en I Tat er gisteren geinsta'lleerd was,
is rranclaag alweer weg.

- Burea.u cle 1a circnlation? Vlasmarkt, mijtl-
ireer. \[aar haa,st.u. D'e heeren ve'rtrekken zoo
nâar Bfus,sel.

Ik ben op de Vlasmarkt.

- U wou na,ar Patiis? I{rn., dat zal niet ge-
nra.kkelijk gaan. Wij hebben geen enkele auto'
risatie o,nr v'reemclelingen te c1o,en vertrekken,
maar voo,r t De Telegraàf r maken we natuurlijk
eerr uitzo'ntl€Ti11g. 't Spijt rne, t ziet, we breketr
<len bo,el op, we gaan \Àeg, 1nâaf flro,tge1r als u zich
begeeft naar het bttre,el van clen militairen goe-
verlleu1', clarr tu'ijfel ik geen oogenb,lik o'f u koqnt
t r tloof .

Gent is een scirat va11 eel1 s,tac1, een rrrusettltl
irr iret grclo,t, 1[aar o u trie't ttuf is het et al aarclc-
cibnker-en o,rn I ulrr is allcs ge'slo eu cn voo,r dien
tijrl is cr rricts tc rloen,.
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Den volgenden morgen op het bureau van den

militairen go,evefiteur.

- U is < De Telegra,af r ! Dat doet me plezier I

Naar Pârijs? Dan rlo,et u hier niet zijn. Dan mo,et
n wezen op cl&r Br'abantdam-. Daar zal men u alic
r''o,ldo'ening gevelt, daar betro,e,ft u niet a,an te twij-
felen. Het is nog een tikjc otrgeordelcl alles, clat
begrijpt u, mâar u kornt in Parijs.

Brabantdam,

- Natuuriijk, natrrurlijk, u krijgt cle macirtr-
gitrg onr te ve'rtrekkefl, maar hier is het alleen voo'r
I3elgen. I-I mo,et op clcn I{outcr'. Veel suks,es en
tle gto'eten aan Foclr.

I)c Kouter.

- il n'iiclc naal Patijs? r\Iaar dan mo'et n hier
rriet ziju. I)ral ruoet n op rlen IJrabantclam zijn.

-- D,aar kom ik vanilaa.n en 1neû rtenvijst mi.j
rlattt' naar tt.

- Oumogelijk. Neenit u 'n i:aCvinder ruec,
tlic z.al u tlerr u-cg rn'iizerr. D'at inoet ec.n tergis.
sing ziiu. llier is het cle censuur.

fk loop llo'.q naar vijf andere. lrurcaux en geef
lret op.

Als clc officieele.rveg niet helpt, clan cle o,no,f-
ficic,ele. Ik wanclel c1e Brtrgsche poort uit en clen
\\reg nlaar Bfugge op en protrecr c1e pasSeerende
&ttto's aan te hourlen, in cle hoop <lat er ee11 me
nleeneernt. Maar de rveinige, diè er passeer€,n,
zitterr tj oft rro,1.. met terr.r.gkeerencl e krii gsgevan ge -

nen en de ongelukkige kere,ls, allemaal ftalianen
en Rus;sien, in hun lo'mpen, puilen cle wâgens
uit en ik cl'enk aan D'uilsch o,ngedierte en wandel
teflrg.

Op cle Koo,rnmarkt ontrnoçt ik Fransche o'fficie-
rcrr, die rrDe Te,lcgraaf r bijna, om clen hals val-
1eu ea:ne nitnoorligen in hnn, a,r1to nree naâr Brus-
s,e:l te gaan erL yaurlaar naar Leur;'en en Luil< er
T{cu1en.

- llaar Parijs? v_raag il<.
Zc u'eten ook geér mir'lrl'el qr ik tnoet cle uit-

unorliqing afslaar.
's Avonds, in rr Het Serrzetjel, otrtmoet ik een

o'ncller-ltdterrant va11 het vliegkorns err dwars cloor
het clonkere Gent sleent hij rne naar den chef van
hct vliegpark.

- Ër liggen hier zcs Duitsche r'liegmachienen,
tlte z.e hebiben nro,eten achterlatetr, e:r rlaart'att
brengen we er mo,rgen drje rraar Jo'inr,'i1ie-1e-Po'nt.
Als u mee wi1t... ?

Ik schijn onbervust mijn ho'ofc1 op mijn borst
te hebiben laterr, rlalleu, \r:a1 we mee( ovetl<omt itr
oogcnblikkeir larr groote eniotie.

