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Ebert ais hoold cler nleuvre Duitsche Regeeriug.

rtTen eincle cien regeeringspersonen van Frank-
rijk, die deir eisch to,t uitievering van Wilhelm
II wiilen stel1en, een wapen in handen te geven,
heelt maclarne Prieur een aanklacht wegefls moord
tegen den ex-keizer ingediend.

In deze aanklacht geeft maclarne Prieur te kerr-
nen, clat haar ecirtgenoo,t Louis Prieur, koopnan,
die voor zaken reisCe, zich aair boo'rd van de Sus-
sex bevond, to,en rleze paketboo't getorpecieerd
werd door een Duitsche duii<boot. Het lijk van
Prieur werd twee clagen later in het schip terug.
gevonden. Het heet ciat verdcr in rle aanklacht r

tu Zoo'rvel uit niju eigen naam ais uit dien van
rnijn vier kinderen i,loe ik een beroep op het
Recl-rt. Het is o,niulcibaar:, ciat de tnocrrienaar van
zooveei slachto'ffers trescirerming ein een toevlttcht
kan vinden in een naburig land en daar ia alle
kalmte op eeï. buitenplaats kan lever, tot tartiag
van alle fatsoenlijke iieden.

Ik eisch, clat cleze eliendeling gestra{t wo,rde,
zoo'als moordEnaars het verclienen. r;

Dit voorbeeld vond navoùging, maar dit alies
beïnvloedde de proceduur toch niet.

De Bngelscire minister Barnes zeide in een rede
te Dudley, dat de ex-keizer opgehangeï moest
wo,rden. Barnes wees erop, clat de keizer een
maand v66r het uitbreken van den oo,rlog de bij-
eenkomst leidde, waarin tot cien oorlog besioten
werd, en qTas vafl oordeel, dat deze grootste mis-
da iger en lafaard der gansche historie de recht-

N'F"âd,

vaarilige stra,f vûr)'r al zi)n misdaden niet mag
e'ntgaan.

Het haii er echtsr we1 de schijn van, also,f er
aldus gesproken werd ter wilie'van de volksmee-
ning.

De <r Times ) velborg dit niet en schreef :

rrf{et besluit, ciat er maatregelen tegen den kei-
zer zu1len worden genomen, is klaarblijkelijk een
verkiezingskwestie. trn de laatste dagen heeft het
ministerie vau Oorlog de zaak ontlerzocht en
kwarn tot het volgencie besluit :

Ten eerste, ciat het in cle bevoegclheid ligt der
geallieerde regecringen om de uitlevering van
den keizer te eischen.

Tel tweede, dat de Britsche regeæring alle noo-
dige stappen zal <loen om ziju uitievering te ver'
krijgen.

Ten dercie, dat, wanneer zijn uitlevering zrcker
is, cle keizer terecht zal moeten staan voor zijn
nrisdaden tegen de menschheid.

Medegeiieeld wordt dat iret rninis,tErie geen ak-
tie zal beginneu vô6r het de geajlieerde regeerin-
gen heeft geruaclpleegd. Er wo,rdt echter niet aan
Àelwijfeid-o,f 'de Fransche en Italiaansche regee-
ringen zijn het eens met cleze politiek. Er wordt
verwacht, dat de zaak besprbken zal wotden op
een ko,nferentie, in I)owningstreet tusschen Cle-
menceau, Foch, Orlando en Sonnino.Deze konfe-
rentie zal twee tot drie dagen duren, en is niet
allee.n een vaûrbereiding vaoû de groote vergede-

.BB SROOTH OOBLO{r"



i iJ t(,

Ludwig Frank, srociaal-demokratisch afgevaar-
digde van den Duitschen Rijksdag,

bij Lunéville gesoreuveld.

ring der geallieerden, die v66r het einde van het
jaar te P"gjs gelro,uclen zal worden; ze heett ook
een militair doel, daar de ge'allieercle staatsliecteu
vaa !ocn een verslag wrllerr nooren o,vet de wijze,
waarop cie Duitschers de vooÊr'aarclen van oen
wapenstilstand te land hitvoercien, voornamelil k
oI er eenige moeilijkireden gerezen zijn, cire naa,r
truren €iebracnt moeten wo,rden. l

Wij kunnen veilig va,n dit ondérwerp a,fstap-
penr. Er werd veel geschrwen, geredetwist en eeu
vraag tot uitlevering aan lrlededand gerichf.

Nederland weigercle, verkla,rend dat het asyi-
rech niet kan gescho'nden worden. En alles bleed
daarbij. De keizer en'eizerin vestigden zich op
een kasteel te Doo'rn. l),e onttroo'ncie vorst hield
zich vooral bezig met ho,utzag-en en blokjes kap-
pen. In 1921 stierf de keizerin. Haar lijk werd
naar Duitschland overgebracht. De voormalige
krooorprins vertoeft nog op het eiland Wieringen.
Zijn wo'uw enr kinderen zijn in Duitschland. De
kroonprins woornt in de pasto'rie en sohijnt vooral
liefhebberij te he,bben in 't smedco.

**l

Eerr andere kwestie nu.
De krijgsgevangeren tryerden, tetuggestuurcl.

Velen hadden zoo lang niot gewacht es vluchtteu
a*at b.U,ir.

Reeds op 18 Novonrber neldde men van de
Duitrche gren6 :

tu Aan 't vertrek cler Britrche Lrijgsgevangenen
in West-Euitschland wordeî nie.t de miuste moei-
lijkheden in cien weg ge,legd.

In Keuien warqn een aantal kdjgsgevangen,err
in de straigevangenis opgesloten. Benige leden
rtan den A.- en S.-raaci opèadeo de deur van hun
vetblijf en \ryoegell of zij wenschten te ontvluch-
ten. I-Liertegen bestond natuurlijk niet hEt minste
b,ezwaar van cle zijde ci,er Engelscher. Aanvanke-
lijk wilden de Duitscherl hen van burgerkleeren
voo,rzien, doch ten slotte achtten zij zelis dit niet
uoo'dzakelijk en lieten h.cn in unifo,nn vertrekken.

In sommige hanrpen zijn D,uitsche so,ldaten En-
gelsche officierén bij het o,ntvluchten behulpzaanr
3elveest, en in cen ka,mp is het voorgekomen, dat
a,l de Britsche gevangencn te samen de gevangen-
plaats veriieten eû naax cle grens marcheerden.

In den nacht van 12 op 13 November omstreekr
3 uur heeft de Solclatenraad te Aken de gevan-
genissen geopend en de po,litieke gevangenen in
vrijheid gesteld.

So,ldaten, o.a..uit Kerkerade, drie naar h€t front
ilroesten ve.rtrekkel, zijn teruggekeerd.

De Soldatenratlen o'ntnâmen.dezen so,ldaten in
de straten van Aken hun ge'wererr en schouclerbe-
delikingen.

In de straten .patroeljeerden rnarinesolda,ten
en infanterie.

De Duitsche grenswacht bij Kerkeade wertl
hedenmiddag ontwapend.

Een luitenant, ciie cle oprcrcrlingen tot kalmtc
wild,e brengen, werd afgera.nseld; de onderschei-
dingsteekenen werden hem afgescheurd en daa"r'-

na \4'erd hem zijn heele unifo'rm uitgetrokkor. In
eett burgerpak raoest hij vluchten. Vele soldaten
deserteerden, Een vijftigta,l maakten daarb j ge-
bruik van een politie-stoo,mbarkas op den Rijn,
cle ondero,fficieren van militaire autols. Allen gin-
gen in de richting Wesel. FI4 geheele treinver'
keer staat stil el elke verb,inding met Keulen
cn Dusse,l:.lorf is verbroken. u

Veel krijgsgevmgenen kwamen in Holland
aa.n.

I\'Iaar weldra begon d:e regelmatige rqratriee-
ring. Veel Franschen reisdien doo,r Nederlancl eo
scheepten te Vlissingen voo( Frankrijk in. D'it
werd te Vlissingen geregeld door Fransche offi-
cierera en Nederlandsche overheden- Groo,te ba-
rakken waren er v'oo'r het kort verblijf ingericht,

Ziiehier een bedcht uit Spa d.d. 20 No,rrernber
over de regeling der uitwisseling:

Generaal l{aking te Spa heeft het volgende
draadlooze telegra,m aaar het Britsche hoofdkwar-
ticr gezondor :

ru De Dtritschers stellen het volgde repatriee-
ringsp,la4 vo,or:

Onmiddellijk in de achterhoede van de legers
zijn er 32.000 gevangenen en dsze moeten hul
weg doo,r de linies vinclen,,

Op den linkeroever va,n den Rijo zijn
er 8600 en deze moeten daar blijveh tot wij
zoo{ver zijn opgerukt. Ongeve'er honderdduizend
zijn in Duitschland ten Oosten van den Rijn. Van
deze moetæ 4500 rdt het Zuidelr van Duitschlerxd
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Scheide,rnann,

rraaf Z$ritseddnd worden gezonden en de oven-
gen door riviertransport naâr cie volgen<le iravens:
Koaringsbergen 1000, Danzig 750, Stettin 16,30u,
Lubeck 9400, Hamburg 13,000, Bremethaven
9000, Rotterdam 46,000 en Stralsund 870 (offi-
cieren). Onder toezicht van de geallieerde en ne'u-
trale Roode Kruis-diensten moet naar deze havens
ell verder de rivier op vo,edsel worden gezonden.
Kleederen mo,eten ook gezo,nclen lvorclen,, maar irt
cle havens blijven. Het totaal aantal geallieerde
gevangearelr, dat naar derze havens gezomden zal
word,en, be'draagt meer dan 570,000. De Duit-
gchers wenschen ook 1,200,000 Russen langs den-
zelfden weg te sturenr, maar ik verneem,dat maar-
schatk Foch er op staat, dat zii ovs de Oostgrens
gaall.

