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hebbcn, biijkbaar orm te voorhom,en, ,-1at naast
llen een nieur4,e, gro,ote, sterke macht in het larci
zich vormt, order gegeven het fronileger te ont-
\\rapenclr. i-le s'tci-rririing der ïronttro,epcir tegen cle

soiiiaterraden iir iret lanii zelf is zeer n'e'inig r;rien-
cielijk err cie s,olilatelraileir vair liet viercie en het
vijfdr: Le.qer hcbben besloten zich nie'c te iaten
ou'twapenen. Dinsciag en "'"fuoetisiiag zag ik te
I{refc1c1 c1e iroepen gervapenii c.loo,rtrekken. Ook
r1e of{iciel'eLi, nog aile met irun onclerscheiilings-
teekenen, clroegen de revolvcr.

De vijal.iigi, sie.r,niing cier fron'|so1<ia,ten te-
gen c1e solciat.:niir1c:r rn het land gro'nCt zich oç,

het feit, r.laL rir'r:r- sr,kiatenrar'en voo'r iiet groot-
ste ;,,ee1 zijri ge'vo,rruii uit garnizçrcfis- en €tapirc-
trcepe,n en rna;itrt Iriillis. li,,f,pen, rlie, nâar de
frontsoldaten zegFgen, voor het meerencieel de
oirtzettenie gruwelen van den oorlo'g niet ge-
kend hebben. F"ei is cie verontwaarciiging ove'r
het geclrag cler etappetroep€r, die door hun pio,t-
se'lingen, ongeordeniien aTto,cht een oogenblik
clerr geheelen tetrigtocht in gevaar hebben ge-
bracht. Bovendien liebben deze mannen op ver-
sci:i11enc1e plàatse'n rnoedwillig voo'rraden, welke
iroodig '\ /areî voo,r cle achter hen komende fro{rt-
soldatel, o,nbruikbaar gernaakt. Een onciero,ffi-
cier van het vijfile 1eget, dien ik tusschen Dus-
seldorf err Krefeld ontmo,ette, verte'lde me, hoe
etappe-troepen voedselvoorraden op de meest
stuite'nde wijze hadden verontreinigld, waarcloor'
tlit vo,ec1sel niet meet genuttigd kon worden et
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sominige eenhecie,n vier-en-twrintig uur zonde'r
çtcrr bleven.

De ellenilige terugtocht van het Duitsche leger
r1oet nog vreerrrrlet aan, doorclat hij plaats heelt
rioor in feestklee'd gcdoste stecien. In alle s,tra-
ten rvo'rdt gevlagd,, maar in de I{ijnsteden ziet
lnen zeer weinig ro,o,de vlaggen; Lr jna, overal
hangt cLe D'uitsche driekleur uit. Eerepoo,rten
zijn in" de siteden opgericirt, guiriandes langs de
huizen aalgebracht. Te Keulen o'p cler ho,ek van
de Aachener Strasse en den l{ohenzo,11e'rn Ring
(cije zijn naarn nog beho,uden heeft) was o,p een
groo't wit eloek aangebracht het opschrift : tDer
Deutsche Stro,m, der Kôlrler Dorn griissen die
Heldenscliarl. 'Ie D'usselrlo,rf vindt men nabij
het station het opschrrft : ttWillkommell unslen
unbesiegten Flel<ienrt, op den Ostwall te Kre-
feld : (Herzlich lViilkommen den taplerera
Kriege,rnu.

D'e wagens van het terugttekkencle leger zijn
nret blo,emen, gfoen en vlaggen versiiei:d' even-
a,1s de koçrpen cler paarden. Te Keulen zag ik
zulk een wagen versie'rd met de D'uitscire, 'de

Fransche en c1e Turksche v'lag. De sotdaten clra-

.gen gTcen en bloemen in het knootrlsgat, maar a1

dit fces,tbetoo,n accentueert no'g de ellende varr
Cen terugtocht.

Nu en Can heft in cle straten der steden eerr
gro,epje burgers een hoera aafl, maar dit geroep
ga,at dadelijk weder verlo,ren in de ijzige wan-
hoopstemming. Ze$ vermoeid zijn de mannell,
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Generaal lles,siniy ne'emt te Co,lmar zijn clivis,:e in wapcl-'s'choilrit

DE GROOTE OORIOC.



want de tcrugiocht gerchiedt iu geforceer<1c
marschen. Pcr orig worctt 38 tot 42 K.iu. âlgcleg(1.
l\a twee dageu rnarcneerelt, rus'tctr de nlalulclt
vo,lle 24 uurrom dan tweenachtnarscneiltc 1ila-
ken, weuer :14 uur rust te neDle 1) e1r \\'cuer bt; crag
te .marcheereu. îe Kreteld, in cle Glaobactrei-
Strass,e, wooude ,ik het bij hoe d€ arme, vet-
moei<le kerels nog geiloo,nct we{den. iten groeir-
je fabrieksarbeidsters, ie.l"er ntet eên l'rau.scrt
krijgsgevangene aan den arm, riep clor terug-
trekkeûde[ s,gldaten toe: trl)rese srud jetzt unsic
i.lerreo, 11rr sel!.r iiern .itâuncr i )) rlil llet ptllJiicL
eu ue so'litatEn zwegen stil.

In net r(Ur.llauo rs ûe sterurning tegen cic rc-
geerurg te lrerrlJll alles bena,tve vnencretljk, r''c-
leu vrerzeo, o"at Dreuwe en grootere eucnrs iict
rijk wacnt en meermalen trooft meû aau ciclt
linkeroever va.o, den Rrjn zeggen: u De vreelu-
de bezetting zal ans hrsr rmsschieu voo,r vecl
eliencte benoedere. l Heel geiaten hoort men .rn
de catés steeds orver clie aaûstaancte vreerncic be-
zettrng spreken; de hoo,p wordt dao. telkeus ge-
uit, d.at dootr die bezettrng de vo'ertseitoevoer zaI
v,erbeteren, maar vaak ook wordt cle tvenscn ult-
gesproken, dat het to,c.b geen gekleurde troepeii
zulen zrjn, die komen. ))

Dit oncterscheid, dlt verschil lan gevoelcu irt
t1e versetrillende legeraicteelingen bleek ook ttit
eeû oproep. Hierover deelen we het vo'igenrle
bericht mee :

( D,e ultvo,erende ko,mrnisse van den soldatcn'
raad bij het groo,te hooddkwartier heeft een op-
roep gericirt aao de solciatenraden vau hei veid-
leger. D'aarin wo,rdt gezegcl; ciat het olucle vâLiL-r-
laud, dât de soùdateû iu den vrecs,clij[cu oorlog
zond, niet meer bestaat. Een nieuw vaclerlan<i
ûeerut de manschappe[ op. i\laar er bestaat ecrt
groot gevaa,r veorr dat nieuwe vadcrland. llet
w9r(rt olet uiteenvalleu ear ru1[e bcrrrerg.i. !aai-
om moet alies vernredeî.rwat bro'cciertrvist krin vcr.
oorzaken. HEt Duitscire volk verlangt naar vrc-
de, a,rbeid, brood en dernokratic, jJrt rrcr.latigel
kan slerchts bevredigd wo'rdeu cioo,r een o,uder dc
medewerking varl het veiclleger bijecngeiocpcn
Nationale Vergadering. I)e regeerrng libcrl-
Haase staât op hetzelfde standpunt. Daaroni
moeterr wij haar steuxen. r De oprccp vcrvolgt :

< Wij wiilen ons de werkelijiie waarclc l'ait
ouzen arbeid niet weder iaten onthoucien, claar-
oru, eisciren we so'cialiseering van alle ciaarvoo;
rijpe groote bedrijven en den achturigen arbeids-
<lag als maximum.

