
lnet geduld \^/achtte het den dag af, r,vaarop het
einclelijk mogelijk zon zijn uit clie stellingen te
trerlen, tlen vijand te vc,rsla,an err hem te verja-
gen.

Het jaar 1918 bra,cht clier.r zoo vurig verlang-
cien clag mee. Amerika, nieuwe en machtige
bo,ndgenoo,t, had den druk v'an zijn grootsche
en geestd,riftioe poging gevo,egd bij die van cle
ovedge naties : dat <1eecl den geduchten vijand
wankelen.

Dit oogenblik verkoos heû ,Belgisch leger.
Den 28en Sep'temb'er, bij het aanbrel<en van

tlcn dag, spant het a1 zijn kracht in en valt ,de
vijancleliike linies aan : met een enkelen, doch
oilÀ/eersta.anbaren en groo'tschen ruk overwint
het den kam van, Vlaanclererrs gro,nd, welke tot
dan to,e aan cle aanvallen van de mo,edigste troe-
pen hacl weerstâan.

Na <lie gedenkwa,ardige dagen viel het den
vijand voortclurencl aan en vervolgde heln aan

N'I13.
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de zijde van de ve'rbo'n'tlen legers tot den dag,
wa.arop cle vijancl geclwomgen rn'erd te verklaren,
tiat hij o'verwonnen \vas.

Ik tresluit dit beknopt verhaâl van o,nze krijgs-
verrichtingen elr zeg to,t u allen : met trots kan
Belsië terugzien, op cle taak, d<n'r zijn leger ver-
vuicl; in den loop van dezen strijd zotrder weerga
heeft het leger ten volle zijn plicht gedaan; het
heeft hEt nationale aanzien en clen roem van onze
wapenen hoog o'pgevoerd; het heeft aan de gan-
sche rvereld een o,nschatbaren dienst bewezen.

Ik heb een anderen piicht te vervullen, na,nle-
lijk getuigenis a"f te leggen van de pra,chtige
lirijgs,mansdeugden van de gealliegrde legers, die
op clen v'aclerlandschen bo'dem hebben gestreden,
in bro,eclerlijke vereeniging met de onze en allen
bezield met eenzelf<le icleaal el eenzelfde offer'

" ilXt"-lË"% d,a t en va n FranJ< ri j k, Engel an c1 en
Amerika, clie ons ter hulp zijn gesnelc1.

DE GROOTE OORLOO.

ons Vo,rstenpaar verlaat o,p 25 oktober het Goeverneurshuis van Brugge.
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Eerbiedig buig ik rrtij ueer v{rûr lterl', dte ziln
gesneuveld, en die itt ottzen, ten eeulvigen dage;
heiligen bodem lusten; erkentelijk za1 Belgiô
hun roemrijk aancienken bewaren.

Eere ook âan onze do,oden, o,nze roemrijkL
<looclen; aan hen, die zijn ger,a11en in het aa,n-
gezicirt des vijands, op de slagveklen en voor
'texekutiepeleton; âan nen, clie net 1€ven hebbcrr
1'sdoren in den ijzerdraail iangs cle Hollandschc
grens; aan hen, die la,f vermoor'ai zijn geworderl;
aan hen, die in de gevangen-is,sen en in de gru-
rveiijke cqncentratiekampen martelingen hebberr
geleCen; aan hen, die van leed en eilencle zijtr
omgckomcn.

Al1en hebben den dank van het vaclerlancl ver-
cliend,.

FIun namen wezeî toegevo'egc1 aan clie vatt clc

strijders van 1830, in ons Fantheon ginder, o1r

het Ilartelaarsplein.

Ifijne Fleeren,

Ik hecht er prijs aa,n, het bt,zette lalrtr geluk te
wenschen nret zijn eclele houcling o'nder het D'uit-
s,che juk.

Eerst denk ik aan cle o,uders dgr s,olelaten, wei-'
ke nagenoeg vier en eet half jaar van c1e minstc
tijding bleven ver$token, terw{jl de s'trijders der
an:lete legers met hun bloecl- e11 aanverwailtelr
in verbinding b'leven, en de eenen zoo'ntel a1s c1c

ancleren uit deze harteiijke briefrviss,eiing eu uit
perio,lieke verloven, cle noodige versterking huu-
ner krachienp.utten, bleven de Belgen va.n't bui-
tenland e11 va.n 't binneniand gescheiden dcor eett

muur, die met den dag mo,eilijker te overschrij-
clen bleek.

Ten spijt van de vernuftige err bern'onriercrrs-
rva,aruige pogingeu c'lergenen, cde met gevaar vool
huu vrrjrreru, zrcn irebben lngesrpannen om cell

zoo, oruk mogelijk verkeer in stanci te houcien,
heett oe oo'rtog, onzen ktn.reren aan llet front e1l

hun ouuers br1 deu .rtâard, c,e o'nein.iig gerektc:

{oltcrrng ûoen oïtdervllloen vâir te level1 en te
lijclen, zo,ncler te wete11 welke toekonst nlln te

$ ac'rten stonC.
,\Iet weike manha,ftigireid werd docr 't ganscire

Belgiscne volk, ciie zoo langdurige en zoo wreede
proef doo.rstaan.

I)ag aan dag moe'srten zij iets nijpencis toe-

voegen aan de stoffelijke o'ntberingeu, aan cle

bezàrgdheid voo,r clen dag van mo'rg€n, aan cic

stijgende e1lende.
b.-e ve'elvuldigheid der w'erken van o:rderstanc'I,

zoo prachtig ontloken, naarmate de behoeften
zich lieten gevoe'len, heeft tempering in de

scirerpheid van zulk regiem gebracht.
NIen heeft a1le maatschappelijke standeu, met

eenze'lfCen geest vân eensqezintlheid en gene-
genheid beziàlC, in innig vetbatld tct elkaar zictr

freden om sûnaft en onheil te lenigen; eens tc
nreer hebben de rtrouwen getoo'nd' wât men 1Î1â8

rrerr,vachten van hare goeCheid en van het helcier

dclor'ztcnt, clat 1lear rie te Lleelen rrtorrcleu en de tc
trco,sten sntart doet o,ntr'lekken.

De eiele gevo,elens van solicladteit hielden in
,!F,r:s,çh het iancl de hechtste banden' bijeen, etr

z.ij ztjn ircf ls1's1111 trcwijs eer:er in cle toekorrrst
onverbrekelijke eeldracht.

De op eclele u'ijze gecleelde en lnet eert ho,og
irart ged'ragen sm1ârt is een gemeens,chappe,lijk
cric1eel gervorc'lor; zij heeft doo,r clen tijcl heen,
riu'1er de bevo,lking, da,t rein vertrouwen gehand-
haafcl, hetwelk t1c gebe,urtenissen ten vo,lle gc-
lcch t vaardig"i hebben.

l,Iijne Heererr,

iJ.en zou niet begrijpen, ciat de vruchtbare eet-
dracht, n'aal de Belgen, tij.iens den oorlog zulk
een prachtig yoo,rbeeld, van hebben gegevelt,
reecls,, claa,gs n,a cle bevrijding varr het gro'ndge-
l;ie,J, pla,ats zou maken voor ijclele twisten.

IJ,eze eericlracirt behoorl in de huidige onlstâ11-
tiigirejlen te b,lijven bestaal.

Dit is de bestaansrecle1r voor c1e saanerrs,tellirrg
va.n het nieuwe minis,terie, clat zich bereicl heett
r,erk1a.ari1, .ll'aar zij was o,nclerbroken, de rnoer-
lijke taak c,ver te 1r'elnen, rvelke cle trvee vorigc
liabiuetterr hebben verricht met een vaderlands-
licfrie, clie nooit he,eft gefaalci.

Iic.i Lartrl zal er zich in 'nerheugc-n dat clc
1'6l1ks1,ff f qgenr,ù,ordiging weer luet cle r egeering
irr velLinC,ing treeclt, in a,fwachting cla,t spo'edig
ric dag aaubreekt Mrâârop het cloor midciel varl dc
ve,r'kiezingen ge1'a,actp,1eEgd zal kunnelt wor cietr,
naclat zij, ciie cioo,r clen oorlog uit hct lancl wcr-
rieu venvijdercl, teruggekeerct zullel zijn, en na
rle nr,o jige r,oorbereiding.

Uit het leeci, gelijkelijk rnet gedu-lct gedrageu,
zijn gelijke rechten gebo,ren ter uitclrukking vau
':; r cllis verztrchtingctr.

I)e regeering zal bij cie Kan:er een voo,rs,tel
iir :i i enen, oilr, in vaderlands'lieven<1e ve'rstâ"ndho 11-

riiug, de o,ucle hindernissen \-/'eg te ruirien en de
n,atio,n.a1e ra.a,dpleging plaats te do,en hebbeu op
clen groncls,lag van gelijk stemrecht voo,r al de
mânnen,-cti.e den leeitrjd hebben bereikt, ver-
ciscnt om cte b'urgerlrjke recnten te kunnen uit-
oeienen.

t ot deze raadp,leging pia,ats zal kunnen hebbeu,
zal b,et parlement zich uit te sprekeu hebben o,ver
een reeks ctrrngencie wetten, fiaarvan het cio,ei zal
zijn de onmidcte,llijke gevo,lgen van cien oorlog te
keer te ga,an, inzo,nderneid ter bewerking van den
spce,ii.gen terugkee'r van a11en, die, o,rn verschil-
lencie oorzaken, van den vaderlandschen grond
verv'ijd,erd zijn geho,uclen.

's Lands bestuur, gedurende de lange bezet-
ting onderste bo'ven gekeerd, mo'et wo,rden her-
s,teicl met eenze'lfde a,andrift, als waarvan o'nze
soldaten in kritisshe oogenblikken getuigden.

Dit groote werk vereischt de medewerking, be-
r1€vens de ministers en hun ciepa,rtementen, van
regeeringskommiss,aris,sen, van vakkundigen o,1

spe'cialisiten, met name uit <le leiclers onzer be-
rlrij ven, de financiewerelcl en de vo,lksklasse
gekozen.

\,'an deze nieuwe s,amenwe'rking van aJ de le-
r,eiriie machten cier natie, kan het la:rd de vo,lle
c'ntvrikkeling van zijn leefbaatheid en van zijn
eko'no,lrris,che o,rrtploo'iïrrg naar buiten verwach-
ten.
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Iir sanrenqrerking nret cieze l{aden van State,
)ullen de bevo,egde minisitcrs cle zoo bepro'efr1c
ârbeidelsklass,e begiftigen met wat noo,dig is voor
hare lichamelijke, zecl'elijke en verstandelijke
cntu,ikkeling, tcr naievirrg van de grondbcgin-
s,clen e ener t'e lbegrcpcn volk::hvgiëne en te r
rloeirnatige bes'trijcling van cle c1rankplaag.

I)e beoefe'ning van clen go,c.[s,c1ienst, clie in rie
clagen r.an smartelijlie bepro'er,ing, voor c1e ge-
io,ovigen ecit zoo tro,ostencle toevlucht $.as,, is 1n
het legcr nooit een bclemmering voo,l clen vrien-
ilelijkcn omgang gcweest; ho,e zou clan uit een
r,crs,clril vair inzicht o1r rlat gcbicJ een brol varr
verdecltlheicl in het burgerlijk en po,litiek leven
kurrncn ontlçcllcrr ?

De wetten en clezer iritrro,ering behoo'ren sâme1r
tc n,erkcit o'nr van cleze begins,elell ecn r,ver1<e,1ijk-
lrcitl tc maken. '

7)c zoo veelonnvatterr,-1e taak \':lu 's I{ijks voc'
iling tiirlens <1eru 60.110,g, welke te miclclcn der
bezlvaren ï'an c1c urc, clank zij tlen steuir vau iic
Verccni.qile Sta,ten, van Spanje en van Neclcr1anc1,"
tcn ttitvo,er kon worcicur gebra.citt, za1 mocten aan -

g-ehouden lvo'rden met -de -medehulp der inrich-
tirigetr, tiie tot dusver rien last oyt zich.geno,tncll
hebben en riie niet zu11en rveigeren aan de regec-
ling liurr, zoo to,egewijcle en vernuftige cliensteu
tc vcrleencn, inet zich aaniretministerieva,rrNij-
verheid en Arbeicl te verbintlen

Eveneens behoo,rt het,A.ankoopka,ltoor, iret-
n elk ondet Staatstoezicht fungeert, en aan iiet
ininis,terie van Ekonomische zaken is verbonclerr,
zijn betlrijvigheid op pcil te houdea ter herjrr
richting cle'r nijverheid dn ter nieuwe voorziening
van gronds,to,ffen.