- l{orgeuio'chter1cl halfacirt, lrriterrant <1e \ilcu-
genaere I

IIit:ilet aangrenzencl ve{tlek kornt een liortlate
jo'trge kcrcl met s,taaiblatl\rc'oogelr crr blond a1s

ecn Rubensche vrouw.' 
- ùIijnheer ga,at mo,rgeîochte1l(i nrce. 'Ll

rreemt r,vel uw r.na,atregelen.

-* IJits'tekencl, mon major.
En terwijl cle beicle officieren nog r,ercler s,pre-

lien, s,ta ik er bij en vo,el me al cLtrizelig worclen.
Ik, ruimte-vrees-lijder, cle hoogte in? lk, die op
clrie rneter: van rlen gro,n<l ai neiging krijg om
naat beneden te springen?

Ik clroo,m dien nacht zevenmaa,l, ciat ik varr
cienr l{o'unt Ëverest naar 

'bcrre'tlcn plof en bibbe-

rend wandel ik den volgenden morgen het vlieg-
veld: op,, waat ze a,l druk bezig zijn de machienen
te ko'ntro,leeretr,

Luitenant cle Vleugenaere -- skoone naafil voor
cen vlieger, wat? zegt hij lachend - staat bij
zijn avron en lustig knettert cle motor.

Ik bekijk het ding. Het is een machtig ge-
\/aarte, een der nieuws'ie ()otha's, futuristisch
bcschilderd, vanweÉJe cic katno'uflage, en ik zie
in die ve'rspleide vlakkcrr cen s'1'nr,bool van al
5nijn ver-spreitl:e iedematcrr, als rve straks naar
bcrrederr zijn gesmakt.

llijn machien heeft een l1aam. rr ]Iein Finck-
chen l s,taat er op geschildcrrl.

Ik clenk aan mijn clierhare Amsterdamsche vin-
l<ies, die ik missichien noo,jt rrrecr tertrg zal zien.

D'e Vieugena,ere volgt mijn bijk.

- Als ecrr Dtuitscire rrlicger drie tegens,tande,rs
Itac.l neetgeschôten, mo,cht hij ziin machien een
lta.am €leven, zegt hij.

- Zouden de D'uitschcrs er riiet een o,f andere
heische ma,chine in hebberr acirtergelaien, dat bij-
vo,o,rbeelrl bij cle 10,000e omn'enteling van de
schroef uit elkaar s,pringt? rrlaag ik met een be-
rrepen lachie

- Dat zullen we w'el mcrken als we boven zijn,
zegt mijn luitena,nt, en hii luistert met welbe-
hagen na,ar clen motoL, clie onbcrisçrelijk werkt.

Ik kruip in een vl.iegp'ak, in een valho,ed en ir
rle a Gotha r en kijk beteutercl nâar de goddelijke
aarcle, clie me noo'it zoo rlierba,ar was.

- Ja, konnmand'e'ert <1e vlieger, en lvii bo,bbe-
len ovcr: het grasi. Dtan zijn ne lo's van cle aarde
en ik zrveef. Het gevoe'l is bchagelijk ertr ik kijk
om me heen. Ik zit in, ccn genrakkelijken stoel,
in eene ruime kajuit, die elektris'ch verivarmd is,
crr heb voo,r me clen breeden r11g vân den Vlarning
err krijg plo,tseling vetrrou$,ên in hem.

Vlak bij mijn voet ligt cen-boek en voo,rzichtig
trek ik het naar me to,e. rr Logil< und Zufall r van
c1r. Ruc1o,lf Bernauef, lees ik. Die bestuurcler varl
rr Mein Finckchen r heeft het blijkbaar latetr
liggen. Wonderlijkc Chineezctr, clie I)'uitschers,
cn i1i stel me voror hoe ricze sinjeur, terwijl hij
zijn ho,mnren r,vierp, bij z)chzeff het probleem
trachtte op te lo'ssen, wâaron1 zijn.born juis't
drvars cloo,r clit dali viel cn tleze rzro,nlv en haar
'kincleten do,oclrle en niet lraar h,rrttrman en cliens
Iezin ttof.

T1i ben telefo,nisch met nriju bes,tuurclcr verbon-
dcn en nlo,tseling hoo'r ik zi jrr grrlle stent aan miirt
oo,ï :

- A1s we eens een hoepeltje rna,akten?
* Een wat? vraag ik lletraur','<1.

-- Looping the .lo,op', ltoentelr jrrllic dat, gc-
loof ik, irr het Ho,lland'sch.