Ik acht dit p,lan het beste, dat met het oo'g e'p

den tegenwoo,rdligen binnenlandschen toestancl
in D'uitschland kan wo,rden uitgebracht. rr

De Belgische gernterneerden verlieten ook Ne-
derland, iaat ze sedert Oktober 1914 verbleven
hadden. De trEinen brachtenr hen van de ka,mpen
naar Roselda,al en dan naar Kapellen bij Antwer-
p'en, \ryaal die der oudste lichtirrgen geclernobili
seerd 'ûserden. Velen, uit het verwoest Vlaande-
ren a'fko,rnstig, wisten niet 'ivaarheen. Ze bezalet
geen woning meer en hun familieleden bevonden
aich in b'allingschap.

Tc Loncien haci, begin Decemb'er, oen gcal-

licerdc liorricrcntie Plaa,ts.-- 
f"-Ettg"t"rlcl had men den lvapenstilstnnd ook

geestchitlig gevierd. Zoo me'lcide men u1t l'ola-
cien :

u De feestvreugde wordt hier met den clag groo-

ter, maâr blijft àer gemoeciclijk' Gisteren.avo'nd
*.i.1.tt op Trafaigar Squute en in-Piccadilly Cir-

cus, tlooi troepen so'lclaten en burgers groo'te

vrc i-rgdcvuren onts tokcn, \4/aârvoo r rekiame t.io'r'en

algeiuLt en ze'lfs de ho'uten bestrating opgebro-

kà w"ta; de men,igte was z6ô geestirrittig, clat

veGn hun'hoeclen op het vdur wierpen' De barl'
ken, ciie ronclom Ne'lso'ns zuil staan, mo'esten iret
ook outgelden en werclen op cle viarnmell gewo'r-

p.o, *uË*o een dcr op Pall-M.aii ten toon gestel-

âu i."ou.t,ie Duitsche 'kanonnen o'ncler o'nbe-

uÀti j t"tij t ge j ubel naar Tr a{a1 gar, Square gesj o'rci

en in de vlanrmen geworPeu werd'--p*t 
de hoog optaaiencte vlarnrnen werd het

*[t*tot voo N-e16,ttt zuil min of me'er b'escha-

disd. To'en de vreugde ten top v;a's gestegen' wer-
,1e"n een aantal o,ffrcieren, die zich o'ncler' de me-

nigte bevomclen' o,p ctre g,cho'uclers ronclgedragen' rr

-bu.t 
de viering van cletr wapenstilstand op de

Britsche vloo't deelde men mee :

ru De dorpen en steden aan de kust, waar de

gtoot* 
"r*àdu 

yo,o'r anker ligt, waren vermo'Eid

iro h"t vreugdebetoon, to'en opeens. tegen den

avond alle schep'ert', slagschepen, kruisers, to'rpe'



De Italiaansche minister So,nnino.

éob'oo,ten, mijnenleggers, mortorrpatroelje-bo.o-
ten, mijnenvegers, kustschepen en treilers hul
stoomfluit lieten hooren. Elke noot vân c1e too'ir-
ladder werd daarbij gehoord.

De zoeklichten ciamden door de lucht, vuurpij-
len stegen op en hier en <iaar werci vuurwerk alge-
stoken. Gedurende een uur gat de geheele vloot
zich aan haar vreugdE o,ver. Om 9 uur zwegen
plotseiing de sireneu en werden de lichteu ge-
dootd. l

Vrees voor bolsjewisme was er niet, err daarop
sloeg het volgend teiegram:

a De koming en de koningin, vergezeld van
lriuses ÀIary irebben door het hartje van Londen
geretlen, van het tsuckingham-paleis naar hot
East-errd en opuieuw terug iangs den T'ower.

llet eskorte bestoncl alleen urt een pohtre-o'ffi-
cier, die voor de auto urtree'd, waa;in de tocnt
wertl ge.1aan.

Huqne urajesteiten en prinses lr{ary werden
overal cioor <ie menigte, o.w. talrijke soldaren,
hartelijk toegejuicirt. l

Een nieurus, a1q het volgende moest den natro-
nalen trots aanwakkeren.

tlle koning lunchte ireden aan boord vau Bea,t-
ty's vlaggeschip, met de Britsche, F'ransche en
Amerikaansche admiraals, en woonde vervo gens
het vertrek van de ((\,/anguard)) bij, een van de
ongeveer twecironderd oorlogsschepen, die mqt-
gen de Duitsche oorlogsboclems, welke zich ko-
men overgeven, tegemoet zullen varen. D

En den ln December kwamen Clemenceau,
Foch, Orlando en Sonnino te Loûden aan. Ze
landdetr te Dover en veftrokken van. daa,r met deo
kmirklijken t*nin,

i812 -

Ziehier een ve'rslag daaro'vet :

< De ô,ntvalgst, welke aan Foch, Clemenceau,
Orlando èn So,nnino bereid rverd, was buitenge-
woo,n geestclriftig. D'e zw-are regenbuien van

, 's morgens waren enkele'uren voo,r de aanko'mst
dcr gasten opgeilouiten. Langs den geheelen weg,
dien cle stoet nam, stonden troepen opgeste,ld. On-
danks het ongunstige weer en het lastige uur -het etens-klokje voor de Londenaars - wareû €.r

veel menschen o'pgeko,men om de gasten te be-
gro€teo.

D'e aanblik van Charing Cross w-as indrukwek-
kend. Over de gelieeie lengtè van het perron wa-
ren purperen tapijten gespreid, terwijl alle palen
met geallieerrie vlaggen geto,o,id \/aren.

Tegenover cle plaats,, waa.r d"e trein stopte, was
een groote open ruimte , aalr tlvee kanten omgeven
door een eerewacht en eer muziekko,rps, dat
yo,lks,liederen speielde.

Om twee uur had zich een groo,t, aanzienrlijk
gezelschap verzarneldl. Behalve de voorna,amste .

leger en vlooto,fficieren in groot tenue was b,ijna
het geheele kabinet,aanwezig, alsrnecle de fta-
liaansche ge:zant en het personeel tler legatie,
gevolgcl door Cambon err het personeel der
Fransche legatie, terwijl de uniform.en der Fran-
sche en Italiaansche militaire en ma,ritieme mis-
sies het kleurenspel verlevendigden.

Lloyd George ù'erd toegejuicht, toen hij met
Bornar Law het perro{r opkwarn en.een gesprek
aanknoopte met Ca,mbom. Onder de andere mi-
nisters \ 7aren sir Eric Geclcles, lord Reading, lorc1
Milner, Austen ChambErlain, Walter Long,
Churchill en Cutzo,n. Even voo,t twee verscheea
de hertog van Co,nmaught.

Vijf minuten later kwarn de trein, die met
Fransche vlaggel vetsierd wa,s, het station bin-
nen e1r Fo,ch stapte uit, hartelijk be'groet door
.den hertog van Conxaught en Lloyd George.

Fo,ch scheen diep geroerd, to,en de muziek cle
Marseillaisse inzette en het gejuich van de me-'
nigte buiten tot het peffon doo,rdrong. Foch en
de hertog van Connaught inspekteerclen onmid-
dellijk cle eerewacht.Enkele minuten wetd er een
algemeene receptie gehouden, waarvaf. Clemen:
eeau, Orlanclo en Sonnino het eentrup vo'rmden.

Daarna stapten.Foch en dc hertog van C-oo-
narrght in het eerste rijtuig, Clemelceâu en
L1o,vcl George in het tweecle en Orlando, Sonnino
en Bonar Law in het derde.

Een luid gejuich steeg uit de menigte 9p, ter-
wijl de klokken luidclen.

Achter de troepen, die het gev/eer preseûteer-
den, stonden,de menschen in twintig tot dertig
rijen geschaard. Het was stellig de grootste me-
nigte, die men ooit te Londen bijeen heeft ge-
zien. Overal wuifde men met vlaggen. Van alle
kanten hoo,rde men hoeta's er bravogero'ep.

fn het gebouw, waar Foch verblijf houdt, had
zich een voornaam gezelschap verzameld. Toen
de maarschalk binnentradr, bood een klein meisje,
dat de Fransche driekleur droeg, blo'emen aan.

Later verscheen Foch op het balkon, waarne
de menigte kreten aaihief : \,Vij willen een rede.
De maarschalk voldeed echter niet ann h*t vcr-

- aoqk e+ ftok dcb terugr



Het gebo,uw van het dagblad <Vorwârts r te Berlijn, na de herovering
doo,r de Regeerringstro,qpffi.

Voor het Fransch gezantschap juichte een
groûte meaigte, toen Caorboqx Clemenceau ont-
ving.

Ko,rt na zijn aankomst, reed Fo,ch naar de wo-
ning van den premier, waar hij zich een half uur
met Lloycl Geo'rge en cLe anclere ministers op-
hield. Er,en na ze's uur begaven de Italiaansche
nrinisters en Foch zidn naat Buckingham Palace,
waar zij doo,r clre koningin en prinses }fa4r ont-
vangeni w'erden. Vervoigens vertrokken zij our
een b,ez.o'ek te brengen aan ko,ningin Alexandra
en clen hertorg o"" 

"or":ïn

En to'ch wa$ er o'nrust in liurolra, vrees vo{)l
het troùsjewisme, dat zich o.rn. in Zwitserlanrl
op,entraartle en tot o'pro,er a,anleiding ga{.

In Duitschland was de toestancl evenmiir ge-
ruststell€od.