Maar de handhaving vaû €er getegelde pru'
duktie moet oqlder alle oolstandighedeu verzc-
kerd wo,rden, Het geheele ekonomiscire leven kart
niet zoo maû in eens vcranderd worclen, rvijl
daardoor, evenals in Rusland is geschied, de pro-
duktie voor geluimen tijd verlamd en het volk
aar:, holrgersnood ovErgelever'<i zou worden.

Verder eischen rvij voldo'ende ondersteuniug
vaû werkloozen ea een uitbreiding van dc iava-
lieden- en oluderdorrnsverzekering.

De regeering is bEreid mede te werken onr het
lot der arbeidende klassen te verbeteren en clitar
zij is samengesteld uit mannen, die altiid tegeit
uitbuiting dcr arbsidendc klas,*eu z'ijn o'pgeko
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rn€n, inogen wij qrop rekeneu, tlat zijniets oubc
proefd zal laten om onze belangen te behartigen.

\Vij wi1len de demo,kratie, omdat deze alle
krachten van het vo,lk ve,reenigt. Slechts een re-
geering, die haar bestaan dankt aan den wil val
het vo,lk, zal de macht hebben al de rnaatregelen
uit te voeren, die onze levensl>elangen mo,ctc,Il
verbeteren. D,e o'ucle regeering miste die ma,cht,
<iaaro,m heelt zij moeteî wijken voor eetl nieuq,t:
so,cialistische, clie re,eds met ster.ke hand ingegre-
pen he,eft.

De staat van beleg is opgeireven, het recht va.rr
vergatlering wo,rdt toegepast, allen, clie wegens
potitieke misclrijven veroordeeld waren, zijn we"
der in vrijheid en de vroegere bepaliugen tô,t be-
scherming der arbEiders zijn weder van kracht.

Ook andere, diep in otrs a1ler leveu grijpen-
de, hervo,rmingen zijn reeds to,t stand gekoÀen,
maar de groorte arbeicl moet nog verricht wo,rcle,n,
ui1 het arbeiciende voik niet nog tientallen jaren
gebukt gaan o'nder de onzalige gevolgen van derr
oorlog.

Kameraden, voor het o,ude vacleriarrci liebt gtj
ulv bio'ecl gegeven, thans is er een nieuw vadèr-
land. Beslist thans : willen wij de nieuwe orde
of nroeten rvij naar den afgroard? l

Naclat met clit gelezel hee,ft, begrijpt ûlelt l)c-
ter cleze bekendmakingi, van onze overheid :

rr De vierde en eerste divisie zullen een decl vau
D'uitscirlancl bezetten. D,ezc troepcn s,taan o,ndcr
bevel van generaal Michei.

Genelaal Coppejans is ircx.lfd varr clen s,taf.
Ons legcr blijft arobiel. l

Den S0eu No,vernbe,r hielclen deze afdee,lingen
ha1t, nabij de D,uitscire grens. Zij lverden in de
dorpen van Limburg, I.uik en I,uxernburg geest-
ciriftig cloor cle bevolking begroet. In dezelfdc
plaatselr zag men van Duitscliiancl krijgs,g.e,varr-
gcnen terugkeeren.

Zoo melcicle men uit Luik:
<iTr,vee ciagen na c1e onclertcekeuing val deu tva,

penstils,tand versc.henen l.-ransche en Engciscitc
krijgsgevangcllen, waarvan het aantal ln ,us
klinluentie mate toeuant, zoa,ûat de h.oogblauwe
uitlusti ng, clei: Iï rauscircn (weini g roo,c1 e b1o e,ken)
eli (le soinberc', erltstige, ctonkergroene khakiuuil
forrnen cler Engelschel <lnze straten vulden. Het
rnoct gezegri rvorclen : ii1le tvaren zuiver en sche-
nel sp.iinternieuw alsof zij pas uit de hantle,n cler
klecnnakers gekorneu waren.

\roeg erbij dat al deze so,ldaten flinL gescho-
ren, lvel gekapt waren, dat a1les in de ploo,ien
\ryas, en ge kunt clenken, clat de Luikenaars het
zicir tot eene eer rekenclen e€nen grvaû te huis-
vesten. De Engelschen bijzo,nder haidden a,an-
trek, omdat men zoodoende de air had de ta,a1
van Shakespeare op zijn duiruke8 te kernen.

Degenen, die deze a,lgemeene deelnemiag niet
genoten, waren de Russen, die eenige clageri later
verschenen ten getale van rond ae S.OO-0.

Ifet waren meest havelooze illaûnsn, rn"ct rtl-
tvén baard, ongewasschen, verscheurcle vesten en
mantels, gapende laarzen, err velen o1r klornpeu,
oorspronkelijk uit alle deelen vau Europee*cir
Rusland. Er rvaren er ook velen uit Siberië, val
Tebolsk en On*k, en aeifs hooge,r op, rl;a6f |11111
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kleire gestalte, de dicht op elkander staande
o'orgen, de uitsitekencle wangbeendeten toonden
genoegzaarn dat rnen met een Laplander o,f Samo-
yeecl te doen had.

Drat men deze o,ngelukkigen niet gaarne te gast
had, laat zich iicht begrijpen. Ook trracht men ze
over het algemeen in c1e s,cho,letr en andc're opeir-
b.are gebouwen oiider dak.

Do,clr aansito,ncls had zich een Komiteit ge-
vo,rmd, dat zich cleze o,ngelukkigen aantrok. Zrsa-

even kwarn een sto'et van 1500 dezsr manne! te
vo,et van Sedan. Na hun een goed eetmaal be-
zorgd" te hebben, bracht men ze in de welver-
warmcle klassan, waar ne weldra op het fris,sche
stroc ronlrten dat het een lrr'a,re aal'd was. Zao
heerlijk hacl<len ze s nds lang niei meer gesla-
pen !

Ilet wa,rerr a1lerr rnannen, clie sedert het begin
van den oo,rlog, in den slag der Mas,uren,. en b,ij
het eerste o,ffensie{ van }Iacken$e.n, gevangen
genom€n wa,ren.