Mijn haren stâân met een sctrol< c,vereintl eu il<
schijl een woarrlerlijk gelrricl rtitgestooten te heb-
ben, rvant ik zie ilen breeclen rtlq voor me scho'k-
l<en.
, \tr/c vliegen vetder err ik u'erp cerr blik naar

beneden.
D'e a,arde ziet et uit a1s een aangebralde trrl-

ha-nd met kors,ties en r.ra.n nretrs'el-reliil< levetr
he'spenr ik niets. En ik der..k lan \Iele o'ogebla.zell
teputaties van opgeb:lazen vriendert, c.lie rneenen



- r7?3 -

.-\i-ckt:irloliaal r':rrr ltouu"ciijl.:c l.raiuko,rrdukteurs te l3eriijn.

iret lree1a.l te vu1lerr, et ze zijln rriet anders r'larr
bacterieën o,p een schilfertje in cle ijltc.

i1' bekijk u liein Finckchen r eir vraag de
Vleugenaere ol c1e r,ieLrgels r'vei eens afknappen.

* Eén o,p de r,'ijftig, zcgt hij en lachenc'l volgt
el opi

- Dit is juis,t nrijr' ;i{)e nra,chine sincls 22 Àu-
gnstus 1914.

Dus clan zou het ziju beurt zijni' En ik kijir
1raâr ( Logik und Z^sTalbr en an.qstig naar cic
vleugelsta,rrgeu, die ure'urcl wat broos voorkomen.

Ik zie de Vleugenaere zijn linherarm bieed uit
zwaaien en voo'r me ligt celt schittering. Parijs 1...

't Is één lichtplek irr dcn blauwen einder en
als een machtige stem, clie vân cie a,arde tot den
hemel reikt, voel ik Parijs tot me ko,men. Weer
heeft deze steln gesproken en r,veer is zij als een
trio,rufkreet o'ver de âarde gegaan en al wat edel
is en rechtr,'aardig, heefi zij opgewekt to,t nieuu.'
en beter leven.

De Dom der fnvalidell s,traalt met go,uden glans
in den stillen, vo,rstelijken winterdag, en zij
schijnt de zo,n van Frankrijk.

D,e Vleugenaere maûceuvreert met het hoogte-
stuur; wij glijden naar befleden ar Frankrijks
bodem ontvangt rr Mein Finckchen r alsof het een
lang-verbeide geliefde ware.

De stad, die ik een jaar geleden zag, strak en
met de tanden op e'lkaar geklemd, is lel-endiger
en vroo'lijker ge\ÀTorden en weer speelt rr le so,u-
rire de France r om c1e lippen en weer lichten de
o,ogen iro,nisch eilkander to,e.

Mijn verblijf is uiteraa,rcl zeer kort. Êen auto
voert me vliegensvlug terug langsin puin gescho-
ten dorpeo, door aau flarden gereten steden en

als droeve vrouweuoogen stareû grcote kogelga-
[en me na. Ik srro'r doo,r Gent, volg het moo'ic
kaoaal, dat vol ligt met gczo,nken schepeu - alles
wat maar even o,p het w-ater dreef, hebben'cie
heeren geto,riedeerd -, vloek bij de in elkaar
gerammeide bruggen en schrijl dit alies iu hct
vriendelijke Sas van Gc'lt, na een hartelijk at-
scheid van de Vleugenaere. Ik b'edank hem voo,r
zijne go,ede zatgen en als ik hen kra,chtig de ha,nd
riruk, kijkt hij me vo,rs,chend aan :

- Hebt ge gezien, clat ih vlal< voo'r- Brugge iets
o,verboo,rd goo,ide? vra,agt hij ernstig.

- D'at zwarte pahje?

- Ja..... clat was het !....
\,Veg was hij in zijn allto,. En nog altijd vraag

ik rne a,f, wat dat zwarte pakje was. >

***
Nog v<.lor tsr'usse,l dus had Antwerpen lret be-

zoek va.n het vo,rstenpaar gekregen.