De we'ergalooze schade en verwoestingen doo'r
clen oo,riog aan de partikulieren.vetoorzaakt, z:ul-
1en, in een gemeenschappelijk beiang, vo,iledig
en snél heratel vo,rderen.

De uitwerking dier verclelgingen heeft uit-
gswezen ho,ezeer alles in het ekono,misch leven
ia elkander grijpt: de fa,briek staat to,t de arbei-
ders gelijk cle arbeiclers to,t ele han'delaars el
deze tot de vrije bero,epen staan.

Vernieling van een ondercleel vo,lstaat on1 het
qansche raderwerk s'top te zetten.

Deze so'lidariteit gebieclt het siuiten van een
eerlijk verbond tusschen kapitaal en arbeicl, ver-
bond van o,nderlinge rnedehulp en van streven,
met b llijke en s'te'lselmatige rzerdeeling der mach-
te11 va,n dat gemeenscliappelijk streven, ten eindc
p,aal en perk te stellen aan tu'isten, weike, cioor
hun scherpheicl zelv'e, de belangen van beide par-
tijen bcnadeelep.

Als de wetgever zal wo,rden aa,ngezocht zulke
belangenvereeniging te bekrachtigen, name'lijk
tef vergeniakkelijking rler ruededinging op
vfeenrcle rnarkten, za,1 rle regeerittg er voof zo'r-
gen, o,m terzelfdertijil en i'iocrr tlezelfde bekrach-
tigingen, inzo'nderheitl cloo,r tlc' s.vnrlikale vrij-
lieid, het evenwicirt te veïzekeren tus.sciren de
1-.,elangen van werkgevels ei1 wed<nèrners, wan-
neer zttlke belangen in s,trijci rr'ochten zijn.

De noo,cizakelijkirei<i van een vruchtbare een-
dracht ver,eis,cht de ôprechte s,âmenlÀ;erking vân
eenzelfd'e vat1e,rland, zolnder'o,nderscheid van

rio,rsprong od taal; o,p dit gebied der talea za,l cle

strengs'te geiijkheid en cie vo'lstrekte gerechtig-
treidszira voo,rzitten bij het uitwerken der ontwer-
pen, ciie de regcering aan de na,tio,nale vertegeri-
il'o,oxli ging oilclerwerpen zal.

Op die :,vijze zal ee11 velstandhouding omt-
s,taarr, rtie <ie eenlieicl en onverdiee,lbaarheid vau
iict -L,arrcl za,i b,estendig€'Ili zoorals zij zrch ge-
clurenrle rierr. oo,rlog geopenbaard hebben doo,r
zt,olccl b,lo,eJof fers.

rleu wecterkeerige eerb,ied cl,er bela,ngen va,n
\'ialumgen en \valen nloet -tret bes,tuur cloordru.-
geil, ctKeen cte zekerirercl geVen, Ln" ztJD, taai ver-
s,taau te \,vo'rclell cl1 nem zijn vo,lle verstaûdelijke
olii\,vr1i.tiei1ng' te vcuekeren, nâ'inelilk in tret hoo-
Sur O[(terWIJS.

ùat cre amlfteua.ar, cie rnagistraat, de officier de
tlrâl lllo'et lie1rnell van llcn, ctre zij b'esturen, iseen
!aro'11(ttcgcl rrer bll-ilJkiretcl. liet beialig zelt vaû
rre[ l,a,ncl brcrrgr 1nee, da,t elke vau. ooze twec
i,;evo,llln,gen 1n tia,re-taal ten voile lrare perso'on-
lrJiincl(t, ûâre oo,rspromkehjkheict, hare vefstal-
(rellJlic gâveit e1r.IlaIen aa,uleg voor kunst o'ntwrk-
i<cicrr kunne. 1J'e regeerrng zal \et parlenreut
vcnrstelietr vail nu aÎ aaîL -de gronrclvesten te
lcggeu va11 celr Vlaams,cire .Floogeschool te
Ljcrnt, ireilollclens iret recht vaÀl de Karnerrs, die
t"irt cic verklezlilgen zullen o,ntsrta,an, de bepaalde
\ ordicn en wrJzeu te regelen.

v'o,or de cirrlverijen van heni, ciie oçr het pijn-
1i1k uul dat dc to,eko,mst van het Lancl in gevaar
$.'as, tot clo,el hatldeu iret heelernaal ten va,l te
uf.Jrgcil ]s gecn aûiflcstle oeu-ke1rJii'; ue V.taaûr-
;,iri€ rr€VOr1kl1rg, zell lreelt ule Lr,IrJ ver{eû feecls
gcS'criâildvlei<Lr luaar cte ScirUldigen mo,eten Cle

srrclrgirerd vaÂl eerr rechtvaa.rdlge stfat o,ûdel-
gaail.

lie opsc{rorsingf v:ur de werkiug van iret Ge-
recrrt, aan cle rercnter.lrjke macllt geoureuue oen
llarc1clr tlJd valr oe bezettlng opgeiegcl, was stet-
hg o,orzaak dat veùe za,ken acnterstalhg zr;û eû
( rq algclreeie o'ntredciering va;r lret. tiandelsleverr
scnqut clen to'e,stand nog te zulLell verergercil.
teze gebeurLclirss,eni oo'ell het uur s]aa,n van cuep-
ga,anre hervo(nirng'en in <re rechterh3ke inrrcn-
r111g; rlervo'rnlngen, dlc sederi l.ang gewensc-trt
werûen toor r ecltsg:eleerden. en I ecntsb,edeelden,

r\.l.ijne ÉIeeren,,

Door de vo,lharding, het storcisane, deu helden-
rnoiecl van zijn leger en vau zijn voùk, heeft tsel-
gié cle sympaUrle eo c.le ber,vondering vân de
rvereld verorveld. In hare oogen, werd net sedeft
cle eerste tlagen vanr de tragrsche krisis waa,rin
het geshngercl werd, d,e geneiligde uiidrukking
van cle zaak van het Recht.

Stccrls getrc,uw aan zijne piichten en ten oar-

rercflte aangevalien, heett het (re wapenen o,pge-
1lo,mclt, o,m zijne eer en zijne o'nalhankelijkirerd
te verdecligen.

Het treedt uit den strijcl, gekneusd, cioch
trotsch en met glo,rie o,rngeven.

i{et zegevierenilq Bc'lgië, nie't mc'er omkneld
cio,o,r cle o,nzijdigheicl, o,pgelegd cioo,r de verdra-
gen, waarvàn de oorlog cle gromdslagen heeft ge-
scho,kt, zal volkomen onafhankelijk zijn.
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'\r-rtc's cler Duitsclre irfeievazrrdigden, die de ondcrhandelingen over den wapenstilstand vo,erden,

I)ie verrlrergen, r,r'rlkc zijrrcrr toesterrrd in Iiut'o-
pa bepaa,klen, hebL'cn lrct lliet bescirclnicl te.qcir
<len afs,clrt'.lvelijken âanslag. Zij nic,gen de krisi:,
waÉuvan het 1anctr het slachtoffer rÀ-âs,, niet over-
levcn. België, herstelcl itr a1 zijne rechteu, zal
zijne zaken vo,lgens zijne behoeften en zijne
strevingen oppermachtig regelen. In zijn nreull
stat[ut zal he| de waar-borrgen moeten vinden,
die het moeten b,evrijden van het gevaar vân
volgende aanvallEn. Het zal de plaats innemetr,
die met zijne waardigheid, en zijnen rârg oveL-
eenstemt, in de aans'taande internâtionale re.qc-
ling, gegrond op de rechtvaardigheid.

D'e vleemde inval en bezetting hebben aan het
lanc1, aâr1 zijne inwoners eî aan hunne goederen,
aan zijne nijverheid, a,an zijnen irandel en aan
zijnen landbo,uw ontzaglijke schade to'egebracht,
welke de vijand vo,lkormen herst'ellen mo'et.

Van het begin der vija,ndrelijkheden af trachtte
België, ontr. te vo'ld'oen âân zijnen plicht op inter-
nationaâl gebied, te vermijden, dat de oorlog
zich ook to't het konventioneel Kom,go-gebied zou
uitstrekken. Vergeefsche moeite I

Ook hier verlrlichtte de aanvaL van Duitsch-
lancl o,ns tot den strijd. Ons ko'loniaal ieger deeci
zijn plicht ten vo,lle oncler so,ms zeer moeilijke
omstancligheden. De gebeurtenissen van derr
oo,r1o,g in Afrika, de gehechtheid van de inland-
sdre bevo,lkingen aan {e Regeering, de gedane
r-oo,ruitgang hebben o,nverbreekbare banden tus-
schen, België efl Ko,ngo gesmeecl.

België heeft b'ij het o,vernemen van Kongo-
land plechtig en uit eigen beweging verkla.ard:
de b'escherming en het welzijn van de inboo,r-
linrgen zuilen wij in de eerste plaats ter harte
nemen, dit is overigens een vereischte in 't be-
lang van dê o'nrtwikkeling der ko,lo,nie; en wij
zijn vast besloten ons alle no,o,clige offers op te
leggen, om onze bes,chavend'e zendling in Afrika
v'o,o'rt te zetten en te voitrekken.

D'e natie zal er naar strev'en in de kolonie de
vgrvoerlrregeû te vermeerd'eren, een hoofdvoor-
waarde om hare gloote natuudijke rijkdommen

tc laarcie te nrakcrr. Zij bcsclio,tnvt liaa.r liolorr,iaal
gcbied als een celstc ve,reischte van haar o1-ibcu-
ring en van haar groo'theicl .in de toeko'ms,t.

i),e openbare lieeuing, vroeger al te onver-
sc:iri1lig vo,o,r wât ciaa,rbuiten lc,efde, vetdiepte zich
in besplekingell over binnenlandsche vr?agstuk-
ken. Thans, cloor ile ervaring geleerd en bewusl
vr,lr. cie plaats, welke J3elgië in cle wercld hccit
ven4/o,ryeu., zaL zii, nret vacierlandslievende zorg
hare aandacirt wijden aan de buitenlandscrrc
i<rvestie en zal zij aldus een krachtige stcurr z.r;rr
r oor ,lcn arbeid der regeering.

I)'e sterke b'anclen van vriendschap, clic ltcigic
<rnr zich heen gevoelt, zullen, ik weet iret, iri
den vrede even hecht blijven, a,ls zij o,nder dc
bepro,evingen van clen oo'r1og hecht zijn geïrlc-
lren. l)ie vriendschap zal het land helpcli brj hct
lrerstelien van zijn' eko'nomirch leven.

fangs den weg van handelsovereenkonistett
met de groote verbo'ndene rijken, zal België vart
tieze rnoeten verkri j gen, dat nieuwe a,f zetgebiedeu
vrij en ruim zullen opengezet worden eu dat de
toekomst van de Antwerpsche haver rryorde ver-
z-ekerd.

IJe natie brengt een luide en eensgezincle hulclc
aau al de geallieercie en geassocieerde rijken, die
-rnet ha,ar dezen hero,ls,chen oorlog voor de ver-
decliging van Recht en Vrijheici hebben uitge-
vochtcn tot cie zege: aan Frankrijk en aan het
Britsche rijk, aan hunne soldaten en hunne ze'e-

liecien, wier helden,claden de werelcl hebben doen
trillen rtan bewondering, aan het Amerikaanschc
r,olk, dat België heeft gered van den ho'ngers-
noo,il, en welks zo,nen o,ver dren Oceaan zijn ge-
trokl<en om de kracht ten dienste van het Recht
tc s,tclien; aan Italië, waâr oflze zaak zullte vudgc
s,vnrpathie hecft rrerwekt; aan Japan, aatt Scrvië,
clat zoo,veel heeft geleden en gestredcn.