Serlert clan had nrelr ze hier naâr het Weste-
lijk front g'estuurci, en daar in de voorste linies,
in de hel vail grânâten, \,vaar duizendelr van hen
omkwamen, rnoesten zc aan de loopgraven a,rber-
c1en. Ik heb,, met hulp van een tolk, met vel-
scheidene clezer mannen gesproken. Ze hebben
hun slavenwerk onde'r kolfslagen en bajotret-
steken moeten vo,lvo'eren. Een der gro,otste mar-
telingen was die van den u paal r. ïIen pia,atste
den patient op een sto,el, bo,nd hcm me"t de hau-
den en vo'eten aan een paa,l of boo'm, trok dan den
stoel weg, en liet den lijrler hangen totdat hij
paarsc'h werd.

Hier zijn, deze Russen zachturo,eCig alp iam-
meren; ze bezies u schuchter en bedeescl. l,Ier:
voe,lt cla,t zij geclurencle vier jaren, en .welliclit
ook vroeger, imrner onder de bedre{ging vqn deii
knoet leefden.

Wij zitten nu hier met deze wrakken vau derr
wereldoorlog op dea ha1s, heipen ze hoe we kun-
nen, en hun getai zal overigens nog a,angro'eicr:.

Am ze te rdnigen, zenden,wij ze 77aa:t.Je'ivar-
iue badi:rrichti4gen welke cle koolputten ko'r,te
loos ter beschikking stellen.

We ha,<iden hier tal van D,uitsche unifo,rmen.
do,eh daâr willen ze niets van weten; ze loopen
liever in hun lompen, to,tdat men hun eene miu'
derwa,ardige burgeriijke kleedij bezorgC heeft.
Uitwerkse'i va.rr den o,udeu wrak tegen U. prrit-
schers voûr het uitges,tane leed !

En wanneer ze 's morgens hun rantsoen brood
lnet warm a,fkooksel, clat to,t ko,ffie cie'nt, binnen-
gespeeld, 's rniddags n'at vleesch m,et soep en
's avotrds hun aardapp'els verorberd liebben;
wanhe,er ze clen ganscheo ciag vrij door de stra-
ten kunnen slelteren, terwijl ze nu en dan siga-
retten rooke,n, hun door lieve schoo'lkinderen en
nette juffrouwen toegestokenl -'vanneer ze de:
avorrds onb'ekommercl huirne stlooien koo,i kut-
ûen gaao. opzo,ekerr zonclet den votgetden dag
met \i'rees te gemoet te zienl och, dan" io het leven
voor hen zoo lekker I l

Wat nu de bezetting van Duitschiand betreft,
de intrede cler Franschen in Elzas Lotheringen
ko'lr voar L Decernber plaats hebben-

I)en l-?" No,vember r&ton de ï^ranc,ehen Sls'as
l.linrren.

<Vijf uur. in den morg'enrr, srchree{ een ge'
tuige. u Het is nog pik donker. Op cle Lorrein-
s,che vlakte ziin de p assen bevroren. Hier en
claa,r vlammen de bivakvureo. Men ma,akt zich
voo,r den opmarsch gereedl. ilet worclt dag. tr

D,e Nlarokkaansche divisie (generaal Daugand)
was op marsch naar Château-Salins. Zij trad' d,e

bevlagde stad binnen. Het 6" ko,rps (generaal
DuÏort) richtte zich naar den pas van Saverne,
lvaaï de ?3e divioie febo,cq een aangrijpende in-
trede hield.

Terze'lfdertijd, rukte gene'ra,al, Hirschauer,
ko,mmandant van het 2de leger, Muhlhaus,en bin-
nen.

D'e Elzassers haalden o,ude banieren uit den
tij<i van Napoleon IfI voor den dag en versierden
hun wo,ningen met giro,en. Ze richtten eerepooir-
ten op. Overal, te l.{euJ-Bresach, Wasseloone,
Coimar, Saarburg iiep de gans,che bevoiking uit,
c,n juichte ze de Franschen to,e. I!{eisjes in na-
tionale kleederCra,cht boden bloemen aan de of-
Iicieren, of wierpen ze de s,oldaiten toe.

Den 19en November ontving het oude, grijze
-\ietz, eens een steunpunt der Duitschers, maar-
:,ciia,lk Pétain.

I{et groo,t-hoo,fdkwartier had er zich vau
Pro,vins heen begeven. < Een ontzaglijke trein
deed dertig uur voor de reis naar NI"&,zl schreef
D'e Pierreieu. ( Wij stapten e'r uit orn tien uur
's a,-/o'uds, van ko,ude verkleurnd, van den gan-
schur dag niet gegeten herb'bend, en na een nacht
in volslageu duisternis door gebracht te hebben.' Eigenaa,rdig feit, de rijtuigen aan cien ko'p van
deu trein bevatten cle opper-o,rhcieren, enclowag-
Eûlg aaû cien staart de paarden,

Door Een o'nverklaarbare verwarring kwamen
do paarden te Àletz, aa,n cien i<o'p van den trein
aan, en cie opper-o,fficieren aan <len s,taart. Geen
cÉkei.@ piantoa lva.chtte oris op.

Een iange koionne o,lTicielen ging cp zoek
Êaâr het groo,t-ho,ofctktvartier, oncier den regen,
in een dorrkere stad, zonder voo,rbijgangers eu
cloor o,nbekencie straten, weiker naambo'rcien a,i-
gerukt waren.

De treiu vervoerde ook ciertig ueisjcs en vrou.
n'en, dactylogtafen van dea dienst der dekqre-
iie$,

l\{a.ar hEt groot-Hoo,fdkwartier bevo,rd zicir nu
toch te Metz. En 'È was de apotheose, ciie alle
beroepsso'ldaten, sincls hun jeugci, wens,chten. In
c1e ],orreinsche hoofclstad aangekomen, hadcien
ze Ce ve,ruiende voldoe'ning, ziclr. in het kaserne'
paleis te vestigen, â.an a!e11 oevef va11 cie }loezel,
rvaar de kommandarrtu"T van het XVe Pruisisclie
korps had getroond. Wij maakten da.ar een rui-
me verzameling van autog1afen cn portreite!. v&E

\eieor eo kroonprin*, l
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Laat onr thano de Fransciren volgen in het her-
\\'o,llnen gcbied.

Gustave Babin, o,ps,teiler aart u i'trllustration r,
heelt c]e legets p;evo,lg<i .t;ij liuti triomfanteiijke
intredE ia het hetwannen land.
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De Fransche driekleur $'appelt sinds 1870
voor de e,erste ma,âl op de hoo,fclkerk van

Straatsburg.

Van zijn hand zijn dus de hieroncierstaande
indrukken:

t De schildr,va,chten waken nog over cle nage-
laten legertro,ss,en. De v,/egen zijn eenzaam, vet
Iaten, Anze a,uto sno(t langs slecht ge'baancie,
kapotte \rleg'en.

I{et is mo,rgen'nog, de mist ligt zwaar in cle
scheme'ring, wij snorren vage schimmen van
Afrikaansche solclaten voorbij, gezeten op hun
vo'ibloede paar<1cn.