De nieuwe rijkskanselier Ebert had de volgen-
de prokiamaties uitgevaardigd :

a Aan de Duitsche burgers.

n4ed,eburgers !

fle a{treclende rijkskanselier, priris '{ax ..'a,n

Bactrer:r, heeft aan mij, mct ir.rstemrrring -ra.n alle
staatssekre'tariss,en, cie 'waarneating van het ambt
van rijkskanselier overge'dra.qcu. Ik ben op het
punt de nieuwe regeering in ovctlc'g met de par-
t.ijen te vô{men en zal over het resultaat aan het
'.'c1li tiirirreukort terslag uitbrengen.

De nieuwe regeerirg zal cen vo,lksregeering
zijn. Tlaar stre\/et zal moeten zifn, zoo snel mo-
geiijk aan het l)uitsche volk rlcn vrccle te bren-
gen en de v'rijireicl, q'e1ke het heeft verkregen, te
beveetigea.
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Spartakis,ten vetsc!:ilns,en zicl'r achter pakken dagbladen en rol1en co,urantenpap,ie'r in BcrlijN

Medeburgers ! Ik vraag u allen om steun bij
cien zwarea a,rbeid, clie-oirs wacht. Gij weet, hoe
zwaar de oo,r1o,g cle vo'eiiing van het vo,ik, de eer-
ste vo,o,rwaatde r.au iret pclitieke leven, beclreigt.
De po'iitieke omu'enteliug mag de vo'eding van de
bevotking niet storen. Het inoet de eerste plicht
van allen in stad en land blijven, de pro,cluktie
van levensrmiclclelen en clen toe-/oer etv'ân naar
d.e stedcn niet te liincleren, maat te bcvo,rcleren.

Levensaniil'dêlennooc1 beteekent plunderingen
en roo,f met e11enc1e voor ai1en. De armsten zuiien
het meeste lijden, de inclus'trie-arbeiclers het
zwaârste ge'Lro,ffen n'orc1en. Wie zich aan levens-
middelen of andere berroodigc'lheclen o,f aan de
voor de verdereiing ervan no'o'c1ige v'etkeersmitlcle-
len vergrijpt, bczo'ncligt zich ten zeerste aan cle

votksmassa.
Medeburgers I Ik .,'erzo,ek u a11en clringerrd de

straten te verlate' e1l r'oo,r *fff, 
,îff ^,;.:;i,.irËBERT rr

ru Op'roep I

D'e nieuwe regeering heeft de leiding der za-
ken o've'rgenomen, om het D'uitsche vclk I'ccr
b,urgero,o'r1o,g err ho'ngetsnoo.d te bewaren en zijne
gerechtigrle eischen betref fentle zelfbesteinming
doo,r te zetten. Deze taakl<an zii alleen vetviiilen,
wanneer alle ove,rhederr in s'tad en lan<1 de be-
htrlpzame hancl bieilen.

Ik weet, clat het veLen zr,vaar zal vallen' rnet-

rie niieuwe ûrannefi te werken, die de taak hetrben

oivergerromen, oûr het Rijk te besturen, Maar ik
cloe eeir beroep op hun liefde voor ons volk. IIet
in gebreke blijven der organis,atie in dit moeilijk
vur zal Dr.ritsrchland aan c1e ana,rchie en de ver-
schrikkelijks,te ellencle o../erieve'ren. Helpt <laar-
om mee in het belang van het vaderland, doo,r een
onvelsaaqclen en onverdroten verderen arbeici,
eenieder o1r zijn po,st, totclat het uur der aflossing
is geko,men.

ËBERT. '

Van belang voo,r ûiritschlantl rn'as dan ook drt
bericht uit Washingtcn :

rr fn antwoo,rd op een, door berniddeling van
het Zwiisersche miuisterie van buitenianc.lsche
zaken, overgellracht verzo,ek der' D'uitsche regee-
ring, heef t staatssekretaris I,a,nsing geantwoo'rd,
clat cle rrertegenworl,rdigers der geassocieerde re-
geeringen in den oppeisten oo,rlogsraacl te Ver-
sailles met algerneelle. stemmen besloten hdbben,
om c1e Centrale rijken, voo'r zo,ov,erte de toesta,nd
zulks to,eiaat, .van voe s'el te voorzien en steun te
verle'enen o,p denzelfcien .qrondslag als zulks ge-
s,chiedt ten opzichte van België.

\,'oo,ïts', ze,gt far:sing, is tle îtresiclent van meel
ninq, dat docr het in geb,ruik nemell van de tha,ns
cpgelegde s,cheeps,ruimte cler Centtale rijken het
in cle naaste toekoarst mogeiijk zal zijn het ge-
vaâr voot hongersa:ro'ocl te o'ntlerrza.ngen en het
r,'olk.gerust te stellen.

Fresident \trrïlso'n is gunstig gestemd ten op-
zrchte cier voe'ds,e1\,'oorziening cler Centrale rijken
en zal currrjcldellijk overieg plegen met clo geal-



Afto,cht clcr Duitschers.

sosieercle lanCen, op voo,rwa,arde, dat hij verze-
kerd ka,n zijn, ciat in D.uitschland de rust en orrie
.qehandha,afd zullen rvorden en de gelijkrnatige
en eerlijke verdeeling vân vo,edsel rrerzei<erd, is. l

#**

Maar de D,uitsche re,ge,ering sto,nd" nog voor ge-
lvelclige moeilijkheden. So'lf hield een pessimisti-
sche recle op een vergadering der bondsstaten te
Berlijn:

D,aa,rin ve'rklaarcle hij o.m.: uDaar cle deel-
neming v'arr cle Vereei.rigde Statea clen do,or-
slag bleek te geven, \4'erd het vredesaanbod aan
\,Vilson gericht, daar deze bovendien de eenige
was, clie een gr.cifistisch prograra hacl opges,tel.cl.
Amerika's eis,ch is het, ciat in D'uitschland rust
ell o'rde gehanclhaaf<l blijven. Anders dreigt het
rnet een inval.

In Engelancl hee{t cle o,vet."vinningsstemming
c1e overhand gekregen. Zelfs I.a,nsdovune en lfeir-
Cerson zijn verstomcl. Lorcl Cecil's aftreclen za.i
wel vetband hourlen met zijn s,tandpunt in zakc
<len vo,lkerenbon<1, clat met het omze o,vereel)-
stemt. Oo,k do,or Engelan'i worclt de eisch gesteirl
vân eel1 meerclerheiclsregeering in Duitschland.

In Parijs schijnt men in het geheel geen vrecie
te vrillen, maar ho,opt merr het djk <1oor s,epa.râ-
tisrne te verwbesten.

In Po'len schijnt rnen geneigd de likwidatie
rriet de l}uitschers tc willen vergemakkelijken.
<.rfschoon de stemming van het volk anders is.
Ongunstig zo'u de overneming der regeering doo'r

een nationale demokrati.*che partij zijn, die anti
D,uitsch is.

In cle Oekraine schijnt de gedachte vall een
federatieven staat te willen do,olbreken, hoewel
er ook tegenstroonningen zijn.

De vernietiginsswil van Frankrijk wo,rclt in cle
hand gern'erkt do'o'r separatistische stroomingen
in het eigen land, zoo,als wanneer de arbeidErs-
en so'lciaterraacl te Hamburg z,elfstanclig betrek-
kingen met de So,r,jet-regeering aanknoopt, d
wa,nlleer op een andere plaats onze koerier naar
\Vec.:trel, o'nder'iveg r,rro'rclt aangeho,t1-.te"n- l Solf kon
niet dan o,ncler pro,te,st de vErnietiging van het
rijk aanzien . Zijn eenige hoop was deze konfe-
rentie, rvant de huiclige ornstandigheclen vernie-
ti.o:e'n a1le vredesveru'achtingen.

l-)'e konferentie mo'est absoluut drie d.ingen be-
sluiten : ten eerste, dat ondrer het Centrale gezag
geen gezâq magrstaan, <lat niet doo,r de afzo'ncler-
lijke staten erkenrl is : ten t'ileede. clat c1e leiding
rr,er b'uitenlandsche zaken slechts een a,angelegen-
heid van c1e i:ijksregeering mo,et zijn en ten derde
tlat voo,r Ce nationale verga.dering, clie niet te
J3erlijn, ffiâar op een ancler meer centraâl gelegen
punt bijeen mo,et ko,men, een spoedige termijn
rnoet qro,rden vastgesteld.

Erzbetqer" sprak vervolgens o\ier'Iluitschla,nds
i<anitulatie. De o,nderhanrlelingen leidden tot het
tesLrltaat, dat Blzas-Lotharingen geen be'zet ge-
bied rverd geno,emd, maar esn zelfstandige staat.
De verlichtingear van de voorwaarden, die men
verkreeg, rvarsn verlenging var dæ ontrui-
micgstereijn'nan 30 tst 88 dst$n, a,fl*v+rhgvaa
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5000 last-anto's in plaats van 1f,.00t en de bepa-
ling, ciat de uitlevering .der Duitscire krijgsge-
vangenen bij clcn preliminairen vrede geregeld
wordt; verdcr de to'ezegging van levensmidde-
len. l

Er was tweedracht tusschen den raad vân ar-
beiders en solrlaten (in clen Rijksclag) en het
Spartakus-komiteit (Licbknecht),dat,afzonderlijk
zetelde. Daar was strijci trr,qschcn separatisten en
unitairen, z.ij, <lie het rijk wilden vercleelen in
allerlei staten er zii, die de eenheid wilclen l-.e-
waren. Scheirlemann schreef in de rt Voru,ârts l :

a Het gevaar voor het ine'enstorten van het
Duitsche rijk wordt met den clae grooter, inclien
er niet ten spoeCigste geregelde to,estanden ge-
schanen zrrllen rn,o,rr.ler en cle door Jules Carnbon
te dien oçrzichte ge,jaae profetieôn bevyaarheid
wotcletr. Vorst€n kunnen de eenlieid van het rijk
niet meer in ge,vaar brengen; iret geva.ar dreigt
van elrlers.