De gemeenschappelijkheid van cie o'ffers', van
het lijden en vâm de hoo,p, heeft tusschen heu eu

o{rs een vriendschap en een zedlelijke so'lidariteit
gesmeed, die doo'r <1cn tijd niet zal r'ct'z"walit
worden-
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I{apitein Lhuillier, die aan de Fransche voo.r-
po,-sten in den avo,nd van ? November de
l)u.itsche afgevaardigden, die de -,vapenscho,r-

sing' kuranrell vrag'en, o,ntving.

llijne Heeren,

(Jnrler de gro,o,te lessien'vart clezeu, oo'rio'g is er
gccne clie aangrijpendei: isl dan cle poilitieke err

trraa,tschapp,elijke ontrciiclerin59 van natiôtt, tlic
\,()ojrheetr zo,o voo,rspo'e,C1ig wa.fen,

Or<le is cle gronclslag \:a,nr het na,atschappelijk
leven; zomder haar kan het zich niet ontwikke-
1en. Ma,ar de vruchtbare o'rde bestaat niet in een
opgelegcle o'nd€rwo,rpenheid, rroch in de uitwetk-
s,elen van een uiterlijken clwang ; zij mo'et be-
staan in de o,vefeenko'msÉ van de harten en van
den wil. Zoa blijkt de gees,t van broederlijkheid
cl1 vers,tandhoruding een burgerplicht rnet
hetzelfcle r'echt als cle zotg otn cle orde te ha,ncl-
havelr,.

Aan het rverk dus,, N{ijne Heeren ! D'at God rr
helpe o'rn van Be,lgië een s,teeds eensgezind Va-
rlcr'laucl te maken, meer ell meer ura,arclig orn cloor
zijne kincleren bemind te u'o'rclen. l

Oncler luid gejuich va1.r: ( Leve de Ko,ning,
I,cve de Ko'ninginl, verlieten hunne majesteiten
11e vcrgaderzaal.

D'aarna bezo,cht de Koning het stadhuis : eeu
vcr:s,lag hierc,ver luidcle als vo,lgt:

< De prachtige, oucle Go'thisrcl.re zaal rn'as vanaf
.l rrnr ree'ds s,tamprro,l. A1 wa.t Brnssel bezit aart
116loge persoo,nlijkhecl'en wâs tegenr4/oordig. Hct
diplo'maten-ko,rps vo talliS. Wij o'ntn'aten deh.h.
varr Vo,ilenhorv'en, gezânt dcr Neclerianden, mat-
liies rle Vilialo,bar, gezant van Spanje, Branrl-
\Vhitlocli van cle Vereenigcle Staten, Defrance
van Franklijk, F. Hydevilliers van Bngelancl,
enz; c1e nieuwe mini-qters Delacroix, Vanclerveltle ,

Ifymans, Renkin ; de go,everneur van Brabant,
Reco; de pauselijx"e nuntius,, Locatelli; c1e vo,lks-
vertegenwo,o,rdigers Neven, P.B. Ja,nson, Féron,
Rra,un', burgemeester van Gent: D'evèze, Crick
cn Pèchet, Lambore,lle, Bc'rtranc1, enz.; r1e s,ena-
tors de Favefea,u, 't Kint dcr Ro<xlebeeke, Go;blet
til'Alvie'1la, Bratln, Jottrandr, prokuren,r-gerne-

taal; So,1va5r, llagtiette, staatsminister \\:-oes,te.
\terder cle gemeenteraad van Brussel rnet bur-

gciuecster Max en clc schc"penen aan het hoo.fcl,
rle l;urgenrees,ters elr s,chelteiren cicr voors,te'c1eu.
O1;gemerkt en bijzonclcr orilririg<l Dr. Depage
irr rririiorm varr tnajo'or, cuz. enz.

Te .5 1/2 uur ziugen c1c meisjes cler stacisuol-
rrraa.lschoo'l cle t Brabatrço,1111e )) en nrr klinkt hct :

t r1e Ko,ning I l
Onder het geroep van: ( Leve cle Ko,ning r, dat

rriet op,ho,uclen kan, kornt Z. n'I. de zaal binnen,
vcrgezelrl r1oo.r kroo'nprins Leopold, prins l(arel
crr 1,t'inses )Iaric-José.

lia eenige rvoo'rclen afzonclerlijk te hebben ge-
s.pro,ken to,t cle-gezanten, een voor een, blijft hij
voor clen burgemreester s,taan, die to,t clen Ko,ning
ccn to,espraak richt, waarit hij de gevo,elens ver-
toùkt weli<e c1'e ho,ofclstacl voo,r clen I{rlning be-
zielctr. u

***

Ja, 't rv'a,s een gansche oqlmelieer in Bclgië's
hc'o,fclstacl en na clc lange na,chtmerrie, scheen het
i c lcrr cen <lroo.nr toe.

Een ko,rrespo,nclent me'ldde nog uit die ciagen,
uit Brussiel aan ri D'e Telegraa,f rr :

rr De Brusselaars hebbetr cle vreugd'e la-ng ge-
roeg ontbeerrl om het zalige geluk der laats,te
rlagen clrieclubbel tc n,lrardecLel. llis,schicn zal
rnc'n latet getuigeir ciat cle jarenlange kotmmer
den kincl'erlij i<-onbezorgcien Brussela,ar lvat erns-
tiger heeft gema.akt, cloch thans o,ntploo'it zich
zijn luchthartige, blijcle nâttlur ten vo,lle, elx rnen
;ro,u, indien men c1e stemming o'nder cle bevolking
u''aarneemt, in clen \l/aan raken dat al het ontzag-
lijke leec1 en de inclringer, die het zo'o getveten.
loos en mo,ec1willig veroo,fzaakt heeft, ree'cls ver-
geten zijn.

lo,ch hebben .wij nog kortelings op wreede
wijze c1e naweeëIl \/an zijn verblijf o,nclerrro'nden.
Dc Hollandschc blaclen hcirl-rcn rceds bijzotrcier-
hcclcn gepubiiceerrl over cle vreeselijke oirtplof-
fin.gen aan cle llIiclclenstatic en het statio,u van
Iïaeren, waarbij tal r'an menschen het leven ver-
1oren, niet alleen <le iryena's clie poogden rooi
tc plegen te miclclen van cle puinen, do'ch ook een
arnbuianceclrâger va11 het Roodre Kruis,, terrvijl
een aantal zijner koilega's gewo,ncl t'erclcu. n,Iert
heeft hier algemccr.r cle overtuiging, dat cle o,nt-

1-,loffingen niet r1o'or ecn o,ngelukkig to,eval ver-
oo'rza,akt werclen, maâr clat et wel degelijk
,rbo,mbes z\ r'etardementl, die auto'nia,tis'ch ol.r

een rto,o,raf r,'astgcsteicl uur o,ntplo,ffen, irr 't spcl
\\'aren. Men heeft blijkbaar te clo,en met ceu eclrt
Duitsche machina,tie. De treinen bevonden zich
Zonrlag reecls rte'rsrcheiclene clagen in het s,tatioar,
cn lila,arbiijke,lijk rvisten de Duitsche s,o,l<laten,
rlic zich a,an p'ltlr1dering hebb,en o,vergeleverd,
raurvkeurig op r'velk oogenblik iret trongevall
zon plaats hebbcn. IIen rreru'acht dat c1c Beigi-
scirc overheid een zeer ernstig o,nclerzo'ek za1 doetr
crr dat maatregelen zu7len g"enomen wortlen o,ttr

hcn, clie r,eraltwoor<lelijk zijn, hun straf niet tc
latcn o,ntgaan, ook nl bcl,iutleu z,ij z)ch reecls itt
D'nitschlantl. rr
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D,e ko,ninklijke into'cht zo'u in 't buitenlancl ook

een tliepen indruk maken. Reecls clen vo,lgenclen
dag had rr D,e Telegraaf r te Amsterdarn een vo,l-
le.J,ig v'erslag over ,cle plerchtigheid. Nu schijnt
ons <lit l.reel natuurlijk, rnaar toen lvas er geeil
teleotaaf, geen telefooû1, geen trein zelfs.

Eerr ko,rre,sponclent melci'de, ho'e hij zijn be-
richten moest o'r/e'rbTengen en dat geeft wel eeu
l<ijkje op het lc've'n der clagb'la<lschrijvers in clic
<lagen.

rr l)an maar ze'lf tta,al c1e qrens, ! vras gisterett
te llrus,se'l miiu 'ivanho,pig besluit, toen ik eert
mir'l,<lel zo,cht om.mijn ko'nje naar cl'e terlaktié vatr
rrI)e Telesraaf r te l<rligen. Bruss,el was immers
in fees,t. I)e res,tattlants verkochten wel ko'ffie,
nran,t' seel1 rroer1sre'l ; rlat bracbt te veel rnterk. Allc
u;inlie'ls slo,ten tr:t rnjf rrrrr. Nieman<1 arbeitlcle en
ook J<o,er"iers, die met attto's 't lanrl- <l'oorkruisen,
r1ânren 1ral3snfie. W3q11 $'ig tilrle het grqo,tsch
s.hourn'sioel , rle blijcle intrerle 1'61 ç1et Konine'
mis,s,en ?

Ta, cr \^/âs een âuto ltââr T{o,11a1rl gere<1en,

nrnâr veel te vro,ec'. no,q rt6ôr <le fecstclrrr'!<te zicJl
n,rtnlooi/le. {n rlaar qf66flr i1< nu tnet mijn ver-
slae tc midc-]en rle,r tto,q io'elenCe menr'gte te Rrus-
scl, op ta,chtis kilometer rran hct cerste I{o'llantl-
sche telcgraafkantoo'r. I)'an maar zelf naar c.le

grens, o,o-cle fiets, en we r-ingen den larlgen to'cht
ria,n. Ën- to'en we cloot c]'e moo,ie l(empcn teclen,

\4/a.,aï 't ma.anlicht geheimzinnig door r1'e zwijgen-
r1e bosschen gle'ecl en aan c.!en gevel d-er'eenz'atnè
ll,o,ningen zoo -.tatig cle vlag hing, betl,achten we ,

hoe'r'eel \\te nog van c.len gelukkigerr ommekeer
in België te vertellen hebben.

Een 1uicl rr Halt ! rr sto,ordq ons in 't gemiimer
en ecn Belgisch schildrvacht schoot uit een

ho,eJ<je. \\,re traden het r,rra,chthuis binnen en het
formeel o,nderzoek ging weer over in een geze11i.q

praatjc ïnet eell fJzer-nran, die uit Rrugschc

o'uclels te Parijs gehoren \4'âs, noo'it r,"roeger itt
't lanc1 rlet vacleren was gelecs,t en in tt leger
\/laamsch geleerrl hac1, wat hij niij nu gâarne
clo,or zijn spraa,kzaamhcicl ber",'ees. En 'k moe'st
o,o,k hier ve'rs1ag uitl;rcngen van clen hoogclag te
Brussel en daarna r,vens,chte i1e opgerl,ekte piot
met zijn vriendelijk gezichi nle rt go'e' voyage ))

tc,e en re'ed ik vercler langs het fietsrpacl, clat als'

een streep zihter do,o,r c1e heicle liep.
D,è Hoilandsche schilcirvacht was verbaasti

over clen na,chtelijken bczoeker en leidcle me bij
clen luitenant in een heerlijk ver\d'armcl loo'dsje.
D'e zeer minzame officiet hacl maar slcchte hoop
voor me op' 't vinden vani lc'Eires te Roozenclaal,
tÀ/aar de meuschen zeet r.'a,st slapen, boocl me
<laarorn een leunsto,cl aan en zette cen iekkcrc
kop thee en zaa ko,rnt het clat ik nu zit te schrij-
vclr aân de grens te Nisp,en, om al1es aan hct tc-
legra,afkantoof van Roozc'nrcla,al a,f te geven, zoo-
rlra tlit o,pen ga,at. l

Intus,schen duurtlen te llrrtsscl cle ontvangstett
en lile,chtigheden voo,rt.

D'aags na de intre'clc ha,-1 in de hoofclkerk cerr
plechtig Te D'eurn plaats in aanwezigheid cier
koninkiijke fa,rrrilie, ilen s'ta.f cn alier-lei oi'erhe-
den.