In 1914 werden de wegwijzers neergehaald en
zijn sinds nog niet her;:icatst. Ecrsi aan cicn r.,,eg-
paâl Saârgemund-Nancy i,veten wij clat r,vij voo,r-
bij de groote frontlijn zijn.

D,e dag blee'kt open en ro,ncl ons zien wij cle
ellende -,'an 't kapotte lan,:lschap, wa,ar 't schaat-
irciii: veiviitgen r,ierrl rloo bcs-.en prikkeldraacl,
en de aarc'ie zwart is,, en de kuilen diep zijn, vuil
en stinkend. I{et is het rrNo man's landl, cic
streek die nierna.nd toebehoorde, die bloot 1ag,
gedurencie jareno aarr al de vers,chrikkingen van
een bo,mdaldenieni, aan c1e botnmen, die er telken
rlag oç, hanrertJen.

l.r-u is cle \ïeg siccht, 1,,'ij gaair traag vc.crriit.
'ta Iii:s. l,,lr.r,lr.rr '::irt p.:.k cu z:rk, it',lât crs vool-

bij, gaanclc nari cclr tc,criuclitscol-il hcrii zclf or1-
bckcrd ; wat r,crilcr kruis:l u,ij tl ee Franschc
so,1c1atcn, in irun palijc van 19i-{. ilij cicn aanrrang-
van den c,crlog wcrilen zij gcvangcrl genolrctl clr
rnr losgclatcn; Zij bc'kornilrelcil zich niet otn a1

de ..,roo1ijkc tr:utifcstaties cieL oveir,vinning. Zij
g.i,an rraâr irrin 1anc1 telL1g, liaa]: hun gelicfcle rvc-
zcirs, clic zij sinrls jaren r.riet 1xc'cr zâge11. Zij hon-
gctelr. nriai' Frarrlrriil< cn hLrn s,tâppen ziin zcer
h aastig.

Ecn l'cirrig r,criicl zricn t,ij vrcl Diritsciicrs,
tu,cc officicren cn tri'cc o;rricr-cffir:icicir, clic oitr
ll".irr amr cicrr rvittcn baiiii clcr parlinrcnta.ireu
rlrageir. Zij ùit gclast aa;r" de Frairscire overhciri
ric viiftig k:''rouut't over te lcvercn, 'die te Châ-
teatr-S:llinr s,taan. Ecn Spahi brengt hen naar
'-.c;rcrsal i)':: Lri:a1r, r'iic oprulit aan hct hoofd van
zijii gloricuse dirris,ie', c'lc eeiste \iarokka.ans,che.

Er-r llots van cp cui lrocgte i:ien wij Château-
i-irljirr iorr crzc ooge11 liggcu, een hoop rooclc
I'rk:i1, .;"1111 ,:,r-''p 'I3 kcit<t'c.rert ziine {ijnc 

'aiii.lstcckt, licf s'lnr1je, ha f verschoien a.chter rcuzen-
tl en ucn.

il,e bcri'c;rcrs ha,iricrr ccn triomiboog gcreerl
qcn.raakt orn r1e bevrijclers te begroeten, maar t1e
opto'cht \'vas zoo sncl gegaan, dat men den tijd
nict voncl, om clen boog op te richten. Hij iag
da,ar langs clen weg, maat al de mens,chen sto.nclen
te miclden d'er straat, opgesmukt met lint en met
blo,ernerr.

Met opgeheven hanclen ioopen zij de re'clders
te gemoet. Zij spreken irun u.oorclen niet uit, mar
ir-L sniliken vertellen zij hun vreugde, ver-
tellcr zii hun 1ijc1'en geriurenrie de ake{ige nacht-
rncrrre, clie vicr lange jalen t1uurcle.

.{.al cen oucleiiing, die naast den weg staa,t,
op cie borst c1e meda,il1e van i870 dragend, en die
al de vreugde met monkelenden mond b,Evend
aans'cho'ur'vt en met tranen in de oude oog'en,
r r d.16 rr\ .

rrGij, die de twee oo,rlog'El1 gezienhebt, zeg me,
wâren c1e ftlo,ffen rn dezen wre'ecler dan in 18?0? l

rr ûch, mijnheer I Vijftig malen'wteedel l r;

Pasto,oi Pau1y, ciie zijn pa.rcchianen telken
Zandag, in zijn seîrnoenen tot mo,ec1 en vo'lharding
ilad a,angezet, verklaarde orns :

er \fuij mochten niet meer schrijven, hadden het
rccht niet meet te clenken, noeh te voelen.

D,och o,p clezen sto'nd vâ,n o'vergroote blijcischap
ilenkt men niet in 't b,izonder aan clen gehate,
hc'e",vel hii zich tot het laats,te oo,genblik 1oo'ncie
clen brutatre, en met zijn hiel c1e wijngaards,tr,ui-
ken oçr cie bcrgen stuk stampte en verwo,estte.

\Veg met het akeiige visiio,en ! De lieden jui-
chen, dans,en, springen. l

'rrAlle rnan is gekl ,i' zei een vrou"wtje. rrVan-
ciaag zal cr geen soep te eten zijn I >

I{oo,r i D,aar ro'ffelen cie trootmen, schallen de
klaroenen, davert de muziek uit ko,peren instru-
inenten. De Civisie is daar I Achter het peloto,n
spahis, geschaartr om hun trosv'aan, waaraân
een witte p'aarr-ientant hangt versierd met pu{pe-
ren krans, rijrLt generaal D,augan, lachend, het
blaeke a.or.srr<l âelkene t@r gro,e,t lauigçnd. Bii het
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Intocht der Franschen te Coimar.

aanschourryen van den ovetrn'iunaat klinkt ééû
kre'et o'ver rle mass,a, die aaazet in breecien vlo'c,cl,
als c1e balen van het opko,mencle tij, en clie rolt
orver c1e koppen, straat in, straat uit, tot tegen
den mo'numentalen gcrtel cier kerke, waârbo,ven
het brons dreunt en schreeurvt.

tr fevs Frankriik I Leven de bevrijders ! l
Vrour,verr r,veipen zich rtoor het vaandel en

knielen er voor r'ir ecrr cnbescirrijfbaren aanclrang
van emotie, zo,o,als cie geloovige zich buigt voor
c1c remons,trâns waâr oûs lleere in praalt,

Wie ka.n z6ô iets rveergeven I

D,e generaal ho,ucit net zijn staf s,ti1 voor het
s,taclhuis, op de met linclen orxgeven Groo,te
NIarkt. Het 8" Zo'uatren, de roo'de fourragère aa.n

den sciroucler, ciefileert vo,o'r hem als mannen van
staal, ordelijk, geestclr iftig.