In Straatsburg mo,eten besp,rekinqen met de
hoogste Franscire lererleiCing getoerd worden
nolpens het vesiip.en vân eell Zuiil-D'uitsche lep,u-
trliek, waarbij ook c1e Rijnprovincie zicir zotl aan-
sluiten.De wankelilo,eiligheid der rezeering is uit-
sluitend het gevcla van c1e ongestoorde werk-
zaamheid derSnartal<us-gro,ei:r, het valt te b'e-

trcuren, dat vclen het ge'vaar van het bc,lsje-
,,visme mi-"kennen.

I{et . ongelukkige Rusland is Caarcloor ten
gronde gericht, zijn haoclel en industrie zijn
vernietigtl, Rtrslands iaclusttie \4las a1s niets
tegetrov€# c1e inteilsief ontv"ikkelde D'tritscbe

industrie, wier veririetiging o.ns in de groo'tste
ellenilen zoll storten.

tr{et bolsjewisme is geen socialisme, cloch
beteekent totale ve'rnietiging van den atbeid en
atrgeheel verval.

Frankrijk rr,'enscht niets lierzer clan het verval
van het Duitsche rijk en van iret meest waarde'
rro'lle wat rn'ij in 1870-71 ven^rorvcn hebben en
wâarvân ûnze voorbeeldelooze ekonomische
vlucht het gevole was. Op politiek gebiecl btreef
Duitschlancl ecirter stee4s bij ancleren ten achter
en <laardoor kon tle .Ionker1.-iiek het Duitsche rijk
in derr afgroncl storten.

Waarom moet de l)uitsche statenboncl uiteen'
vallen? Om,lat de nie;rt'e lereetinq niet in twee
lvelien volbrengen kan lvat veriangcl werd? IIet
politieke kabinet bestaat uit scciaal-derncklaten,
die het vergaderingsrecht en de persvrijheid in'
voeïen zullen, r.loch tégcn tie bolsjerr"iki, niet met
de bolsj ewistis,cl-re gervèit1p1e,qing arbeirJen kun'
nen; dat den plicht heeit op het bolsjervistische
ger/a,âr te wij::en c1at, inerlstorting van het rijk,
-':rlirietiging vsn iird,lr,stric eii hande1, r-''erkl'los-
beir1, lronger en ellenrle ra zith zal sleepen. I)aar-
om riroet eenieiie'r me'clen'erken aan den rt'ederçj:-
br:'irlln van het djk, om het Dl'itsche vclk ceir
trctere to'ekomst te rrerzekeren. rr

De Spartakisterr pin!en tot daden ovcr. i)er'r

5en llecernber \,"err.len ze Etcester .,'an eenige ge-

rneenten bij iieriijn. Iieir grc,ote vergatlt'tirig
r,.,'erci Ce'5OU'.leir e1 een 3i-Ott gç,.toi:ntil, die de
hoo'fdstad binnen trok, maai daar op de regee-
ring*troepen bc'tste. Ëen her"ig gevecbt ontstond,
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De menigte wordt te Berlijn door het vu'L1r van machinegew-eren verspreid.

viel. De Spartakisten werdenr.vaarin 1200 man
uiteengejaagd.

Qen groep zeeliederr en
buurt cler Wilhelms,trasse
verheffing van Ebcrt tot
republiek.

so,ldaten eis,chte in de
e,en Iionstituante en de
voolzitter der Duitsche

Liebknecht trachtte een algemeene staking uit
te lokkel. De regeering Ebert-Haase otrtving
op plechtige wijze de garde-troepen, die den l0err
December oncler groote geestdrift door de voor-
na,amste straten van Rerlijn trokken.

De komiteiten van arbeiders en s{rldaten beleg-
den een kongres met 440 afgevaardigden. Betoo-
grngen der groep Liçbknecht, Ros,a Luxeraburg
stoorden de besprekingen wel, maar toch ver-
tro'uwde het kongres cle uitvoerende macht toe
aan een Direktoire vân zer$, in a{wachting cler bij-
e'enroeping van de l(o'nstitrrante.

I{et kongres benoenrcle ïercler een Centralen
Ra,a,tl van 2? 1e'Cen en riep den achtnrerr-:r'erkdag
en de socialis.atie cier nrijnen uit; claa,rop ging het
uiteen.

Vervolgens wer<1 de verkiezings-perio,de ge-
opend. T,iebkrecht r:n l-eriebour wisten eetl mui-
terij te i:erverken ontler een r'lootclivisie, welke
het koninklijk kasteei bezette.

D'en 25en had er een bo'tsing plaats rnet eerr
ruiterijaf.,leeliirg. D'e S1;srtakisten namel rie bu-
reelen van de rtVo,rwârtsr, o,fficieel orgaan der
regeering. I\{aar Ebert kon rnet de regeerings-
troep.en het opro,er dempen.

D,en 29en ilâÉren zelfs d,e riri.e rnirroritaire ledeu
van het Di.rektoire lfaas,e, I)ittmann en Ba,rth,
crntslag en ruimclen ze hun piaatn aan de maiori-
tairen Noske en Wissç].

De nieuwe rege'ering, Ebett'Scheirleil.anu-
Noske-Lnndsberg-Wissel venring clan clokter
Solf door graaf Brockclotff-Rantzau in het rni-
niste'rie van br:itenlandsche zaken.

D'e Spartakisten gaven echter clen strijd nie't
op. De politie-overste Eichhotn sloot zich bij hen
aaTl.

Den 5en Januari o,ntketende zich een nieuw
gevecht. W-eer werd de rtVo,rwârts)) veroverd.
De Spartakist€n maaktcn zich mees'ter van het
gebo,uw der telegraaf en v'an de leiding det spoo,r'
1\'egen.

l{oske nam het bevet o"'er d'e tro,uwgebleven
tro,epen i eetr zwaar bewapen<ie tlivisie marcheet-
de van Potsdarn naar Berlijn. Er werd verwoed
gevo'chten in de hoofclstad. Er vielen gewo,nden
en doorlen. D,e Spartakisten mo'esten ve'rs'cheidene
gebo'ulven o,ntruimen.

Den 8en duurde bet gevecht nog even gev"el-
ilig r;oort. De regeering verklaarde BErlijn in
staat rran beleg.

DEn 9en werden de Spartakistet ten Oosteu
r.an Rerlijn teruggeslagen.

Den 10en was ef nog strijd. Eb'ert zegevietde
ea liet '/eel âanhoudingen do,en. Liebknecht en
Rosa Luxenrburg werclen veîmoo,rd.

De;r -1 -9en Januari l;orrrl'en r1e verkiezingen o,p

rustige wijze geschieden. Zij vielen ten voo'rdeele
det regeering uit, clie minister Preuss gelas,tte de
Drritsche natioq:ale konstitutie op te stel1en.

D'en 6en Februari vergarlelcle de nationale ver-
qarlering te Y,Ieimar. Daar ku'am dtidelijk cle
wetrsch te vo'orschijn, de eenireirl r'an D'riitschlancl
te hancil,arren.

Ebert zei er: a llat <ld Entente o,ns niet trrt het
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tliterste drijve I \\Iij zi.in Lr,ezig op socialistisch
standp,unt aan 't hoo,fd der weleld te stappeu.
Ik begroet het D,uitsche Oostenrijk in een gro,ot
en vereenigcl Duits,chland. l

Ebert !ç,ercl to,t voo,rzitter rran het Duitsche rijk
uitgero'qr,en en beia,stte Scheidemann met de zorg
een kab'inet samen te stellen.. Dit besto,nd uit
Brockdorff-Ra,ntzàu, Noslre, Reuss, Erzberger,
Dâvic1. Fehreirbach, o.rrcl-voo,rzittet van clen
Rijksclag, we,rd tot voo,rzitte,r cler ve,rgaclering ge-
ko'zen.

Scheidemann legde een verkla,ring o,ver oc
algemeene po,litiek af : een sterk centraal gezag,
otrmiddellijke vre'dc op den gronrl'slag van Wil-
son, met uits,luiting van elken gewelcl-vrede,
herinrichting çan het koto,nia.al gebied, onmicl-
cl e'11ijlie terugzenclin g dor krr j gsgevân genen, to e
lating in den statenboncl, algemeerre en weder-
ziicls,che ontwapening.

De rus,t heerschte echter qo'g niet overal.
D'en 21en Februari werd Kurt Eisnet, iro,o,fd

der Beicrsche rep-ee'rinq vermo,ord.
Daar brak een bo,ls,iewistische oprôer uit. Re

e'ccrinss;t1'o'epen trc,kl<err naar Miinchen en
rlcrnpten de revotutie. Ê,n z.ij derl'en het o,o,k cl-
,'lç'1s,, te Halle,, Eisenach, \\Ieimar, wâar tlte1r
ccnigen tijd rle regc'ering geblokkeercl hacl.

Anclerziids, u.a.akte merl o,ok 1e:gcn clc ko,rrtra-
lcrro,lrrtie der keizercrgezinclet.

N{en t,'as zeer àan't twisuietr o,ve,r de vfa,ag wat
er met cl'en gevluchten I)rritschen kEizer moes,t
hego,nnen tvorden.

Profesrsror Niermeyer schreef in c1e r 'lele'
gra.aÏ rr :

rt Het feit, dat tle Dtitscire keizer en zijn
troo,norpvo'1ger. na het rlitroepen t1,er republieli in
Duitschland, gel"lucht ziin ra.ar Necle'rlanrl en
t1aa,r niet zijn uitgewezen, is genoeg van b'elang
om het van alle kanten te bekijken. D'it brengt
mij er tbe, c1e a,andacht te vrâgen vooT (le vo gen-
de overv'egrngen:

Beidle Hohenzollems kunnen niet beschour'vd
\,vorrden als eenrtouclige partikulieren; httn ver"
r.l:;f hi€,r te lanr]e l:cLoorf clen vc,trl eeneT inter-
neering te dragen en âan clit verblijf moet eetr
einde ko,rnen , zoo'dra 's lalcls belang clat e'iscirt,
crok rvanneer zij zeTve,n volkomen passief biijvel.