Ook b,ezocht de Ko,ning iret gerechtsho{, wat

een hult1e beteekencle aan cle magistratuur. Daar-
orrer 1as men de volgentle rnedecleeling :

'< 't fs een heel kanvei gewees,t o,rn in.het Paleis
van Justitie te Bruss,e,l -- men kent dit inclruk-
rvekkend gebourv 

- eenigszins ile spo,ren van
't v'erblijf <ler D,uitschers te verwij<1eren. I\{en
ueet, da1 dit een reusa.chtig r,verk is, ô,veral wa,ar
Dtrits'chers genes,telctr hebben. It c1e a,udiëntiezaal
had men onder dlaperieën en vla,ggen vetl
Duitsrch van<lalisme r,veten te verbergen, toen c1c
Koning hier clb'or het VerbrekingsJrof ontvangcn
rverd. Ifet r,voord lvercl gerroercl cloo,r rien eersten
vo,orzitter, ilen heer Van Iseghem, clen proku-
reur.generaal Ter'linrlen err clen stafho,ucler der'l'alic I{2n5'*n".

T)eze zit:tins was te rnerlcwaardiger, daar cle
D'uits,chers, zooals meî weet, in Belg;ische ge-
rechtsaaken ingegrepen had.clen, r.oadat cle recht-
ha,nkerr haat zitttngen schors-,ten. De eerste voor-
zitter, cle heer Van Iseghem, .vees hierop, toen
hij o.m. zeid'e : rr De magis,tratuur en cle balie
hleven mo'ecli.q op haar post, maffi toen Belgen,
die hun lan<1 verrieclen, met o,nze vtianden s,a-
uenspancl-en, o,m Be,lgië te verdeelen, to,en het
o,Dtreilen \ran tt gerecht om. cle,ze misdaad te ver
iitleler, rrerhind-erd rrercl, en <1e b,ezetter magis-
traten r"arr het Bruss,eisclr b'eroepshof tro,f om
hun getrouwheid, hnn plichten en hun eecl, ver-
decl grlen we fier de ona hanlcelijkheid van clen
re,chter en schorsten lve onze zittingen. Heden
lrerrremetr wij ze in cle trcugde r1e,r rterlo,s,si'ttg.,r

't VoJgencl heticht herintrert aâ.n een andere
nlechti--hei<l, r.ier da,gen na cle hlij<le intre'r1e..

rr.Dte Flansche troenen, c'lie o,ntl.er be'vel rran
Ido'ninE Albert, aan het o'ffens,ief in V,laanclerer,
hcb'!æn clleelgeno'men, 1<wallrcn Dinsdag te Jlrus-
s'e1 aan. Burgemees,tet Max en cle s'chenenen van
cle boo,fdstad verwelkomtlen hen aan rle Ninoof-
gche Poo,rt. I)e burgemeester -ïIrak tot Cen bevel-
hebher senelaal Ba-blo'n en riep hem-cn zijn
troenen in naam cler sta<J Brrrssel een hartelijk
rrelkom toe,. rr't Ge,es,tdriftig onthaal cler Fran-
s,che tro,epe lr jr'â{1S,ch llcleië clo'cr, r'c'rvolgde
\{ax, getuigt van o,nze gerro,elens van clankbaar-
heicl en bewonclering voo,r cle ongeëvenaarcle
solclaten, <lie in clezen oorlog zoc krachtig mee-
geu'erkt hebben to't cle zege van een zaak, rvaar-
van de to,ekoms,t der mensch}reid afhing. IIaar
vo'o,r den generaal en u\M tro,€pen is onze ontro,e-
ring no,.q inniger, rvant qtij rveten welke ro gij
rrervuldet in clat gewelclig offens'ief in Vlaancie-
ren, \{aâr Franschen, lingelschen en Belgen,
aangevuurcl <'loor ci,enzelf<len harts,tocht, hun
l-.ro,q'cletschap in de wapenen in clezelfde ovcrwin-
ning berrestigclen. Ik groet clc irelc1en rran dezen
glooten vekls,lag, ciie cio,or c1e beslissende resui-
ta.ten Bclgiù bevrijcicle van het gruwelijk jul<, ciat
s,ectrert r,ier jaret o,p 't la.rrci drukte. Ën in 't ge-
voel van le,r'endige en oprcchte dankbaarheici
begro'et ik u, generaal en u'n, soldaten, hier op
rien clretnp.el dcr hoo,ltristatir, met clerzen kreet, die
uit het clicpste va.n o{ls harte rijs't : rr Vive la'
Ërance ! u

En duizenden o,mstaniie rs iicrhaalden met
geestdrift <lien kreet en brachten alclus den,
Frans'chen solclaten een ind rukrvekkçrrde o,r'atre,



- 1799 -.-

Gener:aal Ba,blo'li antwo,orclcle nlet een woortl
van liuldle voo,r Max el rt llelgische leger, waar-
r,an hi j clen'heldenrno,ed leerde q;aardeeren.

Op de tofl€Tr van r1e tBrabarrçclt1re)), c1e rr]Iar-
seillaise )) en vroolijke rnarschen, trokken de tro,e-
pen Brusise'l binnen en langs clen ganschen weg
dreund e dezelf de harteli jlie rvelko'rnstkreet rrVive
la Fra,nce I l

Orret den opmarsch der tro,eltcn gaf men be-
richten als <l,eze :

<Hecrenocht*,,au..uorito*df; ïri.iiXiÏPï:*.,
hun o,Dma,fs,ch naar de Druitsche grens. Onzetro,e-
1;enbewe.ging heeft geheel overeenkomstig het
vastqestelde prog:ram en zon<let incidenten
p,laats. Op onzen lechtervle,ugel rukken o,nze
voo,ruitgescbo,r'en afCeelingen nââr de i\{aas ten
7,uiclen van Namen, op; cle linkervleugel be-
reilite cl e al.gemeen e 1in i e C errr bl o,rrx-\\Iaver. l

I,o'nr]en, 21 l{orzember.
'< Reuter \/erfleemt, rlat rre Brits,che kavalerie

h.ij haal oomars,cb. naar de I}uits'che grens heden
het s'laciveld van Walerlooi fepas,s'eerd is. Giste-
r'er grerd'en oqr verschillencle o,unten van het fro,nt
D,uitsche lianoqlnen do,o,r Éngelsche officieren
overgeno'nlen. l)'g Druilcc}re cfficieren, aan wie de
taak met cle Engelschen te onclerhanclelen o,pge-
dtagen is, zijn al1en gekozen r,vegens hun kennis
van cle Engelsche taal. Ëen van hen schreef in
cen .gesprek met een Engelsch ko,rlesponclent
zijn kennis varr het Engelsch to,e aan het feit, c1ât

hij la,ngen tijcl kapper in Victo,ria Street is ge-
\\'ees't. ))

I,otrclen, 21 No'r'ember.
< Onze tro'epen trokken Bastogne en Habay in

Re'le-ië binnen. Duizencl Dttits'che soldaten, waar-
onrlet' een kolo,nel, clie zich niet tijdig' terugge-
tro;kken hadclen, ur'erden ge\/anqen genomen.

In den Elzas b,ezetten rvij Zitterheim, Phals-
ilrrg, Go'ttesheim, Lo'nga.ihe, )deu{brisach, Hu-
riugue en Merkelsheim. l

D,ie tro'epen trokken cltts rraar Riinla,nd, om het
te bezetten.

XL.

DE INTREDE VAN DEN KONING
TE LUIK.

\\:ij willen in dit hoo,fdstuk het \voo,rd gevelr
aan t-1en korrespo,nclent rran rle rtTelegrâaf l, eel
blad,-clat to,en zeer go,ed ingelicht werd over alle
gebeurtenissierr en claartoe ko,sten no'ch mo'eitc
ontza.g. Het versiag, r.1at hicr \rclp.t, is alleszils
merkwaa,rclig en geeft cen cluide'lijk beelcl cler
laatste Novenrberdagen van 1918.

rtJa, er zijn r.nee1 bevoo,rrarlingstleinen e1r zo,o
is er gelegenheicl mee te reizen l, zei me de vricu-
clelijke koq:nmanclant van het s'tatio'n \rlechelerr,
dat we na zijn, ons bekende, r'rede'sdrukte, nu
zoo \/erlaten ter'ugvinclen. llaar ravitaillements-
treinen rijden rru juis,t niet op de minuut.

't l,o,kte me clus meer met de fiets België te
elo,orkruise4, zoo'als ik het deed van Nieuwpoort

tot Brussel. Nu colr nlâat lveer op hct tro,u.wc
rijrviel Oostwaarts', a\ zijn de .wegen o,neffen en
luil, maar dan kan men afstappen, tvaar men
u,il en eens p'ratEn met wie men verkies,t.

En zoa rcecl ik raet zekere ontroering den weg
van Mechelen naar Leuven af.

Boort-Meerbeek, Camp,enhout, Sas, zje ik al-
dus terug en zo,urlen we die pla,atserr in deze,n
overwinningsroes niet te licht vcrgeten? Ge her-
innett het u nog \ /'e1, lezer, hoe na <len ter'ug-
tocht van het Be'lgische veldleger binnen c{e ves,te
Antwerpen, de man, clie nu oottro,o,ncl te Ame-
roflg'en verto,eft, Koning Albe'rt nog eens wilde
omkoopen en hoe cLe Belgische tro,epen hierop
antwoo,rdd en met uitvallen in de richting L euven,
waardoo,r de Duitschers, clie naar Frankrijk ruk-
ten, zeet geirinclercl werden en veel tijcl verloren.

Welnu, Bo,o'rt-Meerbeek, Campenho'ut, Sas
herinneren ofls aân clie gev'echten en <1e ruiner,
spreken er insgelijks \ran. 't fs nog vro,eE en de
zan, die gincls achter tlen heuvel ri'ist, rn"erpt haar
mo,rgenroo,4 over c1e vlakte, waal veel jonge Bel-
genr hun schoon leven o,fferden.

'k Gedenk ook v.rienrlen, die hier b,leven. Bn
neefl, \\,'e mo,gen ze niet vergeten hen, die nu
s,luimeren in het land, dat thans zo'o vre'edzaanl
is : hen, clie in' <1'e meest kritieke tliasen met zoo-
veel clao'nerhei<l hun plicht en meer dan hun
plielrt de4en.

'We nader:en Lettven... en iius'rle ruinesi. Daar
list Buekeî, biina seheel platqeblancl en achter
cle 'q'itte school rijs't een s'tornr) van rlen tolen
rnet eeri brok kerkmurlr o;p. Hier en d'aar heeft
men rrrat l-.erbouwd, qf merr is er nu mee bezig',
lnââr o,verrâl to,ch nog blijven de spoten van
D'nitsch r'andalisme.

rr A1les mo,e'.1wi1lig uitsebrand >, zegt me een-
bo,èr en hii huivert noe. bij <trle hednnerinE âan
cle claqen, rlie hii noo t verseten zal En daâ?om
oo;[< vertelt hij met zoo'tn vrerlqde, hoe sndl de
vijand vluchtte en hoe vlug de verlo,ssers krnra-
rnen.

Rrrihes langs den Eanschen n/eq. maar oo rlak-
looze hr:irer en o,n rvageelenrle mttren heeft mel
toch rle vlaq p'estoken, al is het ef s'oms rnaâr een
van eekleurd DaDier.

Fen zeef sehern.e hellirre s1 \rg liidcn cle,n

Cesiarb,erq af, Leuven bitrngr. En het klinkt rnis-
scl.rien vreemtl voo'r een stadl, die nog zoo,r'eel
gruu'elijke wo,n<len draagt, rnaar waarlijk Leu-
rren ziet er vroo;lijk uit met zijn vlaggentooi in
cle kro,nkelende straten en nog meer met zijn zoo
o,pgewekte bevolking.

\Ve rii<1en naar c]e l\{atkt. Het nlcin is vol met
Fransche so,1<1aten, <1ie op reis naar Duitschland
tiin en zieh mel c1e burqers o'nderhouclen. Deze
vertellen aan cle po,ilu's, wijzend op cle ledige
r,akken, \^zaat eens httizen stonclen, en op de ge-
haven.'le Snt Pieters,l<crk, hoe dê Duitschers bij
hun.brands,tichting en moo'r'derij te werk gingen.
Orr de p,ui vân het wo,nd'erschoo'n, gelrrkkie ee-
so.aarde staclhuis, slaan Belsische infantetistcn
en dat mô'et voora! voor de Lerrvenaars, die zoo
jarnmerlijk de misaarlcn cler pflrisisct.e krrltuur
oqrJelrvcn.l'ell, 1\re,1 e,ell heerliike aanblik zijn.