De bevolking s,taat gek te kijken naar aI die
prachtige mânnen. Waren zij het die men hen
had afgeschilderd als rrerloo'pen, o,ntzenun'de
kerels', zondey t'iiskracht, zonC'er tucht, n.rager
crr vcrsletcn, bcftaf !

ldu bcgleperr zij ho,e men hen. gednrende jarel
hacl voorgelogen, r'ers'trikt in ecn net van laster.

rr Hcbben de so claten clan caoutcho,uc onc.ler cle
z-o,lcn?,r lraagt niij icmand, c1e ve'crkrachtigheicl
r'ltr tio.cpen in btrvntr,letitrg aatistarcttrl.

rr D'e atilcre rt t , zei eeu ttt.eecle, rr liepen rroor
ee11 llâaT cia.gerr a1s slapeir,cl ovet tle r,vegen. Zij
zijn vertro'kken ais rrcrmc,eide ho,irclen l l

r \\rzit ectr kratiig lcger I l
De gro,ote 1i1c;k zingt s:'iee,:is rnct bcvcircl irartc,

z\\iaar, zl'va:rL in larrg irigehouclen snikken. De
llarc,kkaans:hc r,'licgeliiers, kenbaar aarr irurr
halr,e nraan, kruisen zoo 7aag, dat racn icrler
cogcrrblik vrcest clcl liclkspits te zien raken.

Dc nicnigtc is clrc:rl;eir r,ait al dat rrieunte, clie
bet'veging, kreten, srchreeurn'en, vaair<ie1s, mu-
ziek, .lan haar eiget geestdrift.

De rrrijgelatelr gevâûgellen zâg men met kleine
groepen aanko,men. Voorai dc Engelschen waren
in een deernis,urekkenden staat, de voeten met
z\\eercn bedekt, clc kleederen rrerslcten, uret ma-
ger gelaat en diep iiggende oogen. Het harte
klopte harder b j <lit zicht.

Gerleraal D,augan stelde gerii te hunner be-

schikking o,m hen naa,r hun bestemmingsplaats
te brengen, liet hen eerst ve,rzorgen en eten en
1aven.

a Hoe ! l riepcn de beu'onersr. tr Staat gij clan
o,p goeden rrcet niet de Engelschen? De Moffen
zegden o'ns to'ch,dat gij tegenover elkander stondt
met getrokken messen ! l

En zo'o zagen zij nogmaals met eiqen oogen,
dat niets van hetgeen de nloffen hen hadclen
vo,o,rgeschoteld, cle waarheid, zelfs van verre, na-
bij kwarl.

lijdens den wapenschouw geschiedde nog het
vor1g6n6": Twee rijtuigen bra,chten Duits,che
o'fficieren aan, Cie clen krij.qsbuit te Nancy aan
cle Fransche o'verheid moesten o,r'ermaken. Op
cle lIarkt moes,ten zij stilhoudcn. De bevo,lking
ber,rraa.t'de een ijskoud zwijgen. Het vreemde le-
gio'en stapte aan, defileerde met forschen s,tap ;
op a11er gelaat la.g vreu.qde', in aXler o,ogen tro,ts,.
De Duits,che officieren stapten uit en rnoestcn
ctren wapenscho,uw bijwo,lren, wat bij hen, op de-
zen sto,nd, zonderlinge gewaarrvordingen zal
verlekt hebben.

Het legioen defileertle te miclcien van het
.rreugdege.iuich, het zwaaien van vlaggen, cloe-
ken, hoe'1en. Ilet c'ie,fileer'e versiercl met ée r'lub-
bele purperen fo'urraqère, die c1e ko'ene mannen
c.loo,r lrun laatste heldendanen vero,vcrd had reu.

Rollet, hr,rn 1<oloqre-'1, zelîs in dit ki11e iaareetii.le,
getrotlw a,an zijn o,ude lijnwatlen khakiuniform,
c'lerr <lo,lman geo,Den.l op ziin breede, too.le borst,
vers,ierd net eeretcekens, linten, medailles, na;rn
op clit ooeenblik het vaanciel over en pla,atste zich
naast generaal Daugan, tegenover de schetteren-
c1e muziek, die clen bero.emcien marsch van het
lcgioen sp,eelde.

Dan zag hij zijn glorierijk regiment clefileeren,
zij n o,ucle, go,ec[e, vercercle, rtertveercie, cloo,rsab el-
c1e mannen, met vuuï in c1e ot,gen en kv;ik in iret
1ijf, vroo,lijk, waarrlig, triomfanteliik.

Toen de laatste ko,mpagnie naclerde, beval cle
gcneraal stil te houclcn. IJij verzocirt ko,1one,1
Ro'11et,mct zijn rraanclel, cc,nige staptrlcn achteruit
te gaan, tot tcgen cie groep I)uits,che officiercu,
aan het hoo,fd der kc,rlpaeuie,
. De generaal richtte zich naar cic helclhaftigc

scltarc, en stelde zich naast cie clriekleur op. De
klarocnen schalden. De generaal sprak ecnige uit
hct halt ge-"'loeide rvoorc'ren, rlie zoo tr..effenci rva-
rcn, clat zij o'ns alleu tot in het cliepste van onze
gevo,elens cntroerden, z.a'o,Cat rvij cic gclcgenheict
lieten rtcrlo,ren gâan er nota valr te ncmer-r. I{ij
bcgroc'tte iir c'le rvo,ncierbarc hclciclgroell, cen cicr
gro,o'tste, cler rcinstc bct'akcrs van clc o-reru'il-
niirg en sçrak in 1raa,m vâ11 illanlirijk zijn danh
tuit. To'en, rlet tra,ncn in c1e oogen, bo,og ilij zicir
cver ziin paarcl en kusle een der hoeken van
lret onde vâandel, verbleei<t in de heete zon van
Afrika en cle ontzetting der gevechten.

I{et rvas te dien sto,ncle of een cycloon het hart
van al1en beven c1e'erdt. Een dond,er brak los, een
tempcest van kreten, vivats, tern'ijl cle muziek
de tr Marseillaise r spe'elde.

D,ien avond branclden rnijn oogen van de veie
vergoten, zoete tranen,
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Den 19en Nove'mb'er rukte maarschalk Pétaiu
aan het hoofd zijner troepen Metz binnen.

Ifet was een grijze, ko'ude dag. D'e Me'tzenaars
waren dootdfongen van een oprechte ontroering,
stil, plechtig, zij waren losgeraakt uit de ontzet-
tende nachtmerie. Harten en hoo,fden, zoo'lang
to't barstens to'e gespannen, kond'en niet zoo clrif-
fig losisen. Hun blijdschap' fto1 niet luidruchtig
zijn. Maar de inrn'o,ners * zo'oals ik het zoo'evell
in vele pLaatsen zâg -, die heete ttanen sclirei-
den bij het zien cler Frans,che vlag, ko'nden niet
cnverscbillig zijp. O, diepte van c1e menscheiijl<e
emotie, zoo verschiliencl in haar uitdrukking I

Vto,u,rven wierpen c1e so'lclaten kushancljes toe,
schreeuwden plo'ts hun vleugde uit.

rr Ach, zeide een meisje to,t haar buutvrortr,v,
t schreeuw op urli be'urt, ik ben te moe ! l

Van verre en van natrij waren cle menschert
rra.ar c1e v'ersterkte stad gekomen.

En velen haclden, te dier gelegenheid, het lang
o,pgebo,rgen natio'nale kosturrm aanges,choten.