***
Luik wemeide in die dagen nog van.D'uitschers-
Een korrespon"dent van <rDe Telegraa,f l, die

de stad be-zo,cht, schreef ûr zijn blad:
<t Te Visé reeds heerschte groo'te drukte.
fn de straat, leidende naar de blug o'ver cle

lla,as, sto'nd liet vo'1 val rtra.chtwagens, auto's,
ve'ldkeukens, enz. Bijna alle so,ldaten droegen
een roode kotarrlc err rle a,uto,'s reden o,nder roocle
vlag. In een groo,t iruis aan de brug was blijkens
een opschrift c1e t Soldatenrath vou Visé l ge-
vestigci. In t1e straten n'as het eerr clrukte van be-
1ang. Ofs,choo'n de maclrt nu van rle officieren op
de soidaten lvas ûvergegaan, ging alles toch orde-
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lijk itrr zijn ll'erk. De Belgische l;urgets konclen
zich vrij berveg'eu, clro,egerr ailen cle Belgischc
kleuren en overal staken de vlaggen uit. De rnen-
schen verheelden lutn btrij<lschap niet.

Het vroeger zoo scho,one stadje clraagt nog
overal.cle sporen va,n cie verwo'esiting op i5 en 16

i\ugtistus 1914. \\;e1 zijn vcel huizeir wce{ opgc-
bo'ur.vcll cn hers,teld.

IIoe rnec't wij Luik uadercletr, hoe meer clrukte
iangs cle wegen. \Vij rcclen langs heele lcgertrei-
netr, vracltta,nto's ilie het allert ve'el te tlrtlk ha<l-
rlcrr o,ni o,1r o{ls te letteir. \\:ij Legonrrcrt r-,tts al
lueer en meer op o,ns gemak te gevoeictr. Nog ceir
half uur flink trappett, toett klt'ameu r'vij in luik
ar,â11.

l)'a:rr u,as de vretrgcle algenieetr ; hosscrtcle, ziti-
gende menschengrocpen trokken in lange slierteu
cloo'r c1e straten. tsijna geen huis o'f het vlagcle.
\f ij vcriranrcn, clat de burgers hun lakerrs irr
clrieën haclclen gescheurd, een baan roocl, c1e an-
rierc geel en zwart geverfd hatlclen en ciarr aau
een stok be'r''es'tigclcn uit het zoùcletvens,tel ge-
hangen, o rr to,ch ook nma,r aa,n cle algem,eene
vreugcle clee1 te nemqn .en tqfl hun b,lijdschap
lucht te geven. Van de to,rens en de hooge tele-
foonpalen w'appercle het dundo,ek. Vo'o'ral de
studenten trokken de aanda,cht. llet vlaggen van
a,l1e mo,gelijke naties trokf<enr ze zingende door
de stad.

De schoo,lkinderen, die natuurlijk vrijaf had-
clen, lieten zich evenmin onbetuigd. In een straat,
orntmo,etten rvij een troepje Engelsche krijgsge-
vangenenr. Zij tlokl<en zonder geleide doo'r de statl
en werden telkens to,egejuicht. Ook vernamen
rvij, clat ree'cls een p'aar dagen geleden heele tro'e-

?en burgergevaingenen uit D'uitschland waren
teruggekeerd.

Op de pleinen : Place du Théâtre, Place Verte,
en voo'ral op de Place St. I,ambert en in o'mlig-
gencle s,traterr was de drukte het groo,ts't. Overal
ùic café's en estaminets klo'nk gezang, enr gejo'el

van v'roolijke stemmen. Die drukte was niet be-

vorderlijk voor het verkeer, ',vant telkens trokken
c1o'or de menscheurn,enigte zwate vrachtauto/s,
cLie met ko,losrsale snelheicl reden, als,o'f ze haast
hadtlen zich aan dat gewo'el te o'nttrekken. Veel
van hun o,verto,llige uitrustingstul-J<en worden
doo,r de Duitsche so,ldaten voor een prikje ver-
k,lcht. Fietsen, schoelren, j as'sen, pa.ssranten, zelf s

pickelhauben wo(den voo'r een appel" en een ei

verkocht.
D,e Hodlanclsche btraden, welke u'ij hadden me-

cleeebracht, werclen ga,afile aangenornen en

i"àr".i, aiê het Vlaarns'ch machtig 'uvas, las het
nieuws voo( en r,ertaalde het.