Rond de hoofclkerk lijkt het een Vlaamsclie
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fcor. Iu voorloopig v;111 liott ol steen opgebouw-
c1c ve'rtreirjes clrijven I,euvenaars', rlie hun iruis
zagcn afbranclen, hanclel.

Dc Statiestraat, clie intr'.sschen a1s tr Bonclge-
rio'otcnlaan r hercloopt i:, r'ertoont zeer veel 1e-

rlige vakken, geiijk ook de boulevards en iret
u,i1t1c gras groeit er tusschen c1e steenlsrokken.

Trr het s,tation is rie r,ui1e boel der IJuitschers u,at
oi.,geruirnr,i en i1e Belgische arnbtenaten doen cr
rlc,llc uriiitairen ciienst. Er is een Franscire cn
een Iiclgische liomrnanrlant en tusschen bertlen
hurr legerafcleelingen heetscl-rt c'le bes,te verstâ1rcl-
houding.

Ëen piot sto'okt een kr:rlenr,uur' op, waatomlteett
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Vijftig jaar gele,len. Te Donchéry bij Serlari werden de o,nderhande'lingen over de, kapitulatie
van h1t Fransche leger gevo€rd. Achter de taféi staat Jloltlre, aanzijne linkerland zit Bisrnarck.

Fra,nsche v'rouwen en kinderen hurken. Deze
rvachten op'den telugkeer naar hun vaderland,
rvant overal o'ntmo'eten we nog vluchtelingen uit
trrankrijk en West-V1aa'ndeten, destijds door cie
Dt'titschers, meesta,i op o'nbarmhartige, ruwe
u'ijze weggevoerd.

\Ve gaan weef buiten... En o,o[< on oîs heen
zien we t'uines, u/aar de menschen zoo go'ec1 en
kwaadl als het S,aatt zich genestelcl hebben, oni
to'ch maar thuis te zijn.

Het Statio,nsp,iein. Een ho,venier arbeiclt in het
plantso,en, wr"r d.lu Druitsichers eenstwle,ôc1 ver-
rrro'orclie b,Llrgers b,egroev'en en cltts een gruwelijk
kerkho,f maakten, rvant ale sÂa,chto,f{ers werclen er
haa,stig in deu gro'nd gedolven en later doo'r cle
Belgen met eerbied ent-qraven. F{et zal een o,n-
vergeteliik plekje blijven en zeker is 't een g'o'ecle

gedachte, rleze plaats va,r1 naam te veranùe en en
<N{artelaarsqrle{nr te do,open, w'ant a1s martel:iat-s
zijn ze gesto,tven, a1len ciie hier bij het station
en in cl'e na,b,urige straten oncler cle kogels der
clo,11e D,uits,chers vielerr.

Te Leuven staat men voor' eetl groot w'erk
van herbouwitrg. Laten w'e hopen, clat zulks met
o,ordeel en srmaak'geschieden zal, om het karak-
ter der o,ud€,, histo,rische s,teden te bewaren.-

Bn dra,t er nu Belgen en Frans,chen langs Leu-
rren's puin naaf Duitschla.nd trekken, is wel êen
wt'ake yan het Recht.

En als ik nu verdier rijd, ber,-ind ik mÏj eens-

kiaps te miclden van een F rans'ch leger, dat naar
Thienen marcheert.

\\re1k een lange ko1onne voetvo'lk, artillerie-
\,\,'agens. Ben goetle geest be'zielt c1e mannen'
<t Naat clen Rijn !rr

Neerr, dat ha,{ D'uits,chlanc1 noo'it vermoed' !

En to,ch is het rn'erkelijkheid.
Leuven-Thienen is s,le'chts een etâppe op derl

weg naar Duitschla,nd. Op anclere wegen ma'r
chéren Belgen, no,g ot) and,ere Ëngelschen en

Àmerikanen in dle ricirting.
De-zon duikt weg en een tlikke mist valt neer'
't Scheerr o,ns o't c1e natuut inr'diep'e louwe was

€,1rr treurde met zo,o've'e{ verslagenen en bgclruk-
ten, zoo,v'eel we<luvren en weezen' velbannenen en

gescheidenen, mo'ec1e1o,o'zeirr en rvanhopigeî, ver-
minkten en ger,vonrlen, velbrijzelden en jonge

grijsaa,tds, geva,ngellen, gedepo'rteerden en geill-
ilrneerdera ; o'1 zé mee'schreicle o'nr al dat leecl,

a1 tiie rtersLirrikking, clat gewelctr, dat o'nrecht,
clie r'vreeclheid, clen clood'

Noo,it zullen we die 4ro'ev'ige avonde'n vefge-
ten, als geen klank o'lls uit 't alme, afgesloten,
in neveien gehulcl landel<e tegenkwam.

l.faa,r dàt lijrien is,vtlor'bij , het Re'cht overr'vint,
err cle mist kan de sitemming der soldaten niet
berlerven.
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De Franschen rirkken itnmers Oo,stn,aafts...
ru \/e'r-s ltAllemagne !l

Dat s,chijnt o,ns tegen te klinken uit 't geclreun
cler laarzen o1r cle keien, 't gero,l der wagens, het
gedaver \"an a,uto's, uit 't gelach en gescherts der
fila,1rnen, en uit clen mist doemen c1e gestalten op
Vâfl 111ân11€11 en vro,UsTen, clie op de akkers wer-
ken, maar n,u <len a,rb,eicl srtaken en naâr deir ra,m1
van clen weg snellen, om 't vroolijk getrek te
zicn. En een la,ch mo,nkelt o,p hun wezen, en ze
roepen 't oçrrecht gemeend :

rr Vive la France !l
Zoo hebben ze cle Duitschers la,ngs ciiezelftle

lra,an zien aankotnelr irr 1914; o,f neen, zô6 niet...
u'a,nt overal kraa,i<lle ile foo,cle haan, huizen err
ho,e,ven v'larnd"en, en o,pgejaa,gde, met schrik ge-
slagen rzluchtelingen verhaalden van gruweliikc
rnoorclerijen, en a.ngst hing over c1e s,tr:eek, waar
c1c zeis rran clenr rlood die van d'en vfeedzamen
rrraaier vsrving. D,at is r,ier iaar gele<1en en het
\\ra,rei1 rrier o,ntzettencle jaren.

En to'en l<eerden cle D'uits'chers la.ngs dezetr
weg ter'uq, maà,r niet meet huilencl val rr I,iel-r
\,/aterlarid mr\s,z qrôs'zct sein r, <loch als r'luch-
terrrle ho,rclcn, clie veel uittustingss,tukken vet-
l<ochten om gelrl te hetrben, ci1 \\ragens e11 âuto,'s
tttocs'ten achtedatcrr, rvelke wc als n'rakker ter-
zijtle zien staan.

Nu trekken cle F'ranschel naar D'uitschlanrl.
't fs rvel rrat anclers clan <rnach Parisr. ljtr

rrit t1e met r,laggen getoo'i<le huizen ko'men rle
rnar!11eil, vro,uwen en kinclercn cle or,er.,l'inraars
gelregcn gtoeten, cn c1e so'l<iaten lirrikken terug
of s,treelcrr <lc knaapjes en meiskens, err hun o,p-
to,cht is q,aa,rclig en emstig, zoo'als hun gans,cire
strijci rvas.

'lhienen s,tcekt irr fces,tgelrraad, etrvclcstLatcu
zijn drcven van siparl'en gewo'rcleu rnet slin.qers
r,an rlaggen, .qro,cn en blocmen aan ile rr1ure1t,
ruct trio'm,fpo'orten etr ops'chriftcrr.

'k Rlijf rrie,t bij r.lc Fratrs,chcn" u'alit ili n'ii bij
ouzc Belgen zijn, cn ik rii,-1 door naar Sint-Trui-
dcn.

Onclc,rweg iro,o,r'ik, dat de l{orring irec.len zi.jn
irrtrecle te Luik tlo,et en ik maak rlatle;lijk 1'ret plan
rraar rie \\raalsclrc hoo'fclstaci te fiets,cn.

\ian Tirienen cltts na.ar Sint-Truidc'rr, vau.c1a:rt
liaa,r Ans'. Ent o,rreral s,taan zegebo,gen voor o.nzc
tcrtrgkeerenrle s,olt1âtcn cn \\iapperen c1e r'laggcn.

I3ij Ans begirrt rccrls rie feestcltukte. Te Luik
zclf laait ze hevig o,p. >

Bn de ko,rre,spo'ncient meldt tlaur ttit }tlaas,tricht
aan zijn b:la.c1 :

a Twec uur geleden heb ik Luik verlaten, <lat
irr zijrr zee van licht met zijn rijkc \Ilagge11too,l
crr schitterende illuurinatie aan de groo'tsche
fe'csitdagerr valr \/toreger herinner<1e. En srelk een
li1ijc1er ho'orgclag kon T.uik rvel r,ietcr.r clan herlen,
\raaro'p het na vicr ja.ar liirlcn en scirdkbewiri<i
zijn kon.ingsp'aar hcgroeten n'rocht cn niet aiieert
lret liotiingspaâr, nlaar ooh tierr hel<1 van Luik,
gcncraal lemau, tiie do,cr ziirr clappele r,ercicrli-
ging cier veste dcn r,ija,rrtl opùricltl cn ciic tic
Ilclgiscire llaassta<1 <le o,rc'le vâ,n 't ccrelegiocn
,lcctl toel;rrtrreir.

Op 24 -l\o'rrember, clus noig gee1l week ge1ec1en,

haddel cle Drritschers Lrrik verlaten en de vo,l.
gende dagen hadden de on'erheden en inwoners
g'ebruikt om groote schoo,nma,ak te ho,uden, zoo-
als dat ortcral na 't vertrek van 's keizers troepen
hoog noorlig is, en vandaag prijkte de stad dan
ook in fecsrtgeu,a,acl. Niet a.llee'n z.agen we aan alle
gevels r1e vlaggen van België en van de geallieer-
r1e landen en ve,rdere banieren, schilden, guirlan-
r1'es, ma,af in cle srtra,ten hingen ook allerlei op-
s,chriften en vele pa,rtikrrlieren clrukten ook o'p
eigenaardige u'ijze op klerrrige uithangbortlen
iret algemeelr gevoe.len uit, als bijvoo,rbeeld :

< Liége et l'Yser o,nt vaincu le kaiser. r,

A1 zeer vroeg wemelde cle stacl r,an vo'lk, allen
rnet de natio,nale kot<atde en tle kleuren cler bond-
.qenoo,teni getooictr en c1e mens'chen zijn vân verre
gekomen, zelfs van de heuvels en uit de dalen
langs cle Vesr,lle en de Ourthe, van 't lan<l 'r'arr
I{erve en lfaspeugouw, va:Il die Hoillaldschc
qrens, van Spa, uraar onlangs nog tlat gewelclig
offensrief geregeild werd en cle keizer de r'lucht
rraur. Tus,srchen cle Belgen lvanclelen F'ranschen
in hrrn blanwe unifo'rrn, Kana,llc'ezen, Hooglan-
dcrs, uriet rokie ç'Too'te be'lzrrrp's,telling rt'ekt,,
Arnerika,nen en alle'rlei, nu bevdjcle krijssgevan-
genen, 1oq met gekleutcle stTepell o,tr hun kleedii.
als c'le heriurnering aan de lanse maafld'en o,ncler
Duits,ch schrikbervincl, clloorgebrncht.