InCerclaarl zo,u het een ciwaasheicl zijn, te wil-
ien bewererr, dat dezc ballingen als tr private
pel'sonen l beha,n<leld nro'eten wo'tclen, nu zij zich
over de }ieclerianclsche .qrens hebben begerten.
\\iil.hclm hccft afstantl van cle rcgcerinp; geclaatt

. err zijn zoo{1 vât1 de troomoprrc,lging; mâar is het
irr de geschiedenis noo,it rtoorgc'ko'men, clat ceit

'ùo,rst, ciie afstancl deec1, iater opnieuv/ trachtte
zijnttoan te hersiteller en te reclclen voat zichzell.
of voo'r zijn huis?

f,aat nu niemancl zeggelt : claarop bes,taat geett
kans. Het moge tirans hoo,gst onwaarschijnlijii
lijkeu, clat c1e toe'stancictr in il'.ritschlatrcl zich, ai-
tlrans irr, r1e e'erste ntaatlden, z.ôô zv7len ontt'ik-
ke1en, clat <le Hohenzollerns er zouiien kutrneir
terugkceren, zekerheitl claaro,mtrctrt kan nie'
rrrancl gerzetr. \[iie weet wat er in D'uitschland otr-
zicirtb,aar u'o,e1t o,ncl'e'r i1e felb'ewolqen oilpet-
r'lakte ?

Als het aa,n dc rlrrnclkrâten gelrrkt, een o'ncie'r-

irnge breuk te vermijclen En dâarmee een bur-
geroo'rlog te voorkome-tr, dan is de kans der
Hohenzo,llerns zeker nasenoeg nul. Maar als clie
burgeroq'riog wel uitbreekt, kan dan niet een
D,uitsche Ko,rnilof lvagen, c1e reaktie te doen
zegevieren ? En zo,u het een reaktionnaire bewe-
ging niet kunnen bevo'rderen, watneer de keizer
r:f de kroo,nprins van hier o,ntslapten?

Nogma,als: alles lijkt thans misschien zeer o,n-
rvaars,chijnlijk. Ma,ar is het inderdaad o,n\rr'aâr-
schijnliiker clan de onu'aarscl.rijnlijkheid, die in
Ruslancl to,ch ma,ar een feit is gewo,rd,en : de lange
cluul van d'e terreur der Bo,lsjewiki? En ho'eveel
malen in de r.ereld.qe's,chieclenis is het zeet on-
verwachte niet geschied?

Zcotrr.ns cle g.crrezcn keizer en kroo'nprins hier
ziin, moeten ze geihterneerd zijn. La,at os]s eerst
rrâ,qen : Zljn zij dat?

Omtrent tlen kro,onprins isi het tegendeel uit-
rlnrkkclijk gekoarstate'erd. Militaire beu'aking i:
op Wicringen niet aanwezig. Miss,chien heeft
Frieclrich \\/ilhelm z:iin eerervootd gegeven, het
cilancl niet te zu1len verlaten. i\{is,schien; wij
ureter het nie't. I'{a,ar al Leeft hij <iat, ook o'ncler
rle geïnterneerde Diritschers zijn er geweest, die
ilat ecrcvro'orcl hebben gebroken. En al wil metr
aannemen, dat hij to't zulk een r,voo,rclbreuk niet
licht-.raar{io; zal o,ver.saan ; cr zo,'.1 ecn oo,genblik
kuntren komen, dat het hem te machtig werd.
rr Not lrcrrnt ke,irr Gebo't r. Er knnnen omstandig-
heclen ziir, u'aarorrclet hij zich verplicht acht cle
gelec'crrlreirl tr>t dr: rrlrrcht aan te grijpen.

Die gelege'nheirl is er natuudijk. alle dagel .

Ondani<s stren.qc rnilitaire bervaking is het a,an

cen Ell.qdlscli vliegenier (c1ie zijn eeleï/oord niet
qegeven ha.l) gelukt rtan IJrk te o'ntvluchten,
door te z.,vemmen naar cen motorboo,t, die henr
rvachttc.

Hoe staat lret met <lcrr gewezen keizer?
Ook hii is niet onclcr rnilitairc bewaking ge-

plaatst. \Iaar geheel zotrcler bel..'aking is hij niet.
Een cletachement rler rijk.s'rzelch,va,cht is daartoe
râng'ewezen. Blijkbaar client het ter bescherrning
zrm no'odig, niet ter interneering.

Een eigenaalclig verschil tus,schen t1e behari-
<leling van zooll en vacler'is, dat c1e zoon zijl
n,ens,chen kan kenbaar maken aan clen burge'
meester rtan Wieringen, tervvijl het geneentebe-
stuuï va,n Aurerongen, zoo'wel als het provinciaal
bestuur van T-Itrecht geheel buiten de regeling
mef âc;n keizer zijn ge"ho,tirlcn. I),ie regeling ge-

s,chie4t van l]eir. Ffaaq uit cn noclr aan de Pro-
vinciale Griffie te Utrecht, noch âan den bur-
{ypnn^<+ôr Van Auretougen is officie'eil ,:."r. d6s1-
onrrre'nt bekend.

Erlenmin weet iemand, $râatotn de vader op
cen weelderig kasteel in fraaie omgeving mag
verblijven en de zo,or :.iclt nroet o'psluiten in
rre'n soibere do'rpspasterie in r'er onherbergzaam
oor',1.

ûf <ien ex-keizer een eetewoorcl is afgevraagci,
is evenmin bekerict a1s orntrent clen kroonprins;
o,f er cens'uut rntorrlt geo'efend op hr-rn ko,rrespoa:r-
clentie, ook ciaarvan is het Nederlandsche volk
on\vetend gelaten.

'foctr kort na de krr'msf r:a" ;{p. gx-keize'r irr
de pers de vraag werdlgenteld o{ hij niet hunnelr



een interneèringskanip moest worden gebracht,
he,eft een o,fficietrs ko,rnmuniqué oeantwoord, dat
hij doo'r zijn afstancl uit het D'uitsche leger was
getredten en cltrs niet als militair kon worden b,e-
schouwd.

Ten overvlo,ede zij nog opgemerkt, ciat ook ge-
interneerclen, die buiten de kampen '"'erto.ever,
toch s,teeds o.nder rnilitai< toezicht blijven.

Ilit ailles valt geen anclete.s.lotso'rn te trekken
rlan : rle gewezen keizer en kro,onprins zijn niet
geïnterueerd. Wilden zij in stilte verrtr€kke1r, het
z:ou hun niet moeilijk vallen.

Iilaar, ook in iret nees,t \laa,rschijniijk geval ,

âaL zij hun verblijf voo,rloopig niet wens,chen tc
verlaten en seen aanleicling lvillen .qeven to,t na
rlete tna,atreeelen def lfederlancls,che re,geeriug,
rno,et het Ne'derlanclsrche vo,ik zich dan bij de,tr'
toestancl rreerleggen ?

Naar mijn m'eening mogen wij dat niet.
I:[ier: .mo:et niet gezocht naar ee,n juriilische

kors,truktie van t1e'ze zeTclza-me < gevallen, l, hier
sp'reke alle,en het gezo,nd verstancl. En dit zegt :

De beicle Ho'henzo'llenls clïenen, tot na.cler o'ver
h.un lo't beslist is,, een verblijf te hebben,, z6ô
gelegerr, elt te staân oncler een to,ezicht, z6ôdan7g
ingericht, clat elk ko,ntakt tusschen hen en
ien-ra,nd in Drritschland naar menschelijke bere-
kening o,nmogelijk is.

Zulk een, verb ijf is hier te lancle niet te vin-
r1en. IIet is alleen te vinclen in een land clat no,ch
te lancl, no,ch te water van Duitschland uit te
bereiken is, praktisch gesproken.

Ond'Er c1e neutraie lanclen van Europa vo'lcloet
alleen Spanje aan cleze eischen. In het Spaansche
binnenlancl zijn zee,r afgelegen, do,ch gcriefelijke
kas'tee'len, waar, o[rcler stleng militair toezicht,
elke verbinclllg met I)nitsche aanhangers nagr.:-
noeg is uitgcslo'ten,

Laat clus <1e Nederlantlsche regeering zich tot
de S1ra.a,ns'che u'enclen. en to't cle geassocieerde
rno,gcirr'lheden, nlet hct voo'rstel, dc beide heer:e'n
op een ldeclerla,nclsch schip,, welbewâakt, nââr
Spanje te doen o,verblengen.

Er is een precedent ter ',0;i11e cler cliploanateri.
Prececllenten zijn noo,it rtolko,men gelijkvo,rmig,
na,a,r de o,vereÈîkomst is groot.

Na cle terechtsteilillg vân I(a.,rel I van Enge-
ian<l in 1649, rverrl r're Prins van \\raies, die in
D'en I{a,ag verto,efde, genoopit o'ns lar1d te ver-
laten; hij ging naar Jerse5'. Als hij later nu en
dan hier terugkeert, gcbeurt r'l.at klanrlestien. ){og
in 1658 cl"wingen c1e Staten irem to,t tr,veernaal to.c
l-ret gro,nr'rg-ebled cler Rupubliek te o'ntruimel .

N[en ziet, ook in o,nze (igo'uden eeuw l, to,err
rvij zoo vermaatd wâre11 om onze gastvrijheirl
voor \rervotgclerr, nroest het a.sylrecht rvijken
\r'anlreer het iair,!sbelarrg dat eischtc.