< W'a,ak ik o'f dro,om ik? r vroeg rnij een pas-
toor. ( Het is zoo, schoo'n, zoo scho,on I l

Voo'r de oude kerk, jurveel van fijn kaniwerk,
verrijst het ruiterstandbeeld van \\rilhelru II.
lJen hee,ft een plakkaat op zijn bo,rst gehangen :

rr Sic trans'it gloria mund\1.tt Zoo kan 't verkec-
reni.

En met clit stanclbeeirl heeft cle bevolking haar
ingeho'uclen r,voede bekoeld o,p nog clrie anclererr
en ten groncle geworpen de oucle Wilhelin, Fre-
derik Karel, clen rooden Prins, en Freclerik III.

Heel de stad .was verg'ev€n van keizeriijke
mo,numeltten en gansch t1e s,tartr rvercl o1r éérr rlag
er \/an verlos,t.

Op het groo,te plein klinkt klaroenges,chal. \\/ij
spo,eden ons naaf daar, 'ul'aar clc reuzenkastanjes,
o'ude o'lmen en linclenboo,men, ve,rsierd met bloel
m€n en getleurcle slinge'rs, de eno,rme plaats oia-
lijsten. Rtleds is 't eerep,eloton te paarcl, met zijn
standaard, ter plaatse. Nu en dan scheuren c1e

wo,lken en schuift c1e zon over cle blijheid rler
fr estvierencle stad.

Ifet gemeentebes,tuur is daar en tus"chen cle 1e-
clen van clen Raad bemerkt men clen groo,ten
schrijver Maurice Barrès, clie er aan gehouden
hceft een der eerster:, zijn bevrijci l,otharingetr
te ko,men gelukwenschen.

Op de brug der vesten viel generaai l\Iangin
van zi:r\ paard,v at de intocht der troepen merke-
hjk vettraagt en cle overheici geduldig doet wach-
teri.

In de verte ro,nkt het kanon.. Het vivatgero,ep
s-tijgt op, naCert als een tempeest. Het lJger is
!gar, Aql 't hoofd, o,p zijn wit paarcl, geÀeraal
Pétain, dien mo,rgen tot ma,arschàlk variFrank-
rijk bevorderd.

_ De helclhaftige generaal is in velc.ltenue, zon-
der schijnbare dekoraties, gehuld in zijn lângen
aztlten mantel.

Het kleed op clen zaclel is c1o,nke,rb1aux,, met
e-en ro,oCe streep ombo,o,rrl. A1les is eenvo,udig l.ij
tlezeu gr:ooten man, eenvoudig als hij zelt.- Tà
nricklerr van de uitb,unclige feestelijkhecl'en i.e ziln

geiaat e'rnstig; tle groo,te o'ntroering polijst het tot
een diep'e schoonheid.

< Lerte Frankrijk ! Lerven o,nze ber,"rijders I rr

klinkt het geroep.
. Het is steeds dezelfde toep,, die als een sitro'om
uit de kelen bo,rrelt en in de ho,o,gte dreunt, ge-

ciragen door cle blijheicl van al die gees,tdriftige
menschen. Het iS de kreet clie van stad tot s,tad
irei Frans,che lege'r zal be'gro'eten en die meer zegt
r1a;i a1 cle woorclen van cle wereld.

Ile lieden ro,ncl raij vragen: rr \ÀIaar is Pétain? rr

\trrant in de twee prro,vincies, die weer aan Frank-
rijk zijn, is zijn beeld niet verspreid g-e.riveest. En
rnen rrraagt ook naar generaal l'{angiri, clat kind
uit hutr streek. n{a,ar }Ian.qin zuilen zij treden
niet te zierr kriiEen orn rerlcn van zijn vâl.

Naast Pétain rijdt generaa;l Buat en daarachter
zijn, stal. Generaal Fa.vo,lle', te voet, schaatt zicb
bij <le groep.

De zrl'are l:lok cler l{oofclkerk schreeuu't over
de s,tad haar triomf : rrDe stad is vrij 1... Ge"
rechtighe{d is gqrlo,gen ll

Men richt zich naat de ï(atheclraal, waar cie
klok de roepencile is. In volle ornaat wacht cle
qccsteiliilrhsi.1,-!e ber,"ri jrlers oqr.

. To,en Pétain van het paard stapte, rn'ercl hij op
de sto,ep der kerk met eenige hartelijke ïvoo,rden
door nfgr. Pelt begro,et, die hem zeide hoe blijde
c1e menschen thans allerr watren en hoe God alle
gerechtighe,icl oo, zijn uur be,cieelt.

De maars'chalk dankte en zei hoe verhcugd hii
zirh I'c,cl'le 11;.1 .-16 1:ç15:,-hril;kelijke ccr'lo,q tcrr ciu-
de rvas en er $7eer vrecle klvarn en hoe gelukkig
hij r,vas <1e eerste Fransche o'verheid te zijn die in
d'e verloste s,ta.d van Lo.tharingen ontvangen
werd,

lo,en giu.g men in de l<crli, u,aar het plechtige
Te Deunt. opsteeg, aangeherren door clankbare
monden en buiten rrer<1 meege'zorngen door c1e

" gees,tdriftiee menigte.
In 1871, op Paas,chdag, ha.c1 de bero'emcle pre-

dika,nt Pater }{omsabré tot de ge'loovigel van X{etz
gezegd :

< fk zweer het u, o,veral waar ik gaan za|, za1
ik soreken van u\v rra.lerlanrlsche v.'oec1e. Overal
za1 ik u Frans,chen blijven heeter:r, to,t den geze-
genden tlag clat ik hier ir-r deze'lfde kerk het s,er-
mo'en d'er velrlossing zal komen preken en met {J
hel Te De:um zingen 266 grootsch En ve'rhe,ffend
als <leze gewelve,n noo,it zullen gehoo'rd hebrben ! l

Ifelaas, pater lfo,nsa ré rvas niet meer. Hij
heeft tlen glo'rierijken <lag noo,it mogen be'le,ven.
Ma,ar lret Te Deum der bevriicling klo,nk thans
als een milakule,uze hulde aan clen Heer cler heir
sch aren.

Den 22" Ilo,vember leeC generaal Castelnau rnet
ziin tro,enen Co,lmar binnerr. Om zulke plechtig-
heid te leiclen,had rnen zich geen edeler en ma,n-
mo'ecliger gelaat kunnen voo,rstellen dan dit vau
<1en clap,peren generaal. De bevo,lking bracht henr
clan o'o < eerr ovatie,, znoals alleen mens,chen kun-
ncl cloen clie s,in,:ls bi.ina een halve eeuw varr 'hun

bro,eders z-ijn afgescheiden.
Ife,t was eerr wo,ncler ho,e plo,ts al ciie Fransche

vla,gqen, kokartltes,, versieringen en irerkennings-
teekens vo,o'r clen c1a.g krvamen. Velen waren zeer
oud en roken naar naphtoline, want r1'e rlierbare
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D'e generaals de Castelna,u err thrschâuer te Straatsburg.

kleuren t161s11 6,pgebo'rgen geweest tusschen het
ko,stbaars,te a1 ler kleergo,ecle,ren.