. I)e ho'o'ge h,ezo'ekers zouden per aëroplaan varr
Brusse,l komen en oD, het vlieen ein 11211 $15'
tlalen, maar om het mis,tise weer rrefd val clit
lco11re1nen afgezien. zoadat <1:e reis ner ruto c't--

s.lrierl.le- LTrct voo,r rle aankoqnst s,to'r1'1en rJe toe-
scho'ur".'ers le,ecls opgehoopt in tlle rue Hes,baic,
Sainte lf arguerithe, o,p cle Place lrTotger, tlre Placc'
Saint Lambert, bij 't staclhuisr, o'1: c1e Place Verte
en vefder 1ailqs clen a?^nqegeven $'ee, dicn cle

stoet rzolqen zo,u. De mens,chen s,to'nrlen voo,r alc

ralncn, o,o balkons, o'p laclclers, stoelen, bauken,
r.,an huis meegebracht, zaten in c1e goten, op clc' r1aken, in boomel, zoo'als $re het te Gent en
Rrussel hatklen gezien. Het geclrrld werd op een
lanse nroe'f gesteld. mâaf dc sitemming was voo,r-
trcffelijl< en cindelijk cian toch naderde rle sto,et.

\,'oorop reclen cie Ko,ning en cie Koningrn eu
rraast <1en vo'fst ontvgaarcle rn.en genetaa.l Lema.n,
z.oa:la.t men zich het geestdriftig gejuich, het
ruachtig gejubel voorstellen karr, rlat rran het
1:ro,ogste punt der rue IJes'baie tot dc Avcrrue llc.r.
gie'r ro,lrle en vergezeldr ging van gewilif nlct
zakdo'eken, vlaggetjes,, hoeden e1l petten.

\\iie clacht niet aan de bange dagen van An-
gustus 1914, toen, \,'is,é, Mo'rrland, Berneatr,
ell J.rtil< lagen te daveren \/zln 't gciruil
rlcr kanounen, toen vluchtenden van afschulve-
lijl<e misdacle'n getuig'rJen, daar irr het moo e lantl
rran Llervc clo'o,r" rle woes,te horclen bedreven, tocrr
,rrirlanks mo,c<1igcn tegcustantl , <Jc folten vielcrr
en to'en in Duitschland de klokkcrr luidclen en
't volk juichte o,mclat Luik gevallen \\'as. Dit wa-
rcû zwâre oo,genblikken en lange, clro'evige rnaan-
rlen van terreur r,o,lgclen, rraar clcze laatste ,tl*o,-

veinb,erda.g was er vo'o,r I,uik een van opstantling,
clie c1e beloonring bra,cht voor trout' en s,tanrl-
\tastigheid en het was de vrijheirls;kreet, het oucle
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lied der verlossing, clat nu uit de menschelaee
jubelde.

D'e kroonprins stap.te in z-ijn kornpagnie mee
in het defilé, dat voor den.Koning, generaal Le-
nxain en cle hooge stafo,fficieren voo,rbij trok.

Da,arna hadden de gewo,ne ceremo,niën plaats.
In het provinciaal paleis u'ercl het vorstenpaar
verwelkoimd do,o,r M. Dielvaux de Tenffe, go,e-
v'erîeuf, en in het. stadhuis doo,r burgemeester
I{leyer, en in cle toespraken .was Luik's rol in
het begin van clel oo,rlog natuurlijk het-hoofd-
thema. Om 4 uur verlieten c1e hooge bezo,ekers
lret s'tadhuis en begaven z.e zich langs de reeds
schittcr'end rrerlichte mornumenten en gebo,uwen,
als het Pefro,1r, 't symbool cler vrijheid van dc
ouille bissclorprsrstad, I,e Razat cle la Flace Saint-
l.arul,crt-, het s,tarlhrris..

Aan het po,rtaal v'au cle kathe,clraal rrerclen de
so,ui'erein,en o,ntva,ngen door rlen biss,chop met
lret kapittel en cle ge,esteliikheid. l4onseignetr
sprak zijne l'tellgcle uit o've'r dit bezo,ek en c1e

ve'rlo,ssing, en t1e I{o,ning antrvoorclde in harte-
liike te'rmen, \,vaârna 't ke,rkkoor op indrukn'ek-
ken<1e'w{.ize een danklierd aanhief. lllet c1e natio-
nale lieicleren einrligcle hier dc korte, maar
frcffenrrcle plechtigheid cn nimrtrer wâs de menig-
tc tnoede te trachten op rle stonrle, c1'at zij het
vorfsteupaar nog eeits zicn err to,ejuichen l<on, Ook

-rJc tro'epien -- een zeyerrclrrizcrîcl n-Lan Belqet etr
ecrr cletacheme,nt F'ranschen - 

getno,tejl eelt wâte
olltie van de seestdrifti.qe bnrgers,.

't \Yas reeds arro,n,l: p-crnro,rrl'en, toen cle ho,oqe
ç,irsfen cle starl' r.erlieten. -frfaar Lirik zet het fees.t
r,oolf , rjoo'r'al claar ho'nclcrden soldate.n la vier iaar
sche'iiiirrg met verlo,f en clus, u'cer thuis zijn.N[ot-
gen, Zonrcl'aq, hccft er bovcnclien nog een gtoote
lnrlulandsiche vo,lksbetoo,c'irrg plaa.ts,, v.raa.raân
rrret cle b'urgerii ook dc ReJeen, c1e Engels,chen,
A.mer{ka.nen, Franschen, Italianen, Serviëts en
Roerrreniërs zullen clee'lr'remen, n'ant a1le legers
zijn nu te Luik ve,rtegcn\\'ôorrlisc'l , hetzij als ak-
tieve tro,epen o,ri htrn \veq nâaT l)titschland, het-
zii als beirriidê gevanqenen.

I)'at is rr'el c1e u'rake van het Recht. l{et detr
aan'r,al op Luik in 19] t is de schcndiirE r;an dat
techt besonllen en 't is, rrn uit I,11il<, da,t er ool<
llc'zettinqstro,ef'€Tt 11ââï clen Rijrr on 1ltarseh zijrr.
T),at rrevo,elden wjj, toerr we met F'ransche troc-
pcu iu Oostelijl<e richtirrg nreetrol<l<en.

Alclus heeft c1e hoofclstacl van \Vallonië heclen
Iraar verlo,ssiing bekloo,nrl doo,r c'le heerlijke ont-
\;atlgst van Albert cn Elis,abcth, clie hrrn hlijrle
intre'r1c <1cderl.

En tlat a1les trilcle in me .toc,lr ik clcrr
<lonker'en \4/eg 1âflgs het kanaal opreet1...

Visé ! Dtaar moest ik dcn n,eg vragen en hulpc-
loos, s,charreirle' il< daar irr het puirr ronr1.

I)an een anciê,re zw'arte p1ek.
Mo,ulanc1 !

Nog zoo''n, spre'Lcnrle naanr uit I g'l 4 .

Er]. nog een rit en ecns,l<1aps bevoncl il< nre in
<1e gezeilige tlrukte rran het gc\\.o,ne leven, vzui
hct go,ecl velliclrte f Iaastricht.

\ra,n l{eche,len over f,eurren, Thienen, Sint-
Tmicl'en naar l,uik en ten slotte 1reff lWaaitricht,
cll cerst het werk in het te,legraafkantôor, rroor

ik rust nemen mag: ik geloo,[, clat die rust na,
zoo'n rijwielto,cht verdiend is.

En clan mo(gen naal Aken, naar Duitschlanil ll
Alr.orEns rve evenwél onze so1c1a,!eu naa,r

Dnits'chiand volg'en, mocteu rl'ij nog cle la,atste
t'a;pcnfejten aan het ftaliaauschc fro,lrt rze'rrnel-
clen, en zien ho'e <laar de oo,r1o,g eincligcle,

XLI.
DE INST'ORTINC VA,N OOSTENRIJK.

Hert Vendrag van Padoua
(Jnr de eenheicl in het zoo snel verloop cler gc-

l'lcrrrtenis'sen te behouden, hebb'en we ons tot het
\teste'lijk fro'nt, het voornaa[nste, waail de beslis-
sirrg viel, bcpaald.

Ëen korte opsomming van 't geb,eurde op all-
rlere fro'nten za1 votsta,an

De Italianen begontrerr hrur zegerijk offensief
<4r 23 Oktob,er 1918, dat cloor genera,al Dia,z in
ove reensternming rnet Fo,cl.r te.Sealis.was voo,rbe-
reiC. Diaz h,es'chikte o,ver 51 Italia,ansche divisies,
;", Britsche, 2 Frarrsche en een samengesteld uit
Tjeko-S1o,'w'akkcn, die Oostenrijk sincls lang tien
r.tt.g I rr,111etr tocgekeer'c1.

De strijd begon nret eenige gev'e'chten op c1e

r'1akte van Asiago, <le l:ezertting van Grave cli Pa'
prrtlopo,li en het Grappa-rnass,ierf .

I)err 25e'n to,o,nclc 1'[ç lrijanc.l, clat hij zich harcl-
nckkig n'ilcle verriedigen, maa,f het 4e leger ver-
nreesterde toch cleu Perticab'etg en de brigacle
,'\os,ta nam Valderca,. Aviateurs werkten hardnek-
liig merie en be'stookten aanho.udEnd de Oosten-
rijhsche <1e?o,ts en ko,lo.nnen met bo,mmen en
torpeclo's.

Den 2?en Oktober u'errl het o,ffensief a'1gemeen.
Inr rlen nacht te voren trokken het l2e Frans'ch-
ftaliaans,che lcger (Frans,ctre geneta,al Grazia,ni)
crr het 8" Italiaatrschc leger (generaal Caviglia)
over cle Piave, o'fscho,on-c1e stroorm sterk gezwol-
lcu r,r,as en er: een hevig bolnbarcleufent wo,eclde.

l{et de ocl.rtcnclschemering besto,rmden ze cle
ccrste lioie... cler Oo,s,tenrijliers,, gesteuncl <1oor hun
lrtil.lcne van rlcrr ancleren oever.

Ten Zuiclen viel intus's,chen het 10e Engelsch-
Italiaansch le,ger van 1orcl Cavan ook aan en
nr:rakte ai spoedig 9000 gerrangen,en met 51 ka-
r1o,11ne11 buit. IIet 14e Rritsche korrps (genera,al
I3abirrgto,rr) :nat:n Tezzat en Borgo en het 11e lta-
liaarsche korps Pao,lini kwam in hezit vaû Ron-
cndcllo.

I)e Oo,sten'riikers ga,ven Santa-Lucia-<1i-Piave
ol).

\rersterkin genlvisselclen de vermoeide troepen
a,f en c1:e bo'ndgenooten kregelr clen Oostelijken
oever stevig inbezit.

I)en 29en nâm het leger Graziani cle hoogten
van Valdobbiaclene en c1e vlakte van Sernaglia,,
terr"rijl Caviglia vasrten r;o'et krereâ te Sus,egana'.
f;o,lc1 Ca,van harl talrijke ma,chinegew'e.ren te
trotsccren, maar forceercle toch de Mo'uticano.

D,e weerstand cler Oo,s,tenrijkels verflauwde
zcer : de gevanig'enen s,troomden toe.

Caviglia verovercle Co'negliano. De nederlaag'ircgon. llen zag allerlei rroo,rraden in brand staan,
ook r,liegpleinen, het voorteeken vani een a,ftocht
tlus.
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Oo,stenrijksche tro,epen wo,rden met ecn

Ilen 29en zo'ncl I\az cle reserven in 't vuur,
ouder meet het 3de leger. \ratr de Brenta tot cle
zee 1ag nu een frornt, rvaar clrie viercle van het
Italiaansche leger samen streed met Franschen,
Rritten en het 332e regimer.rt Amerikanen.

Caviglia bereikte Vitto,rio', Cavan Oclerzo en clc
Oo,stenrijkers weken steeds vercler.

Het Sdle leger trolc ev'eneens over rle Piave te
San-Dona-cil-Piave. Men telde rcecls 311.000
Oo'stenrijksche gevangeuen. De buit nara gewel-
<lig to'e, de vorcleringen cluurrlen voo,rt en den
30en rukten cle vo'orho,eden Sacile binnen, r'aar
cleze bevrij dingstroepen geestclri ftig toegej uicht
\\'erc1'€fi.

Dic linkervleugel rukte in,sgelijks voo,ruit. I{ct
6e leger dwong clen vjjancl As,iago o,p te geven.

tr Voo,ruit, so,ldaten ! r luiclcle ee11 prcklaimâtie
va11 generââl Diaz. rr Het uut van cle bes'iiste
rcvauche is ges,la,gen. Gans,ch Italië is ntct o'ils..