Voo,r de râûren van sornmige huizen waren de
po,rtrettenr van het vorstelijk echtpaar, tusschen

lroun .n bloenteu, tentoomgesrteld,' Bij onzen te-

frr gto,cht, dien wi j o,v'er B etnean hadden genonlen'
r"Ë* *ii rle niettrve spoorlijn. en-het groote via-
ititîf ,tnt -et recht een degelijk, knap-stuk wetk
mag worden genoemd' Ono'p'ho'udelijk ratelden
riirr-"" t*itt.1l"over die brug, meeretrdeels in de

richting van D'uitschland. Ook Roo'de Kruis-wa-
g"os -1t gewonclen werden in die richting ver-

ioercl. Wij moes,ten o'ns haasten otn weer terug te
kornen, wsû1 het begon al' t,e scherneren'

Zo'nder eenige moeili:'kheid verlieten wij weder
irct laucl, clat vier jaar lang, opzuikeenvreeselij-
ke rvijze, o'nrler clen hici r,'au cierr overweidiger
lrecft gczucht. l

Intusschen tro'kkcn c1e I),uitschers in eindelooae
sto,eten af, rnaar ho'e ciat ging, beschrijft eèn ko,r-
responcient varr hetzelfde blacl uit llijnlami :

tu Het is voo,r een joumalist, riie thans uit .het
neutrale buitenla,rrcl naar het (( gloo,te Vaclerlancl rr

terugkcert, een ho,ogst inclrukivekkeude aanblik,
cie terugvlo'eiencle legers van cien gevluchtenkéi-
zer te zien. Dezelfde steilen, clie itr cie Augus,tus-
ciagen van 1914 lret tot clen viees,ehjksten oorio,g
tc'egerr.istè Duits,crre leger to'cgejurcirt -trel-,itcu,
s,taat tltals ondcL clen verllc(iereil(lefl r'air clelr ka-
ta,stropira,ien temgtocht rtel reusachtige D,nitsciie
legerma,cht. Op cte groote statioarsvans,tedenzoo.
a1s Keulen, Co,b,lenz en Àkeu ko'tren met elkerr
trçirr cluizenclen en cluizentlen sc,ldaten aan, 'uveike
cle sta,cl o,verstroo,nen. Gecn" overrreid, ciie iien o'nr
eenr pas vraagt. Geen po,litie-ambterraar, geen
t Felclwebel r - hct stereotyp,e beelcl van vô6r
clen oo'rlog - die den scep,ter zijner machtspositrc
tegenorver den terugkeerenden soldaat zwa.ait.
De landstraten, <lie naar de l{ijnsche s,teden rro,e-
ren, zijn overvo,l van a,uto,mob'ielkoionnes,, rijtui-
genr, pâarde1r, gesto en ko,eien, varkens eî màr-
cheerende soldaten. lJ'e so'ldaten zijn van alles
vo,orzien. Zij heb,beq broo'd:, havcrmout, gort,
rijst, spek en vleesch en ve'rkoopen, o,ndanks het
verb'ord der stedeli j ke a,rbeiders- err solcla,tenrad.an,
een groort gecleelte van hun voorraacl aan cle hou-
gerlijdende burgerbevo,lking. Talrijke so,ldaten
nret hun officiercn aan 't hoo,fcl clra,gerr loode ban-
clen o'm hun armen o,f laten roo'de vaanclels op hun
aiutoi'si o'f rij tuigen wa,pperen. D iburgerbevo,lking
staa,t rlit o,ntzaglijke s'cho,uwépel aan te gapen etl
kan het gebeurcle nog altijd niet begrijpen.

D'ikwijls kan men op straa.t of in cle café's zien,
clat een rustencl o,f clrinkencl solciaat met een b,ur-
ger in gesplek is o,ver cle orn;rventeliug cle'r laatste
weken. Dan beweert de solclaat:

rt \\rii, aan't front, rvisten valclitallesnietsaf,
claa,r wij geclurende de laatste vic'L weken geetr
dagblacl ontvangen hebben.

Wij vinden het plettig clat de keiz.er in Neder-
lancl is. Dus hij is clesertettr... Als hij maar geetl
airnnestie krijgt. l

Ifet kenmerk va r den D'uitschen telugto,cht is,
ondanks Hindenb'urg,- den sttategischen leider
van de achterwaartsche eindbewegrng, een groo-
te de'so'rganisatie. Vaak komt het voor, dat de
so'ldaten de hun toevertro,uwde autor's en rijtuigen
in den sÉeek laten en hun wagens miclden in de
stad w'egwerpen, ter. einde na,ar huis te gaan.