Eis,cht tf:ans niet het laldsbelang. eu eiscirt
niet thans het belang c]'er rr.-ere1d, <iat elke kans
!\-ordt afgffinerlen vo,o,r eik iagrijpen rler Fiohen
zollenrs? Niet den geringsten irrvlo,e:d, mogell
ctrezen rneer orp clerr loap cier gebeurtenis,serr
trachten te o,efenen ; niet liet gerings,te kontakt
6619€o zij met Duits,che le'akticmnairc:r kunnen
verkrijgen. Niet de geringste kans mag NeCer-
1anc1 loopen, zulle kontakt te hebtrea megelijk
gcæraa,ht.

Waerneer in Duitschland vroeg od laat een kon
tra-revo,lutie wo,lclt voo,il)ereid, men kan er van
verzekerd zijn, dat ciie niet te voren oi:enlijk zai
rvorden aangel<onrlig.1...

Draaro,m zij }dederla,nci r4r zijn hoedc. rr

Over dit alles werd norg veel ges,ihreven en ge-

\r''reven, maar intllssclren hleef <ie toestanr'l gelijk
hij was.

Maar thang moetert ivi j tle b'ezetting \/a'n

l)uitschl an<ir behandelelr,
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Ile iaatster Duitscher troerpen in Rilnlanrt. -- Or.
derlijkerern tuchtlooaer afdererlinliqrn. Terug-
kçre,rende krijgsgervangern€rn. - Bepaalde af-
stand van deur kedeen. - Der Franschsn in El-
zas=I/otharin$.en. - Der into,cht derr Bctlgictn tt
Akern.

Nu naderde de c1ag, lvaarop de geallieerde tree -

pen over de D,uitsche grens zoudelr trekkcn.
f)'aarvoo,r was de datum van 1 D'ecernber bepaald.

D€t 28en No,vember hacl in o,ns 1anc1 c1e eer-ste
vergaclering der regelmatige kamerzitting pla,ats,
cieze waarop het bureel en de krv'estorlen ge<o,zerl
rverden en de eerste minis'ter, de heer D,e'1acro,ix,
o,ver c1e algerne'ene politiek eên verklaring a,fleg-
gen zou.

En de heer D,elacro,ix çrak : ( Op het oogen-
blik cloncleyen de vijftig ka,no,nschoten, die ons
rnqlden, da de laatste D'uitscher het Belgisch
gronclgebiecl heeft verlaten. l

En clit \4'âs inderdaa,cl geschied.
Ëen medecleeling uit Brusse,l r,an dien cleg

lrrid<le :

uZs,yaal kanongebulcler rolt clreunend over
Brussel. Dat is de afscireiclsgroet van clen oo,rlo'gs-
god aan het diepbepro,e{cle België. \zijftig losibra,u-
dingen koncligen aan clat de laatste vijand den
vaderlandsciren bodem vErlaten heeft.

Gisteren trok de 41e Fransche clivisie, clie op
weg naaT Duisburg is, do,o'r cle iro,ofclstad.

De 13e,1gen volgen hen binnen €en ll.aar dagen.
Er is trepaalcl, c'lat het 3e'lgis,ch 1eger clen 2el
December cle Duitsche grefls zàJ. overschrijden.
llJet zal bestaan uit t1e 4e en 5e divisie, ieder sa-
mengesteld uit drie regimenten. De Belgerr. zul-
ien het aeest Nùordelijli gedeelte van het te
bezetten Duitscii grcnclgebied voor hun rekening
r1e1rren, clat s'ii zegge! van Aken a.f tot Dus,'
leldorf en lnt-cr' naâihet r\oo,rden nog het gebièd
qelegejr trrss-l'en cleri llijn et de Nederlandsche

De tro,epen, ciie voor <leze bezettirrg uitgekozen
;.ijn, voelen zich nattrurli;k iu den hoogsten he-
l nel. Het groo,te hoo,f dk'wa,rtier heef t voor het werii
ir: D'uitschlancl de hulp ingercrE)en van talrijke
zr rrbtenaren cier rierschillende lleigische openbare
lrcsttireir en van specialiteiten in het bankwezen.
3oo r.verC cle heer Camille Jaqua,rt, afcle'elings-
()v€r:te bij het rninisterie van Binnenlandaekc
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Ebert, Itijkskanse'lier en epvolger van Prin:, Ilax vac E*den

Zaken, aangeduid a,ls Be'lgisch regeeringskom-
missaris \roror het Rijnland. l

Derr vo'lgenden ctrag verscheen nog een akte
van den keizer. Het beticht hierorre,r luidde als
vo'lgt :

< Om aan het gerezen misverstan.d o,ver zijn aS-

danking eien eincle te maken, heeft ketzer Wii-
helru in een staa,tsrechte,lijk onaanta,stbare oo,r'
konde afstand geda,an \nân de rechten op de kroon
van Pruisen en de daarrree verbo'nden rechten
op de D,uitsche keizetskroon. I{et do&urnent
heeft derr vo,lgenCen tekst :

rt Ik zie hierbij voor alle toekomet vân c1e rech-
ten op de kræn van Fruisen en de daarmee ver-
bo,lrden rechten o'p de Duitsclie keizerskrocn aJ.

Tegelijk onthef ik alle beanrb,ten van het Duit-
sche rijk en Pruisen, alsrnede alle officieren,
ond,er-o{ficiereû en manschappen van de rnarine ,

het Pruisische leger en ,cle bondskontingeuten
van den eed van trouur, dien zij tegenoiver mij als
hrrn !gi2sr', koning en oppersterr bevelhebber
hebben afgelegd.

Ik verwacht van hsn, dat zii" tct de ni*ewe

i:iLicirtirg !-.iii ilct lluitsche rijk, de b,ek1e'ed,ers
van de feitelijke macht in Dujtschland helpen,
het Duitsche vo,lk tegen het clreigeucle gevaar varl
anarchie, hongersnoo'i1 en vreelnde heerschappij
te beschermen.

fn oo,rkonde, onder otrze hoogsteigenhandige
onderteekening en met b,ijgevoegci keizerlijk
zegel, gegevetr te Amero'ngen, cl.en 28en Novem-
ber 1918.

(w.g.) WTIIIELM. T,

De iaatste D'uitsehe legers bevoncien zich in
Rijnland, wâât Z€ evenmin blijven -komden. Ze
mo,esten o'rrer r,len Ï{ijn.

Do,ch v'ee'l troeperi, wij weterr het, waren in
vo,lle rvanor,la afgetrokken, in vol oproer, en tal-
rijl<e soldaten begaven zich eenvo,u<lig naar huis.

l{aar het is van betrang bij dit p'unt even wat
langer stil te staan. Drlen 29en \Tovert'ner 1as men
dit bericht uit Dusseldorf :

tr De rr Dusselclorfer Ztg. l verneemt, dat het
gisteren op cl-e Rijnbrug tot een botsing kwam
tussebes he,t terrrgkeercn& rsiaR-e-ibfanterie-
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Kurt Eisn er, B e{ et sch llinister-Presiclent.

regiment no. 39 en verspreiciers vail. strooibiljet-
ten van den A.- en S.-raad. Eén man werd zwaa.r
gewond.'

Ben tweede botsing hacl plaa,ts bij de kazerne,
waar e€n o,ffici'er eisch.te clat eeuige lerien van
een vrijwilligers-regiuent de wapens zo,uden af-
leggen. Hierbij werdl niemancl gedood. lwec
vertegenwoordigers vaû den A.- en S.-raa.d o,n-
de'rhandelden hierop, met den divisie-ko,mman-
dant; die ve,rklaârde dat de incidenten zonder
zijn to,estemming hadde'n p,laats gehaci. Voo,r
het raadhuis w,as in den loop van den namiddag
een S'terke bewakingspost gesteld. Plo'tseling viel
een scho,t, en nu begornnen de opgestelde po,steli
met machineg'erveren in de lucht te schieten. IJe
eerste burgemeestet en vertegenwoordigeffi van
den A.- en S.-raatl zijn hierop in o,nderhandeling
getreden met den kommandant. Het resultaat is
nog niet bekend. ))

D{t bewees dus, dat ciet alle tro'E)€n aan de
rer,'olutie deel namen. 't Was een ver.wittig"ing te-
vens voor dê bezettingstro,epen, om mo,biel te
blijven, zoawel tegenover oproerlingen als tegen
regelmàtige tr[iepen. Neen, niet alle Duitsche
legerafdeelingen waren om.d.er den invloed van
tuchteloo-sheid.

w*ij geveu hier een klein verhaal weer, dat in
die dagen in de rt N. R. Courant l verscheen en
vo'orr orns o,m twee redenen van belang iS; voo'r-
eetst schetst het rleri. to,estand te Aksn, dat het
gtoo,t-hoo'fdkwarti$ voo,r cle Belgische troepen
zo,u lvo'rden ; dap handeit het oq"'er het 4de leger,
dat uit Vlaanderen kwam en cie D'uitschers we1
het leger van dgn lJzer u Ieper€n konden noe-
merr. ûok zai de leasr sr uit opmarkm hae de
Fuirschers e,ver hua nedmlaag dachten ea hc*-

:zee,r de o,ude, militaris,fische geest hen nog be-
zielcle.

Hier gaat het :

< Om vijf uur lr'erd aan de bittertaJel het plan
georpperd, eq or11 zes uur zaten wij reeds met ons
drieën in den trein, op weg naar het Zuiden.

Wa,arheen wij zouden ga.an, wisten wij nog
riiet. I{et was ons eigenlijk o'ok to,taal onversciril-
lig, o'rnda,t wij maar één dc,el hadden: het terug-
trekkencle Duitsche leger. Eea leger in âftocirt
zo,u o'p aile plaatsen rvel gelijk zijn.