En ro'zen $'aren er niet meer. Het tijdstip was
voo,rbij. llaar op aller gelaat lagen de rozen va1l
geluk, clat c1e o,ogen stralen deed. De meisjes had-
de,n <le oude, nationale ktreçderen aangetrokken:
roocle, bla,uwe, groene rokjes, met de met goud
brokaat versiercle zal<ken, de zijden scho,rten
llaurmencl van hooge kleur en in het haar den
llreeden, p'la.tten strik.

A1 die kle'uren gaven aan cle s,tacl en aan de
rnenschen een innig feestelijk riitzicht.

De straten waren lto,g ,u/ârm van de la,atste
D'ttitschers, clie eers't clen vorigen dag warea af-
getrokken en nochtans hadl men <1e gelegenireicl
gevonden om in het raadhuis den Frans,chen ti-
tel van v66r't jaar 1870 te he'rkappen: rrHôtel de
villel, en daarbo,ven wa,aide. de o,ude vlag van
het herwomnen land der Vaderen.

Aan het venster van l{ansi, den groo,ten kul-
stenaar, hangt een Fransche, vlag dagteekenencl
r arr 1848.

Daa:r naàert het ieger. Cas'te'lnau heeft zijrr
khakipal<je veru'iss,eld tegen de oude kleedij, c1e

1re1c1e'r-roo,c1e met z\iarte s,treep afgeboo,rcle
b,roek, clen versierden clolman, den rooden képi.
Op cle bo,rst, schitterencl a1s tro'feeën, de kruisen
eu clekoraties. I)e .generaals Hirsichauer, Laca-
pelle en Mes*im5z, clie hem vergezellen, s,teken
al1eu iu de o'urle kleeclerdracht, als een s,choome
iretiuuering des tijds vo'er hêt sehrikjaar 1870.

De burgemeesrter ontvangt het leger en zegt :

tZtj hadrlen onze s,tleek gestolen... ))

rrMaar niet onze harten !...1 stijgt uit den
mo'nd van al cle jonge meisjes, die van heincle en
vetre zijn to,egestro'omd en de straten vullen.

Iedereen is blijde, en Castelnau, wiens harte
o,verstroo'rndt is doo,r dit gelukkige gevo'el, zegt
het in enkele \À/oo,rclen tot antwoo,ril aan het hoofd
cler verloste bevolking. ,

De r Marsre,illaise r klinkt, de tro,epen rukken
ôp voor het défi1é. < Maclelon r weerklinkt, het
lied dat de po,ilrrs in de loopgra,ven heeft opge-
vrootijkt en dat ruikt naar het po,eder der slag-
veldlen.

Op hel balkon van het stadhuis staat c1e bur-
gerlijke overheicl: Castelnau neemt met een bree-
den zwaai zijn kép af, ontdekt zijn schooqr grijs
hoo'frl err sro,et de verlosten, de blijde,weergevoin-
den kinderen rles vaderlancls. Het vo,lk juicht,
schreit- c1e klokken 1uic1en, luiclen en slingererr
in rlen hemel hun kreten van liefde en van tro,tse.
Ën heel dien dag, tot la.at in clerr nieurn'en nacht,
heers,chte er groote vreugde in het bevrijcle Co,l-
lna,l.

Generaal Go'uraud, de bevelheb'ber met der
s.tuk gescho,ten aûn, een cler meest geliefde hoof-
den rran het F'ransche leger, had eenige dagen
vro,egeT; op rnarsch naar het Rijnland', reeds
Stlaatsb'urg met zijn troepen aangeclaan en had
tlaar genotea vsn de uitb,arutiag tler vollcsweug-
e1e.
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Den 25en Nove,rnber zou de verheerlijking ge-
schied,en en een nieuwe, geweldige o'ntroering
aller harten cloen schreien e11 iutetèn.

Het was, jammer genoeg, grijs weder. Het
be'elcl van Kleber wercl in vo'llen c1ag bestra,ald
cloor de kleurenspeling van een reusachtigen
lichtwerper, rvelke het stancibeelcl in gouden
schijn toovercle.

D,aar, roncl dit beeld, scha,arde zich gans,ch de
Tilzas te sarnell. Vrouwen en meisjes in hun bon-
te kleedij, mâ,l1nen in het oude p'akje, witte bro,ek
en blauu'et:, kiel, breecl geranden ho,ed, clie wat
liikt op dsze der Vencleeërs.

Laugs alle ho,eken hoo,rt me1 muziek naderen,
spelencl o'uc1e Fransche liederen, die acht en veer-
tig jaren gerust haclclen op clen diepen bodem cler
harten. En al de orrde vaandels en s,tandaarden
zijr' uit -- ik weet nict rvelken - ho,ek gehaalcl.

Hier op cle Groote f{arkt rvercl voo,r een paar
rla.ger.r het monurnent, opgericht aan clen ouderr
Wilhelru, necrgehaald. De huizen verdu'ijnen on-
r.ler de vlaggeu, u,impcls,, btrocrnenslingers.

\{ztars,chalk Pétain, bescheiclen in zijn blauwen
tnantel, zondef één cleko,ratie, staat voor het orldc
keizerlijke pale,is nret cle,generaals cle Castelnau,
Fayollc, Buat, I{umbert, Debenev, Gérarcl, err
eerr trviutigtal ancieren. Aan ziin rechterziitlc
s,taat tle gro€l) nlet gerreraal Gorrraucl aan hct
h oo'ftl.

Al cle troepcn tro,kkeri hen voorbij, statig,
o,vcrrvelcligenciL. ITe,t lvas een tot nu to,e o'ngezierr
scho'un'spe1, iets clat men rrooit ve,rgeet al u,'erd
men honderd jaar.

Daarua grngen de overhedell naar clc kathc-
clraal 'uvaa,r hct glorieriike Te l)enrrr uit duizen
clen monden k1onk. feclereen was to't in z.ijn diep-
ite binnenst o,ntroet'cl en, de maars,chalk stee<ls
zoo kond van uitdnll<king. r'ocl<lc de trarren ziin
wangen bel,ochtigcn en schreide oln cle plechtig-
heicl r,an clen grootcn c1ag, rlic cle oucle hoofclstacl
van clen Elzas terugs,chonk aarr het grootc vacler-
lau11. ,r

D'en 23crr \itc'rdcn Saahrlrrticken, Sarrelonis crr
Worth be,zet.

Ërr overal in c1e .qc'clcsannexio rcercle geu'esterr
u'as de o'ntr:angst grootsch.

Alrlus wercl het 1 D'ecember, cle datuni voor
den intocht <1er gcalliec'rde troepen in l)uitsclr-
lancl.

\Me hebbien gezien, clat ze nabij de grens balt
ha<1den gehouden. I),en 1en be'gaf zich een afciec-
ling van ofls leger naar Aken, om cle ee,rs,te
rnaa,tregelen voor cle bezetting te nemen. Ifun
aanko,mst gebe,urde zo,nder d'e minste incidEnten.
De D,uitsche ove,rheclen ste;lcletr zich cladelijk tot
hrrn bes,chikking.