Officieren zoeken hulpeloos en tevergeefs hun
m,ansichappen. In clezen chaos bepro,even de ar-
beiclers- en so,ltl'atenladen cle otde te handhaven.
Zij irebben reetls proklamaties uitgevaardigcl,
luidencl,d'at c1e gewonè so'lda,at clen officier o'f o'n'-

ilero,f f icier mo,et geho'oTzatnerT'
Nlaar ond,anks cl'eze bemo,eiïngen hebben de

so,lclatenraden o,ver het algemeen niet t1e macht en

verkeeren zij ook niet in de mogelijkheid, tru
alle o,rde verlo(en gaat, de o'ude D'uitsche disci'
pline te handhaven. Alle officieren, die in een
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pcrsooulijkc o'f nilitâ,ire aangclegcnhcicl cien at-
bcirlcrs- en s,o'lclatcnraacl nooilig hcbbcu, lvctcrr
r'lit lrccl go'c<l. Zij s,taan a.ltijcl rnct eell zekcrcrr
glinrlach tegelrover den geraadplecgrl<rr voorzit-
tcr: van clcn so'lCatenraad, also,f zij zeggeu wilcien:
rt \\'acht traar ! Onze tijcl ko'nt r,yccr. <

De burgerlijke bevolkiug cler gchcelc Rijn-
streck staat oncler clen clruk eener clrievo,ucligc
vrces. I)e eerste vrees is clie voo,r c1en1 ho,ngeL, clrc
tira,trs verschrikkelijke vormen aa,nltecmt. lJe
prijzen voor de meest elenrentaire levensniiclclelen
ziju niet te betalen. T'en gevoùge van cle reusach-
tige cllukte op de spoo'rlijnen is het onmogeiijk
c.te nooclzakelrlkste leveusartrclcle.leu te trauspo,r-
tccrcn, uiatrt olt lret oo,gerrl,rlrli tS 1ret ve1'l]ooe1r,
.rul(lrIe go,eclelen cLatt tnenscitcll, nlcllscttett elI
lrog eells mertsciren ru ulttio,Lur te .\'ervo,crc1r.

]l.et paroo,l in clc 1ir;rrstrcck iuittt tllalls : .lto,1i-
gcr cir soi<lateu I

llct ecrste veroo,r1oo,ft lict rie laatsteu te ver-
rvelkr-uneu. Zoo ts cle o'ntvaugst valt het verslagerl
lluitsclr leger treurig, be'drukt en a,rmzalig. l)e
gee-stdrift van 1914 heett plaats gernaakt voor eerl
sûorl van dootlsangst.

Dre twee..le vreers rs clie voo'r ana,rchie. IIen is
in tle lLijnstre,el< r,o'lstrekt niet bevrces'd voo,r
ana,rchie, als gwo,lg van de po,iitieke gebeurtenis-
sen in Durtscl,ria.nd. IIeu is bevreesct voo'r anal'-
chie, noch door het reginre van Ebert, rroch door
het radikaiisme vanr Liebknecht en zijn ma,nnen.
NIen is alLeen bang voo'r auarchie als gelolg van
clc"n honger. Il-onger brengt rloo,rd, plundering,
roo{ eu diefstal, zoa zeggen cle burgers, en ztj
bekijken algstig de verrvilderde soùctateu en....
verwachten hulp van Àmerika. In verbancl raet
cle'ze vrees voo'r ana,rchie is hc-t zelts voor ecrr
t-rl-rj ektief rienkenderr I)'uitscher hoogst cigenaar-
tiig te zien, tla.t alleen cle ekono'niisiclrc no,o,clto'e-
stancl va,rr,-. iret D,uitsche vo,lk, maar niet de poli-
tieke revo,lutie de oo'rzaak is van dc clagelijkscire
zorg"cll cler bevo'lking. D'e burgers spreken niet
va,rr revolutic. ÀIet dezelf cle onvers,chiliigireid, clie
hen kenmerkte als gedrveeë o,pvolgers cier keizer-
lijke b,eve'1e1, gehoo,rzarneu, zij 1111 aalr tie veror-
rlcniugen van cleu albeiclc'rs- er s 'lclatcuraa,cl. Hct
sclrijnt, dat zij niet eens bcgrijpen, rvaf een ar-'
beiciers- en solclatenraad in 't reaktio'nuaire Prui-
sen-Dluitschlancl beteekent. XIen kan gerust zeg'
gen : cle Rijnpro'vincie is niet revolutionnair.

De derde vrees is de vrees voo,r cle bezetting
van cle Rijus'treek door de geallieerden. Reeds
gaan stemmen op', clie beweren, dat de Duitsche
legers in de bezette gebieden veel kwaad gedaan
hebben en dat het dus geen verwo,ndering kan
baren als de Franschen o,f de ande're geailieercle
tro'epen in Keulen en Coblenz een zuiver militair
.regicm rr nach preuss,isahenr Nluster r instellen.