Alles was zo,o vlug gâan, dat wij - behalve
ettelijke reepen choco,lade en doozen sigarettert
* geen tiagage bij ons hadden. Zoa'als wij, alie
clde student te Amsterdam, van het ko,1lege kwa-
men, stâpten rvij irr cien sire'ltrein naar Rorer-
ruoncl. Pas'sieu o'f legitimatiebewijzen hadden wij
niet in o'ns bezit. Het eenige stuk, waarop wij ons
in uitersten noo'd zou.len kunnen beroepen, was
een oude peffikaaft \iân eetl Ilcllandsch 'iveei<-

b1ad, clie één rtarr on-q urieën to,e"i'al1ig bij zicir
had.

Omdat Sùsteren het snelst en het veiligst te be-
re,iken was,, bcs,loten wij daar €erst een kijkje te
uemen, ûiaar eel. jo,viale, hartelijke I,imburger
rrerl o,ns aan otn cioo,r tc gaân naar "Llaastricht el
vandaar via Ketkratle cle D,uitsche greû"s te pas-
seerefl.. Dat wij geen lè,assen haddetr, hinderde"
volgens henr niet. In ll'uitschlarrd vro'egen ze cr
niet naar en hij zou ons wel ovet d€ grens helperr.

Zoo stoqlden wij cien vo,lgenden ruorgen o,rr eii
uur met ons drieën a,an de glens bij Kerkrade.
Een Hoilanciscir grensko,mmies dee,ctr o'ns de vrij
overbodige vraag, o,f wij < bagage r bij ons had-
den. Ilet wijzen op o,nze iedige handen berneclig-
de hem niet.

r<Geen sigaretten o,f kwatta, ireeren?)) en met
eeir kennersbiik inspekteercie hij onze verdacht
opgebolcie jaszakken.- i'n Paai siga'retten ! r antlvoo,rddb ik. t 'n En-
kel stukje kwatta I r excuSeErde.n de anderen.

rc Ik mag u niet doo,rlaten, heeten ! n kloqrk het
heel strerrg.'Wij vre,esden het ergste en tregonneu elk niet
êên zak le'eg te iraleri. Een berg s,igarette'n en
kr'r'a.tta-reerpen stâpeitie zich o,p.

rr l{iet meet, heeren? l
De wijze, waarop het gevraagd, rverd, bernrees

ons âfclo,ende, dat cle fiskus b,evredigd was. Wii
keerden daaro,m e1k één ledigen zak binnenste
buiten en na dit o'veftuigend bewijs, glimlachte
de ilollandsche arnbtenaar, stak een valr onre
s,igaretten op en wenschte o,ns go,ede reis.

Van dit oogenblik aJ hadden wij niets dan
gelirk op onzen to,cirt. Het bego'n al dadelijk
voorbij c1e grens, waar een elektrische tram, na.ar
Âken voor ons klaar sto,nct. He,t viel oqrs onxnid-
dellijk op, hoe verwaârloasd het materiaal er uit
za,g. llaar wat noo,cl I Al zaten wij ook drie hoog
op elkanders schoo,t, wij waren o,p w'eg naar
Akeu, waar - dit werd ons door de o,ndEr en
boven ons zittende pa*.sagiets eeflpatig verzekercl

- het 4de leger tha,ns doo,ltrekkendd was.
In den o,mtrek van Aken waren alle groote

weges vol Duitsche troepefl en het trof ons dade-
lijk, hoe ordelijk deae afdeelingen zondff uitz"o,n-
<iering m,archeerdien. Bij Aken staptæ wij uit,
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rl,nr getuigen te zijn van den intocht de'r front-
troeiren in de eerste Duitsche stad. Lrit bijna alle
htrizen wapperde de D,uitsche vlag - roode vlag-
gen zag men er in het geheei niet -; otrr somrnige
plaatsen had men eene kleine ve,rsiering van
gIoen aangebracht en orver cle struat hingen groo,-
te <ioeken rnet : u Wiiiko,mrnen unsern unbesieg-
ten Kriegern. l

Voo,r de huizen stondern c1e vro,ulven en kin-
deren. Zij wuifden met zakdoeken; het r,vas

riuiclelijk, dat zij cien teruggekeerden jongens
L\e'Tl gro,et vax r',,elkom in hun He{mat niet wilden
unthoudan, dat z;tj het ook tot een plicht reken'
tlen, om den mannen, die toch allerrnins,t schulci
Ïradden aaçr de ineenstorting van het vadetland,
op passend.e wijze dank te b'rengen voor alles,
wat zij claar ginds haddern gedaan.
'Maar hoe weernoedig en triest deed juist dat

bijna plichtrnatig wuiven aan ! Hoe anders hacl.-

den zij alletr, so,ldaten en b'urgers, zich clen terug-
keer vroeger vocËgesteld ! En toEn wij die man
ruen daar voo,rbij zageu trekken sommigen qnver-
schillig voor zich uitziende, anderen g.ed'rwongen
glimlachend; InaÊr oo,k velen - vooral de offi-
cieren - dbqdsbleeL, met starrer blik, de lippen
op elkaar geperst, zich met zichtbare inspanning
goedt houd,end oatr niet in snikken uit te barsten,
toevi kwam een groo,te ernst o'ver ons en vo,elden
wij de diepe tragick van cleze met groen getoo,ide
solda en, trekkencl cloor de versierde en bevlagde
rtâ{T

'Z<n was dus rie into,cirt in de eerste D'uitsche
Rqks,sta<i Vâfl irei eens zoo kracr,irge vierde ieger.
Hoe was het aan d'e grens,, hoe zo'u d,e houding
va.n dsn troep zijn bij het binneirko,men van cle
Heimat?

Wij liepen onwillekerrring 11e tro'epen te,gefiro'et,
in cle richting vau tlen zivart-wjtten s,tee!, wâar
velen voot het eerst na jaren wee'r den voet o1-r

i)uitschen bodem zouden zetten.
Toen wij bij de rijksgrens, a,ankwamen, was

het er merkba.ar verla,ten en eenzaatrn. Juist war
een clivisie gqlas,seercl En er waren een paar mi-
nnten zelfs geen soldaten te zien.

Toen, in de verter, kwam een nieuwe afdeeling:
D,uitsche garde-infanterie. Zij liepen lusteloos
cn vetmo'eid, sjokten la,ngs clen rve^' onverschii-
lig, apathisch, zo,o'als zij al dagen en da,gen langs
,1'e wegen in België hadden voortgesjo,uwd. Blijk-
traa,r rva,ren zij er zich niet v'an bewust, zoo dicht
reeds b j de grens te zijn. Drie officieren te paa,td
reden voorop. Een van de dde hacl een kaart in
zrjn harrû en wees uaar tl.err zwa,rt-witten steer.
Het was o{ <1e paarrlen sto,kten, e,en oo,gelblik
rrie,t rrerdêr wildlen.

D,e majo,o,r wenclde het paard en riep met een
van emotie trillende stem: aKameraden. Ach-
tung ! D{e Heimat !))

I{et was of zijn woorrden plo,tseling al die mau-
lc.n elektriseerden. Zij stfekten de lichamen; en
de ooverschilligheid was verd\Menen; het was of
e.t nieuw leven in die soldaten kwaan en, in dreu-
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nenden pas d$filêe{cien zij voo,rbij du.zen zw'art-
witten ste,en, betradar zij den vaderlandschen
grond, waarireen hun geda,chten al die jaren van
c'llencle en ontbering ware11 gega.an.

En to,en gebeurde er iets heel ouvc,rwachtss wat
ons ten zeerste trof. r\ls uit één motrd riepen al-
len : rrEs lebe l{indenburg ! Hoch ! Hoch I

.lo'cir I l
\\ias het geen tre{fcrid llervijs, }roezeer bij dezc

mellschern de fig'.rul van den ouden velcjmaar-
schalk noE steeile het s;*nrliool van hun vacierlanct
rvas ?

Wij marcheerden met rie ko,lonne naar Àketr
terug en bij o,nze gesprckken met de so,iciatelr
bleek het e[g, oât zrj getree,l op de iroogte waren
van den to,estanci in Duitscirlantl'. De nle€stefl o'll'
cler herr splaken e'r vrij onr,,e,rs,chillig o,ver. Eerr
llessischen bo'erenjo,ngen, \\,as het alies < gleicir
e'gail. Hij verlangde naar huis, en of de keizer
en (ler grootherto,g 1to'S rcgcertlcn, liet hcrn vol-
rnaakt koud.

iiet tro'f ons sterk, ciat bij cleze rual-
schappen geen verbitterde stemming tegen dcri
keizer heers'cirte'. tr Der Iiaiser irat den Ifuieg
nicht gewo'llt I r Dit iroo,lder1 wij in alierlei too-
naa,rden telkens ilreer van o,fficieren en solciatcn
crr ook vrin burgers,, ja, zelfs ook tau de leclen der
soli.latenraden, clie wij latc,r mochten ontmoeterr.
D,at irij aÊge'tredeu was,, voud nret algerncc"n uit-
stekenci, al beweerde ook één soldaat : (, Unssrc-
D{vision is,t uo,ch Kaisertreu ! rr

I)at er in en om Àken geen haat tegeu. ucl
t<eizer b,estoncl, bleel< o,ns o,.a." uit het feit, dat hct
po'rtret van Wilhelm II nog op v,erschillendc
plaatsen hing. i'o,en wij claaro,ve,r oarze vefwonde-
riug uitspraken, merkte een Duitscher op: tWa-
rum nicht? \Â'ir ha,ben no,ch keinen Ersate da"
iùr l,r l

Ook tro,I het ons, ciat cleze so,idaten zich niet
o'ver wo,nnexl gevoelden. Verscheideuc maien werd
niij verzeker<i : < Wij hadden niet terug behoeveil
te trekken. Onze stellingen waren niet te nerlen,
rrraar wij mo,esten terug op b,evel van het hoofci-
kwarticr ! r 

'LIo,e 
de geest bij cle andere fronttroc-

pen wâs, w'eet ik niet, maar zeker is het, dat bij
rieze so,lcla,ten van demo,ra,lisatie nog geen sprake
\À'as.