\roo'ruit ! Ifet o'ns,terfelijk rraderlancl n'il het I l
En 't was nu vo'or de Oo,stenrijkers cle vo,lle

r-rec.lcr:laag. D'en 31en rrluchtten de Oo'stenrijkers
iir nra,ss,a doo'r de v'a1leien, om cle genlcu rier Ta-
gliamento, te bereiken.Gel'âlrgcnen gartetr zich tal
rijk o,ver. Kano'nlren, materiaal, ontzaglijke voor-
lriclen vielen o'nbes'cha;tligti <1en o,rterwinnaar itt
hanclen. I)e r'vegen lagett vo clood'en, geu'onclen,
gew'eren, ransels, \\'eggeworpEn in de rnrilcle
r'1ucht.

Het 6e leger rukte vo,cllrtit in het clal cler Breu-
ta, iret 4de brak de linic van clen vijancl op cleir

Gruppa en nam al. zijn gesichnt. Het 12e, 3e, Be
eu l0e leger haddenr na.uwelijks nog tegenstand
in hun zegel'ierenden o'pmarsch.

veerpont de Save overgebracht.

Recds clen Zllen Oktober, om 20 uur 30, meldde
ccn rarlio rrit Boe'cla-Pest aan 't lta,lia,ansch opper-
lrcvel cic o,rrtruitling cler Venetiaans,che vlakte en
r,ro'e.q het s,cho,rsing der vij anclelijkheclen,.

Het fro,nt rvas bc'zt'eken o,u<ler de zlttare sla-

.qerr. l)e rc,r'o'lutie lrrak uit. \Ve hebben daatover
lecr1s gesproken, to'en we aatrto'onclem hoe zulks
ilcn toestaucl van l)uitschlancl hachelijk maakte.

'\l1c n,ationaliteiten tier Donau-monarchie ver-
l<laarclerr zich o,nafl.ra,nkelijk en <le keizer had
\\reenen verlaten. Gevo rlachtigden verscheneu
aarr rle ftaliaansche linie. Diaz melclcle zulks aatt
den eersten minister Orianclo', clie zich te Parijs
I relorlrl.

Den 30en o,ntviug hij onclerrichtingen en de

acht gevo,lmachtigclenr, o'ncler leiding van generaal
vo,n $.icber, werclèn uitgenoo'digcl zich naar Pa-
clr--ua tc b,cgeven vo'or c1e onclerhancle'lingen.

D'cn iien l.Io,veurber o,ndeltcekenden generaal
Iliaz clL vo'rr \{-eber het r;elclrag tot rt'apenstil-
-.tarrcl. Dc vijandeljjkheclen zouden clcn 4en o'nt

15 r.rur eirrcligen.
Intusschen stortter-r dc lcgers clel Habsllurgers

ecirecl incen.
Detr 'l ctr No'vcml;cr \\'âr€Il, cle Oo's'tenrijkers itr

r,o11err afto'cht, bes'cho,ten doo'l: vliegers, cUe <1e

looi:.hocrlerr \,oLo,l âf gingen.
De ruitcrij rencle ttaar c1e Tagliamento'. Het 6e

leger rirkte otter- hct gansche Rrenta-fro'nt voor-
trif. Op de r'lakte van Asiago \4''erclen 232 kanon'
,-r*r-, g:"rrontt.t-t. Ilcu 2en No'vernber had men
I00.000 gcvângenen en 220O liano'nnen geno[nen.

Den 3t1'en lio,t'euiher dcecl het 39e korps nog
een gcu'eltligen aattrtal. D'e ftalianeu ruktert
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i)e lJ'uitsche gerreraal I{e11muth vou lioltke, clie den Fransch-Duitschcn corlog van 1870 wc'n

Trente biunen el snedEn i1e vija.rrde'1ijke legers
van Trentino a-f. I),e paniek bij de Oostenrijkers
',r,as vers,chrikkeli jk ; al1es lieten ze achter. De 48c
tsritsche divisie aileen maakte 20.000 gevangenelr
luet een korps- eu dfie divisie-generaals. Over zcc
bezette een afcleeling land- en marinetro,epert
Triest en de ruiterij kwam te Udine aan.

Dat r,va,s eerr gro,ote votcloening vool cien natio-
nalen trots.

I)e Italiaansche vloot bezette cle liust van Is'trië
en cler miclde'nkust cler Adriatische zee.

Toen de vijand,elijkheden door hct verdrag vart
Pacloua eitdigden, hadden de geallieerdren 10.658
officieren, 476.116 so,ldaten en 6818 kano'nnen
geûomen.

Keiz.er Karel en maa,rschalk Ko'ewess tveiger-
clen den wapenstilstand te teekenen, maar gene-
raal von Arz nr,oest de harde voo,rïvaarden aan-
1lemen, voorgeschreveî door clen geallieerden
hoogen oorlogsraad : totale demo,bilisatie van' het
Oostenrijksch-Hongaarsch leger ; behoud in het
binnenland van een ma,ximurn van 20 clivisies op
vretlesvoet ; o,v'erg'ave van cle helft der artillerie.

Terugtrekking van het leger o,ver eetr linie,
gaa,ndb ten Noo'rden van de Stelvio', naar de bron-
iren van de Adige erii de Eisach, Brerruer, To-
b,lach, gyens der Karnische Alpen,'Tarvis, Pre-

cliipas tcn Oostcn cicr lciriapas, Schnedl:crg, tctr
Ooster van F iume, bestuurlijkc g'renzen van Dal-
nratië. i-evcring aan de geallieerclen van al hct
nrilitajl ruateriaal en de spoorrvegen in die bczettc
zo,ne. Vrijlreid van beweging voolr de geallieerd,err
op alle wegen, spoorrlijnen' en waterw-egen valt
Oostenrijk-Florngarijë en geb'ruik der verkeers-
micidelen,. Ve'rlo,f o,m op ieder oogenblik de stra-
tcgiscire punten te bezetten. In veertien clagen,
orltruiming van Oos,tenrijk-Ho,ngaarsch gebiecl
clo,or Duitsche tro,epen, voorloopig bestuur in het
bezette gebiccl doo,r de plaats'elijke overheden,
oirder toezicht der geallieerden.

Terugzending zonder wederkeerigheid, vafl
a1le krij gsgevang"enen, geïnterneerderr of burger=
lijke gcvangenen. I-evering van ''15 ooderzeeërs,
gebo,urvd van 1910-18 en van alle D'uitsche o,nder'
zeeërs in Oos,tenrijk-Ho,ngaarsche watercn ; vau
3 kruisers, 3 lichte kruisers, I torpedo,jageru, 12

torpeclobo,oten, 1 mijniegger en B monito,rs dcr
Donau; alle andere marinevaartuigen demobili'
seeren en o'ntwapeneri. Vrijheid van scheepvaart
voo,r alle geallieerde oo,rlogs- en handelsvaartui-
gen in de Adriatische zee en het Dona,ubekken,
met vrijheid to't bezetting of ontmanteling cle';

Do,na,uVetsterkingen. Beho,ud der blokkade.
Groepeering en imnro,bdlisatie vaû alle zee- en
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Jlisrnatt'li, tle I-Jzeren I(arrselier, stichter van Groot-I)uitschlarrrl, tc'rr tijrle van z.iirr
mi ui ster - presiclentscirap.

luchtvaartmacht op rloor de geallieerdeq aange-
rluirlc basis,sen. Ontluiming der Italiaansche kust
en vÉr11 al.[e b.ezette havens, met overgave rran ai
het rnateriaal . Bezetting der versterkingell cn
wervelr rran Po,la. Teruggave van âlle hand.els-
schep'eî, verbo'd \/ân vernielin,g voo,r de ontruj-
ming"

Ja,, de r,-bo,rwaatclelr \ ra.ren stleng, tnaar wat
kon Oo,stenrijk nog do,en I Overal ont',r'richtte het
zich, brak oproer uit.

T'e Praag wetd de s,taat Tjeko"So,lwakijë ge-
sticht, een, natie, clie o'nmidcliellijk de noodige
n.raa,tregelen niatrn ofirr zich stevig in te richten.

I)e .Ioego-Siarren, ric llrritschets, Po;ler, ïTorr-
gaten schei<lden ziclr aT er r,erklaarclcu zicir ott-
af hankelijk.

Tis,za wercl verrnoorcl en keizer Karel rziucirtte .

Italië begroette .qeesrtdriftig het nieuu's der
overwinning.

In alle srteclen en vooral te Rome was de opge-
uo'n.denheid stoot en ttitte zc i:ich in optochtetr,
I r,etongi rr g-crr, lccst r n . 1 Ie l<lol-:lit'r r I ui tld en.

\Ien dacht er niet aatr, clat cr nog, clagetr t'att

telcrrrstellirrg zo,ucl.en ko,rucn, tlat de toestancl van
Europa een krisis ilioest vcrwekkel' in alle ia"rr-
rlen en tlc r-retle vcle nrocilijkhei'icn tttct zicli
zou breirgcn.

In ons larrci werd de tijtiiug cveneens met
vre'ugde ver'llomerl. 'Flet rryas cle aankonciiging
-.ran l)irits,chlancls kapitulatie.

Ook hier in 't \''lt-esten zovr een Padoua vo,lgen.
't \\;as een kwestie van dagen.

lfn meu beclecht, ho,r: trourveloos Oo,stenrijk
re,eds in Augustus l9\4 ztyaar geschut zond aan
cle Duitschcrs, orrl dezen te helpen België te ver-
pletteren, waarmee Oosterrrijk toen nog niet in
o'o,r1og was. Men herinrrert zich de e'llendige
Leclelen cloor tle l)o1rau-tnonarchie aangehaalti,
orir te trachtcn rlc oorlo.gsrrerl<laring aan o,ns 1an-
deke te q'ettigen.

l{u was de kastijcling gckomen. Het machti.q
rijk n''as ineengestort en t1c Habsburgers, clie eens
to,t wapens'preuk hacldet, ciat c1e gansche aarde
hûn onclelrryorpelr was, rvcL<lerr nu vertegenrvoor-
tligci door ceu ger'lr-rclrttr liciz.er zottder ttoort.
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VERSOHILLENDE FEITEN.

Ook clc D,uitsche keizerirr was lraar Ilollauci
gereisd.

I)c rrcls,iarg.gevcLs \/ail het dagblad rr I)e T'c1c-
graaf l rnelclclcrr hieror,cr oi; 213 Novcnrl.ier :

ri Plotse ling l<n zrrn .<istetilvouii lrct lrericlrt,
tlat cle ex-keizcritr r,:ru D,uits'chiaud gistcren toch
cintielijli haa,r v<.lorgc1lo,1nc1r rcis naal Hollanrl
irall o'ncierno,nlell c1r u'aarsciijnlijl< recrls \,roe!l irl
tlcn ruo'rgcl tc 2lcvcrrâar or.ts 1arrr1 zou birutcrr-
lio'rnen. F{et l'vas log nacirt, to,crr ik reccls c.r1r

itct perro'rr it Zevenaar ronchvaudeirle onl getulBc
tc zijn van cle aanlio'mst del e'-r-kei2erirr. Ilet lvas,
rtog vo,llionren rus.tig op uct statlun. -hicl :itatloil
Zeverta,a;r is in clcr.r la.atsteu tijcl rncer dan ooit hcr
cetrtrun]. vau iutenrationtaa,l verliee,l', rvaar i.eûercu
tiag cie s,1a,clito,flcrs van ctcn oorlog bij duizenricn
aaril<cr,rucn, onu criuciclijk na ja,rcrr veur gcvalrgclr-
:icJrap na,ar huu vacle'rla,ncl tcrug tc liecrerr, uaar
Itttrr vroulv crï kirrclercl. 1'ragis,che spelilg val
het noodlo't clat cla,ar ûu zoo clarie,lijk cleu voet op.
i\ecierlanriscnen, l-nJcrn zott zetteTt, cle vro,urv vitrr
cierr gevallen keizer, cie vroulv, ciie rrret iraar malr
o'ncler zulke geheel anrlere o'nistâncligireden ur
zoo'vcle hoofclplaatsen van Europ'a onder b,lijkcu
\'ail t:erbier.l crr Lrelarrgstc,liiug aau cie zijde vau
lra,ar geruaal haar intrecle deecl. 'I'haus hwanr zr.;
iia.ar r\ccierland <-lnr iraar rna,rr, rlie gevluctit,
ve'r vaû ziju la,uci err vodk, eeu to'crvlucht zocht, in
t.lls laud.