Die vrees beheerscht op het oogenblik alle's.
Verder is cle bcvolking bâllg, dat zij 't vreemcle
Llezettingsleger o'nde'rho'uclcn moet en tlaartoe,
tlrxrr het gebre'k aan cle uo,oclige miclilelen, niet in
staat zal zifu. Zii geloo,fT s,tellig, dat in clit geval
ilc rt so,lrst so hôflichen F'ranzo,sen D a1s roo'vers'
<lieven e1r moo,rclenaars zullen kornen.

In r,erbancl hiermecle ho,rtcit een atrclere vraag
ilc gemoederen cler Rijnsche be'volking bezig
blijft dle Rijn Druits,ch, wotclt hij het micldeip'unt

\ â1r e el zclfstandigcll s,taat o,I gaa,t hij geheel ver-
1c'rcn ?

Het is Lielanglvekketrci, uit het antwoorcl op
tlezc vlagen tle steilmiug de'r bevo,lking te lezen.
So'nrtli.qen, \,o,oral de ve'rnro,eicle urenscirên, zeg-
gcl1 : (( llii kau het niet schelenl;... anderen weer
zcggelt - en clit is cle nreercierheid - : < Wij
laten clc rcvo,lutic aan ISerlijn o,ver. Liebknecht
cn Schciclemann mogen cloen wa.t zij willen, maar
rle I{iju moet Dtuitsich blijven en ... d'e Franschen
u'illen hem ook niet. l

]Iaal r< D{e \\racht an Rhein rt cn het panger-
ruranistis,che liedje rt D'euts;chla,ncl, Deutschlancl
iibcr :rlles r, zingen zij niet rneèr.

***

Ja, die terugtocht \ryas so,mber en tragisch. En
tle partij cler Al,,leutschers zag alles met wro,k
err rvoe'cle aan. Zooln instorting van de militaire
ruacht. En de aan$taande bezetting van het Rijn-
gebiecl. Elzas-I,o,tha,ringen verloren. Hét waren
harcle no'ten om te kraken.

Doch die partij had, zich stil te ho,uden en de
nieuwe regeering richtte tot de terugkeerende
so,lda,tea den volgend,en welko'rnstgro,et :

Berlijn, 21 November.

< Iiaureraden I D,e Duitsche Republiek heet u
van harte lvelkom in uw vaderland. Gij zijt ten
strijcle getrokken voor een vaderland, waar gij
niets te vertellen haclt en waar een irandvol gezag'
hebbers de macht en het bezit verdeeld hadden.
Cij mocht s,lechts zrvijgen eu vechten, terwijl
horn,c.ierdclluizenderr naast u zwijgcu en sterven
ruoestell. Thans komt gij in uw eigen la,nci tcrug,
'uvaariu vo,r-rrtaan niemand iets te zeggen en te be-
s,lissen hceft cian iret vo,lk zelf . Ile revolutie heeft
zich een weg gebaancl, : Gij en wij en het D'uitscir
Iand zijnt vrij ; o,nze so,cialistische republiek mo,et
a,1s meest vrije in den bo'ncl der vo,lken treden.

Gij vindt echter uiet s,lecl'rts a,lle po'litieke rech-
ten, clie u tot nu to,e o,nthouden wertlen, cle ge-
boortegronrdl zal u ook ekono,tnisch to,ebehoo,ren,,
en rriernatid za1. tt da,ar meer uitb'uiten of knech-
ten.

De rijksregeering, die door het vertrouwen van
us,' kanreraclen en van de arbeiders dg lsirlirrg
heeft gekregen, wil u arbeicl, verschaffen, be-
scherming trij den arbeid, meer inkomen uit den
arbeid, den B-urendag, wêrkeloozenondersteu-
ning, uitbreiding van de ziekenverzekering, leni-
ging van den woningnood, socialiseering van de
claartoe geschikte bedrijven. D'it alles is thans in
worcling en gedeeitelijk reeds geschâpen.

Komt en weest welko'rn als mannen, die de dra-
gers der nieuwe republiek en van haar toeko,mst
iv,lt zijn. Zeker : gij vinclt bij ons schaarschte aan
levensrnicltl'elen cn aa,n alle ehouomis,che goede-
ren. fn hct la:ntl heers,chen uo,o'cl en ontbering.
Helpen kan ons slechts gemeenscirappeiijke ar-
beic1, soliclair liandelen. Slechts een D'uitschlancl,
clat ecrr vaste, op c1e arbeiclers el1 solclateil steu-
nencle regeering bezit, kau 'van hen, clie tot nu
toe onze tegensta,ncle(s vr'aren, datgene verkrij-
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Duitscire Rr:,ode-Kruisafrlceling op cle ,\Iarkt te tr{aes1"ck urachtend op o,rclers onr doorHollandsch
I.irnburg Duitschland b,innen te trekken.

ge11, waatvoor gij sinds vier jaren gestterlerr irel'rt:
,len vrede !