(( Wir sind nicht zetschlagen, sondern die Hei,
rnat ist zus,ammeng'cbrochen rr, zei nrij een jonge,
kraclrtige kerel.

Voo,r Hindenburg hacl meÊ een algemeene ver-
eering, rhaar groo,t was de haat tegen von lirpitz
en voo,r:rl tegen I,udendorft. u Hij heeft het on-
rns,gelijke van liet leger gevergd I r was het tel-
kens, en typeerend voo'r den soldaat - in dit op-
zicht zijn ze overal gelijk - was de woede, die
er sprak uit hun opmerking, dat zij door l,udeu-
clorff bijna noo,it met verlof naar de Ileimat wer,
clen gezonden. D'an vielen zij elkander dadelijk
bii. rr Drie dagen thuis in vier jaar tijd I >t zer mij
een v,eldartillerist van de garcle. < Das hat ma.u
tioch nicht ma.chetr so'llen ! l rr Eens in de twec
ja,ar ! l riep een ander. Ook bij deze so,ldaten rva-c
iret weinige verlo,f de grootste grief tegeq het op-
y-terkornmando.

In Aken grngen wij a,llere,erst ttaut à" bekende

Elis'er-Brunnelr, waqf, eeu urilitaire kapel speelc'lc
en waar het rtgemelcle van officiere,n en so,ldateil.

I{et viel o,1}s op, clat s,ommige o,fficieren litur
onderscheidingsteekens en na,tioûale kokardes
rrog droegen, terrn'ijl ancleren zich daarvau hac[-
clen ontdaan. Bij het vierde lege'r had men eelr
ieder de meestc vrijheid gelate:r. Ook zagen wij
bij cle troepen, naast roo'de vlaggen, de Duitschc
en and.e.1e kleuren. Dit bevreem,ctde oms. To,en wij
een o'fficier hiernaar oudetvro,egen, toonde hil
o,ns een p,roklanratie van de'n Soluatetlraaci, lvâaL-
uit al zecr overtuigend cle geest van groo'te ver-
draagza,arnheicl sprak, die bij he't vierde leger
heerschte.

vorgc;ls tiie prokiamatic liet tie st-r'ltlalcuruati
ieder vrij zicir met cle kleuren te too,ien, die hij
verkoos^

De officieren brachten elkalcler algeme'en hct
s.ahiut; bij het o'ificierskorps n:errieu oncie'rlirrg ttc
rangeû strc,ng gehandhaafd. De sol<1aten groetteu
cle o,ificielen echter niet. Een cnke'le maal zaget
rvij een sio,lcla,at salueeren, maar dan was dit blijË-
ba,a.r een u vriendelijkheidr, een bewijs van $ym-
lrathie, een groiet dus, die l'oor den o'fficier meel
\\'aarde hacl cian het stramste saluut van voo,r de
levolutie.

l)'c, kanonneu - alle gekam.oe'flecrcl-- wareu
ruet groeî v,ersie'rd. \\:ij zagen zelfs op sommige
stukl<en kleine kérstboo,meu ais symbolen van den
ctndelijk herkregen vrede vo,oruitgedragen.

Bij onze waudeling doo,r Aken hebben wij maar
twee roo,de viaggcl gezien, ua.ilelijk uit de kamer
van clen Soldaten- en Arbeidersraad in het stad-
huis en bij dm Soldatenraad in het Hotel du
Nord.

Op advies van ouzetr braveu timburget, die
on$ tien tocirt over Iierkracie had aangeraden,hacl-
clen wij onzen intrek genomen in het Hotei Kai-
sersho,f. Dit bleek cle tweede goede raad, dien hij
ons nlec had gegcven, want hiercloor zijn wij o,p
onverwachte wijze in a;urraking gekonren û1ct
den Solclatenraa,ql van het vierde leger, die voor
ons ilen weg openclc naar Verviers en Spa, ja,
zelfs tot het D,uitsche hoofdkwartier en generaâl
vo'n Winterfeltl toc. Dank zij o,ns verblijf in Ka,i-
sersho,f en - 

he't zij rnet aile beschEidenheid ge-
zegcl - onze gewaâgcle brutaliteit, werden wij,
die als o'nschuldige reizigers onzen tocht waren
begonnen erl nog noo'it één regel in een kraut
haclden geschreven, binnsn enkele uren tot in-
vloedrijke persmannLal gepro(noveerd, tot gerzic-
ne Hollandsche jotrrnalisteo. ))

Van hEt zoogenaamde tragische van dien te-
rugtocht v'oelden wij natuurlijk niets. Men her-
dacht ten onzent al het leed doo'r het tweede le-
ger verwekt, elt met name, ook nog hun roove-
rijen bij het vertrek uit het reeds zoo gemarteld
iandeke.

Uit nog ee,n anclc're korrespondlertie in 't ge-
rroemde blad, blijken ons bijzonderheden over
riien terugtocht. Wij lezeo o.m. :

t, Thans do,or Duitschland reizende, bemerkt
rnen, dat in verschillende plaatsen cle revoiutie
een geheel r,erschillend karakter draagt. Het ver-
schil tusschen de toestanden te Berlijn, Keulen,
DuseeldOrf en Crefeld, om slechtr ffkslÊ plaatren



lûÀ4 *

inspektietocht van de Nederlan<lsche Koningin in iioord-Brabant, bij deu afto'cht der D'uitschers.

te iroeluen, is opmerkciijk. '-l'err.vijl te llerlijn bi:
voo'rbeeld de groote macht berust bij den solda-
tenraad, c1e veiligheidsdienst geheel in hantlen is
van militairen en cie po,litie daar o'ngewapend o,n-

tler toezicht van €lewapende oldaten dienst do'et,
ziet men te Keulen rnanschappen van hct terr'rg-
trekkende leger, die nog geheel in disciplinair
verband verkee'rcn, en rnannen van de tt Btirger-
lvehr r politieclienst verrichten.

Deee ieden van de burgerwacht hebben a1s

eenig onclerscheiclingsteeken eet witten band om
cien arm en zij:n gewapend met er'en geweer. On-
cier lren zijn er van alle leeftijden en vari verschil-
1ende m,a,atschappelijke staflden.

Te Dussrelciorf doeî de oude politie-nanneri
zelfstandig dienst, maar ook ziet men da,ar mili-
tairen die in clienst staan vân den soldatenraad.
Te Crefelci is de to,estand ongeveer a1s die te Dus"-

selciorf, maar in ererstgènoemde stad hee{t de sol-
datenraacl krachtig steliing genomen tegen revo-
lutio,nnaire excessen. Zoa deelt de Crefelder s,o'l-

da,tenraacl in een aanplakbiljet mede, dat het bu-
reau vân het Landrvehr-Bezirk met het geheele
personee,l gehandhaafci blijft. Ook de komman-
clant, een overste, is in zijn funktie gehandhaafd'
en orp hetzelfde aanplakb ljet wo'rdt medegedeeld,
clat âe unifo,rmen o'nveranderd blijven. Nadruk-
keiijk worclt er aan toegevo,egd, clat c1e odficieren
irun scho'uderb'edekking beho,uden en met de sa-

bel gewapend zijn. Terwijl te Berlijn vrijwel alie
soldàten de roo,de koka,rde dragen, behoort le
Crefeld de ro,o,de kokarde tot de zeldzaamheden.

Gedurende een verblijf in verschillende plaat-
sen uabij den Rijn in de terugtochtslilriën van het

Durreclie ieger, liieek me, d,at slechts de etaplle-

tro,etr)en irr u,anotcie z-ijl tcr uggetrokken. De te'
rugtocirt van liet eigcllijke iro,ntleger heeft vrij -

'nlel gehee'L orcleiijk piaats. In de straten der ste-
clerr geven groo,te bo,rilen de marschwegeu voor de
r,crscirilleircie legerdeelen aan.

Als men te Keulen en Dusseldorf clen terug-
to,cirt aanscho,uwt, krijgt men absoluut den in-
clruk van e,en verslagen leger,'dat niet meer tor.
rueerstand in staat is, Eindelooze stoetel van de
niee,st verschilietde voeltuigen trekken ove'r de
Rijnovergangen, dagen en nachten lang. Wagens
beladen met vo'edsel, met stroo, met rijwielen,
rnet ransels, met munitie, volgen elkander einde-
loos op.

Ën dan ziet metr so,ms plotseling in den stoet
een ve'rvelooze boeresjees, bestuurcl door een jong
officier met naast zich, ineenge'doken, een ouden
genei:a.a1. Beu enkeie officier in de oude don-kere
uniform, met nog eea inonokel voo'r het oog ge-
knepên, doet aan als eeî figrrur uit een grijs ver-
leden.

I{itrailleurs ziivt men irr den sto,et dikwijls, ook
mijnwerpers, maar veld- en ander geschut zoo
go,etl a1s in het geheel niet. Te Keulen zag ik
slechts één kanon, gekamou.fleerd, dat ik taxeer-
de op een ka,liber vao ongeveer 24c.M.

Al heeft de terugtocht over het algemeen zeer
orcielijk plaa,ts, toch zijn er natuurlijk ook ver-
dwaalde groqpjes, die doelioos rondzwerven. Bij
den aanbiik van dezen terugtocht dringt zich tel-
kens de herinnering op âan Napoieons te'rugtocirt
uit Rusiaud.

In het station te Keulen liggen hoo'g opgesta-
peld gewereno sabels, bajonetten en revolvers,
wgxrt de rsldatenrad,eur in vwschill,e$de steciw