De o,ntva,ngst was verre van schittercutl. l\og
8eeû enkelc auto'riteit trvas er, lvaaruit we kondeu
atleriden, da,i zoa clactelijk dc keizer;iu dernketrlti
zo'tl liomcu. 'l'o'ch blecii ctitnraa,l hct bericht juist
te ziju. Our 7.08 rvercl eeu, e:xtra-treirr verwacht,
rraannede ctre ex-keizeriu zou aalko,mzu. Blilk-
b.a,ar n'a,s de zaak tot hct laatst to,e geheim gehou-
clerr, ',va.nt vau cenigc b,elalgstc,lling bJ.eek .ivei-
rrig. Triest lag da,ar het statiorl in den zwareur
lnolgennevel. legen ? uul bleek iridercla,ad, dat
ons wachten niet vergeefs zou zijtt. D,e Duitsche
'"'ice-co'nsu1 te Zc:v'ettaar ruet zijri echtgeno,ote be-
geleidde een gczclschap ciarnes en heercn,clie ree,cis
'smorgens he,ei in <ie vrcl,egte van Arnhem watren
gekornen, nl. mev'rouw Rosen, de echtgenoote
vafl den D'uitsrchen gezant, mevrouw NIalzin,
echtgenoo,te van een a,rrbtenaar van het D,uitsche
g'èzantsichap,, ctre kamerheer graaf Rantza,u, graaf
von So'lms, gezantschapsattaché, <11. Kus,ters,, ge-
zantschaps,atta,ché en enke'le anderen. Met den
trein, ciie 7.0? te Zevenaat aankornt, arriveerde
de nrajoo,r der maréchaussée Tho,msoor, die in op-
cl,racht had de ex-keizerin naa,r' Maafir over te
brengen, va,nwaar zij pet âuto naar het kasteel
Amerongen zou gaân. Oc; cle burgerrneester van
Zc:venaar, Ridcler Verschuere, was o,p het perro,n
aanwezig. Vercler \^/a,r'en er ge'en auto,riteiten.

Slechts enkele minuten, o'ver tijcl ro,lde de trein
het statio'n binnen. Hij bestond uit een slaapwa-
gen, tw-ee goederenwagens en drie personenril-
tuigen, alle le en 2,e klas,ser.vagens voo{r het gewo-
ne ver:keer. To,er cle trein stopte, kwarnen eenige
hcc{:en in burger evEn o.p hâ+t perro,n. De keizerin,

ilie zich iuct cnkele clarues vari lraâr gevolg uog irr
tlcu sl:laprvagerr bcvo,rcl, lict zich rriet zien. I)e
go,rciijncrr, ciic ucergclatell ivareu, bleven zorg-
i,ultlig ges'lo'tc'u. Jlevro,ur,v llosen c11 nrevro'uw
.'il.a1zin giug;cu rlcn trein binncrr. als de cenigel
tiic de e,r-kcizcrin hct tvelkôm to,eriepera op delt
]l-cde'rlanclscherr bo,dem. llcvrouw Rorsen en rrre-
vro,u\v Bus,chltamnier b'o.lcu bloernen aan. I)e
Irccterr r.'au het l)'uitschc gezantschap reis,rlen met
ilc l;ciiic- clarncs eu den r,icc-co.nsu1 Buschhammer
rircde,, onr cle c'-r-lieizerin naar Arnero,ngen te bc-
gelc--iiicn. In den bagagewagell llamc,lr ecnigc ma-
récha,nssées trit Zerrenaar plaa.tsr, telwi'j1 o,o'k
ttrajoor 1'ho'nrso,tr zich bij liet gezclschap voergd,e.

An 7 .22 vc'rtrc,k c1e trein, bcge'leicl doo'r del
i r i:pckteii r rict sla,atsspo,o,r. Kèrulen. Zo,nder cen i g
o,i-.c'ntho,n11 r,r,er.l <l.c reis daàrrta naar llaarn voort-
qczct. rr

Over cle aankomst cle,r ex-keizerin te Maarsbc,r-
gcrr u-cril :rau hetzclfcle bla,cl gemcld :

ri llciienruo,r'gen klva,nr cle ex-keizerin \/Él;l
ii Lritscirlarrd, .AugLrs,ta Viktoria, rnret klein gelci11c
tc ,Vaalsbergc,n aân. Oo,rspr:o,trke,1ijk r,vas het plau,
dat zij aan liet sta,tio,n l{aa,rrr zou uitstappen, val-
rlaar ook de kcize'r zich naar r\rnerotgen hacl bc-
gcVcn.

Oni 8,22 krvaur d.e extra-treill aansnoffcn . I)ez.t
l,rcs,lorici uit drie pclrsorllclllijtuigcrr err tl te b:r-
gâgcwagclrs'. fn hct gezels,chap va,n Augusta Vil;-
toriil bc'vo,lrcleu zich, be,halve de D,uits,che luto.i"
tcitcn, nog c.le lijfarts, tr,vce ka.menicrs, ccll ciicrr-ct.
l-',rlt'err ceu lakci.

I)c e:x-kc,ize,rin rvas vrij wat so'mb,crrlcr .gcsteurrl
tia,n haar zoo'1r, de ex-kroo,nlrrins. \\-as cleze vol
vlooliikheicl, cle vroulv met het griizc haar, rlic
liier cleri treiu uitstapte, was €en en al clroefireiti.
iloeiza,anr claa,lde ze de fteeprlankeu aï, zwaar
steunèrrde o1r cieu arnr, die haar bcrcidwillig toc-
gestoken werd.

To,e! ze lat,gzaqrr, over iiet perro,tl schreed,
rnaakte ze de o'pmerking, dat het hicr in Ho,llancl
zoo vreeseiijk ko'ud was.i\Iet een li,orterr blik ruorr-
stercie ze het groepje Amerikaalsche, Engelschc
crr l{oùlands,che repo,rtersi, -dat voor cleze gelegen-
heid des morgens vforeg €e 1 l,octreis van Maaru
1la,ar Nlaarsbergen had gemaakt era daar beuro'<i-
tlerrl en beslijkt was aangekornelt.

D'iep terneergeslagen stapte <1e gernalin vall ex-
keizer Wilhelm in een der drie auto,'s, die voo,r
lraar gereedstonrden en die haar zouden brengel
naar het huis Amerongen, het schoone ballings-
oo,rd van den monarch.

Spo'edig tuffen de'drie \Dagelts ove,r den glib-
b,erigenr weg, die zich grillig kron"kelt tusschen de
bruine beukensta.mmen van de bosschen.

Na haar vertr€k werden doo'r Duitsche bedien-
clen io feldgrauwe uniform de rSchlafwagen)) en
de go,ederen\ryagens leeggehaald. Eerst wel twin-
tig ko,ffers met linnengo,ecl, clie yq,o'rpien ware11
vaû de woo'rcllen: <I(.\Veiszeugka,me,r, Neues Pa'
la,is,r. D'aa,rna tal van andere koffers en nlanden,
c.lie in een vrâchtauto geiadel werclen. Ten slotte
de ba,gage van het gevolg, wa.arvan de labels in,
den koùden ochterfdwirrd wapperclen.

Daar prijkten cle doorluchtige na,men van grâ-
rtin von Keller, graaf von Platte, graaf vo'n lloltke
euz. Ën toeï \^r€ €r lrog eens langslicpeu, krn'a,rra
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Ontvangst van het Vorstenpaar r'p trel.' Sltaclhuis te Gent.

een lakei met een uitgestreken gezicht, clie cle 1a-

be'1s er a.fscheurde crr de ko,ffers zoo' plaatsôe, clat
cle nanen niet te zien waren. Ilis,s,chien de laatste
clienst, r,velke cleze man aa1l zijn cloorluchtigc
meers,terrs kon be'n'ijzen.

Om cirka half tien kwam Àugusta \iiktoria bij
den huize Amerorngen aa;r.

Op het getoetet we,rd de ophaalbrug met een
doffen clreun n.eergclaten, rarr- rnelenrl werderr cle
ijzeren hekken va.neen geschoven en knarsencl
r1e poo,rtdeuren geoperrc.l. Erten z.agen \ve
e'ett zwarte ge'stalte, die o'nbe'r,vegelijk op de bin-
nenplaats s'tond en op zijn wainclelstok leunde....

De ex-keizer !

Hij deed eeil paar stappen vooruit en hief e'ven
zijn srtok o'rnhoog.... To,El1 viel rrlet een s'lag de

lroo,rt dicht, c1e ophaalbrug rvercl opgehaald el het
ka,steel lag weer zwijgencl en geheimzinnig vo,o'r
ons in clen o'chtenclrrevel. l

fntusschenr w'as cle vrâag o,pgete'zen, wat el met
clen keizer zou ges,ch.ieclen. I'{en trvistte ove'r c1e

vraag o,f Ned'erland hem zo,u moeten uitleveren.
Lloyilr George vetklaarcle', dat Wilhelm fI voor
een gerecht zo{.1 moeten verschi'inen. Als een
staaltje der berichten dier clagen cn. vân d€1l

geest, geve[r wij eenige bescl'ro,ur,vingen weer.
De < ObsErver D s,chrijft in verband' met Llo-r'd

Geo'rge's eis,ch, clen keizer aan 't gerecht over te
leveren:

uDeze man clra,agt op ziin voo,rhoof<l het merk-
teeken van tallooae Kains. Hij heeft hgt kwaacl
orver dre werelcl geb'racht. Doo,r zijn to'ec1oen,

rechtstreeks o,f o,nrechtstreeks, zijn twintig mil-
lioen menschelijke wezens gedond of verminkt.
De gerechtelijke ambten van de kroon hebben

uitgeina,alit, ciat irij uitleverbaar is, en ir s,taat
verrr l.resciiukliging kau rvo,rtlen gcstelcl.

\i'at er ook latcr ruoge ges'chieden : irij moct
in hancicr rier g;caliieerclen worrleu overgelevercl.
iJolla,nri irccft rriet het recht, hem te beschermen,
en kan hem ook rriet be,schermen zoncler hem te-
r-errs zijn schulcl kx'ijt te schelden. Ho,lland kan
er niei aan <1ernken, zich te velzetten tegen den
eisch der: geallieercien, ilat hij zal worden uitge-
1everc1. Er behoeft geen langclurig opelbaar pro-
ces plaats te vincLen op vele punten van beschul-
cliging, waarcloor cle hooddzaak maar vertroebeld
zou wo,rclen, en clat hern s,lechts eren iaatste kans
zo,u geven, als verheven nrartelaar te po'seeren.

Zijn schulci staat vast en is mons,tErachtig. Als
Wilhelm If vergeleken wo'rdt met Napo,leon, dan
beleedigt men alclus s'En cler gro,o,ts'ten o,nder de
nrenschen. Napo,leo,n vo,ncl een wereld die alreeds
oorlo'g voetde, \Vi1he1nr. II voind een wereld, clie
in vrecle leefde en voor o,nbepaalclen tijcl in vrecle
had kunnen blijven leven.

Rechtdoenc'l zo,nder ha,rtsto,cht moet men dezern

man hangen o,f gui1lo'tineeren. \I/'ij verklaren dit
in vo komen berda,ardheid. Ben licht te dragen op-
sluiting zo,u slechts, te.r nadleele van het recht,
iecleren clag o,pnieurv c1e tegenstelling doen uitko-
men tusschen het lot vam dezen o,f gemen'ellende-
ling, dîe één persoon clooclt, en van den keizer'
lijken oorlogsmaker, die door het bloed waadde
en millioenen deecl' ten o'nrdetgaan. Aan den ande-
ren kant zo,u eear strenge en lapgdurige.opslrriting
haar doel missen en, in 't eind kwaad kunnern
hronrn,en. De geallieerclen mo'eten in clez'e zaak
eenvo'udig en met ernst handelelr. ))

IJit Parijs kwam d.d. 1 December het vo'lgend
zondierling trerich't :