Ile Raad van Vo,lksgenrachtigden:
Ebert. FIaase, Scheidemann, l)etturattt'r,

Landslletg, Barth.

Dagelijks verscheuen er Lrerichten over rle
tlo,epenbewegingen. Zoo nrclrlden de l)uits,ciicls
tlen 21en :

t Aan den chef van tlen genera,len staf valr hct
6e Fransche leger :

crr sma11e'straâtu/egerr, o,ver cLe lveiuige Rijuovcr-
gangeu terug te voeren, verklaa,rcle generaai Nu-
t1ent, ciat hij clergelijke meclecl'eelingen in het r,er-
volg niet meer irlr ontvangst kon uemerr. I)'e moei-
lijkhcclen n'aren wei bekenci, maar de termijnen
\\'âren onveranderlijk. Dc toestarrd was nu een-
rna.al zoo en niet anders. Dat was ous zwakke
purrt, D,uitschland heef t dc r,vapenstilstandsvo,or'-
waarclen aangenomen. Wanneer het dit niet ge-
rl,aa,rr had, zott zijn toestand niet beter zijn.
Geueraal Wirrterfelcl 1as claarop de protes,tno,ta
voo,r.' Ook bij de beraacisiagingen van de speçiale
l<ommissies voof ilet afsta,an van materiaai, het
tlanspo'rtwezen, tle terugga,ve der gevangenen is
cle lio'ucling cler Franschen deze'lfde. Eischen, die
betreffende i1e ho,edanigheid van het te leveren
materiaal, enz. ges'te'1d worden, zijn praktisch on-
uitvoerbaar. Ofschoom maars,chalk Foch re,eds bij
c1e ond'erteekening van den wapenstilstancl plech-
tig op de o,nuitvoerbaarheid van de eis,chen ge-
wezen had, wil hij de voorrvaarcle'n toch b'lijkbàar
in zijn voordeel uitleggen. r>

Generaal von \\/interfetcl dieircie ook dit pro-
trst in:

rr I)e l),uitsche legergroep meldt : In strijrl met
cl e to'ezeggingen in de wapenstilstandsvoo'rwaar-
den, r,-o'lgens rn'elke ile troepen van o,nze vijanden
onze eigen troepell 266 zn7len vo,lgen, dat de vei-
liqheidszone van tien kilo,meter tusschen de bei'
r1e strijclkrachten steeds beu'aard b ijft, zijn de
I.'lansche trc,epen reeds clen 1?" November onl
zes uur 's avonds in Schlettstadt binnengerukt en
hebben vers,chillende van onze afdeelingen vast-

D'e achterhoede van het
reikt o,p 21 Noverrber cle
weg vân Eindho,ven naa.r
Hass,elt en I.oaa.

Het hoo,fdkwa,rtier van' het 4e D,uits,che leger. ri

Veel l)tritschers trokken, o,rn clcn weg te verkor-
ten, doo,r Hollands,ch fimburg. De rvegen o,ver
Belgisch geb'ied waren vers,topt. îe Spa,, rvaar
de wapens,tilstandskommis'sie vergaderde, wezen
rle Duitschers op dien to'estanrl. Zij maaktenzeifs
het volgende bericht openbaat :

ru fn de heden (23 Novernb'er) geho,uden vo,1le-
clige zitting vân de wapenstilsta,r.rdsko,mmissie
cleelde generaal Nudent mede, <lat maarschalk
Fo'ch c1e in het schrijven van cle D,uits,che ïvâpell-
stils,tandskonnmissie gevraagde verza,chtingen vair
r1'e voor\ry'aatden, in het bijzonder cius rle verletr-
ging van det on,truimirgstermijn, geu'eigerrl
heeft, zo,nctrer eenige re'c1en op te geni/en.

To,en daarop no'gma,als aan c1e hancl van kaar-
ten uiteengezet werd, dat het technisch onmogc-
lijk was, b nn,en den vastgestelden terrnijn eeir
leger van drie millioen man in o,rd,e o,ver slechte

4e D'uitsche leger be'
volgende linie : spoo,r-
Neerpelt, cie plaatsen