De voornaamste clloor de Belgen te bezetterr
punten waren Aken, Eulten, Malméd5r, Mus.
s,chen-G1adb,ach, Ner1s,s,, het bruggenhoofcl vo,or
Dusseklo.rf, Kernpen, \Iars, I{refelcl, Kleef. Een
afcleeling Franscheu z.ol. zicb tc Aken, Juliclr
elr, op arnclet'e pla,atSflr, vestigen.

Onze so,lrlaten .zouden oo < de grens bewakeu
van llalmédy tot l(lee{. Vercler bestotrrl het plarr
cot flo,tielje op clcn Riin te blengcn.

En vrat nu'de bezetting zeff betre,ft.

Wij maakten irr die dagcn een to.cht uaar hct
hez*te gebied. 's Zondagsrniddags waren wii irr
cle richting van Aken vrertrokken, in gezelschap
van een gendarm, die zich henvaarts moest be-
geven. Na te Aubel vernacht te hebben, bego.n
c1e to,cht naâr Dtlitschlancl. I).aarover schrevcrr
wc:

<'t Eerste plaa,tsje, dat we passeeren, is Hom-
l)offg en 't is in feesttood.

Ons gezelschap wordt we'ldra grooter. Te
()enrmenich voegen zich militaire wielrijclers,
rnet veertig kilogram bagage op cle fiets, bij o'ns.

Gemmenich ! Onvergetelijke na,an. I.angs dit
dorp scholrcleu c1e Duitschers o'nzen boclem en de
baas van cen herberg, 1ryaar we eerr bete broocls
rruttigen, vertelt ons', clat die zaaT cle eerste ge-
\;angenis voo,r burgefs was.

Geinmenich I n'Iaar 't is langs Gemmenich. clat
rle kleioe Bcl.qen zich nrt naar Duitschlan<l be-
gcvcn.

I)bch i'r'e zijn er nog niet. De weg is in 't bo'sch
zect' s,lecht.

Borven zijn een paar âuto's vast geloopell cll
rle chauffeurs met de soldaten, clie ze meenantett,
rapen hout om een ein<lje weg te maken voor tlc
geu'eldige wielen.

Wat verder stâ,at een kraftwagen; hij is ont'
takelrl en een l)uitsch -qolclaat heeft orr dcn zii'
n,anctr rnet kriit ges.chrevcrl : rr Ich katrtr rticirt
ine'hr uach lfauserr. i{o'g',vat hooger kolttt ecrr

verpesrtendc gct1l o,1ls tegel. Ee'nige nratrncrt tiel-
ven er cie krengen van pâard€n.

Eensklaps zien we Hotlandsche so'ldaten. We
zijn aan 't viErlancl'enpunt, waar eetr monumeltt
s,tâat bij t1e grenspalell van Nederlantl, Tlelgië,
't onzijdige Mo,resnet en Druitschland.

Nog een s'chrede etr \ve stappEn o'ver <le grens'
\\'e zc'ttcr:r voct op Duitschlanrl '

OntroerirtE grijpt me aan. 'We staan cltts itt
Drrit-q,chland.

D,e tocht gittg uu naar Aken. En we betlachten
ho,e ntt het Recht zegeviertle.

Amerikanetr, Ëngetlschcrr, Franschert, zri

zullen D'uitsch gebied bezetten; 't zijn de so'lclatel
\:a11 groo,te rnogendheden.

\lâar Betgiihe troepeu naar'tRijnge'bied....
Dàt moet voor Germania wel de zrn'aa'rste verne-
clering zijn ! De tro,epen van eerl klein landeke,
lau lioniig Allte'rt, cloo'r cl'e Drritsche'rs zo'o be-

schirnpt I

Daar liqt Akeu, en ik zie cletr to'retr etr cletr ciom

van rlc Onze-Lieve-Vrouwe I\{unster, de hoofd-
ke'rk, cloor Karel clEn Groo'te gesticht, eî wa'âI

rrrenise kerzer werd gekrconcl.
'liBedeuk, ho,e vân deze stad uit, langs ver-

schillenrlle ï/egen, ook o,ver dien welken ik nlr
heb gevolgcl, cle eerste D'ttits,che lege'rs Belgiëbin-
,renùel"rien schonden, in cle zekerheicl o'ns larrd'

als een gemakkelijkell $eg tc krtnnerr gehruiken
nâar Frallktijk.

'k l)aal den betg af.
llcu ik 't nrij u'el vo'lkotllell her','tts{, nelk cen

orrtza,glijk feit ik nu beleef ?

Ik-korn voo,rbij de eers,te villa's'. Ze schijneu
rritges,torven.Veel gegcæden immers zijn over derr

Rijn gevlucht, toen 't niettws beksnd werd, dat
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cle Belgen zouden kornen. D,e Oberbùrgermeister
iva.arsichuwde hen, clat db tedige httrzen het eerst
voor cle tro,epen in beslag genomen wo,rden. Ve-
le,n vo,erden hun huisraad mee. Toen kwam e.r
verbo:1 spoorwaggons af te s,taan. Men zegt, dat
niet weiligen nâar 't buitenland vertrokkàn, onr
er te blijven en alzo,o, c1e hooge belastingen te o,nt-
gaan.

Ik zie cle eerste mens,chen. Ze kijken veriegen,
c-11 o,p nlefiig gelaat, lees il! schrik voo,r den goc-
rligeri sotdaat, die me he,e,ft vergezelcl en nrr naast
trrc sta,ot. Eenigeir. gro,eten zc1fs.

T,rrtticlrstraszc... Emntich-qtras,ze...
Einmich... ge {ocpt n2lâr dcn ge neraal rlic

I.uik bes,tormrle en dc Beigcn doo,r een zeemzoete
ploklanratic ivilrle ve rlo,kkcrr. De naam s,chijnt nn
op 't borclje te grijnzen !

Een geclachte treft me : Langs rninen hebben
n'e Be,lgië verlatè,n, de sporen van cles Dtritschers
irrval, toen ze ons la,nd in zijn vrede stoordetr I

En hier ! Geer s,tee,n van. clen ancleren,- ge,etl
cnkel zu'art gebiakerci. ho,ekje, geen puin, gecn
verwo,esfing.

Kornt 't bezettings,lege,r wraak nemen ? Worclt
ltct traar 't o'ver\ryo,n1en 1a1c1 gestnurcl met ophit-
senrie proi<lamaties,.zooals clie waarop cle keizer
en zijn generaals r1e D,uitsche tro,ep,en ste,e'cls ont-
haalden ?

Ifoe rrcrheven is het vroorcl vân enzen Ko,ning,
u'aar cle'ze zijn soklaten cl o,1l n'ijst, dat ze,naar't
Rijnlatri trekkel tot u-aarborging van een eerlij-
ke uitvoering der rrrecies,vooru'aarden en hij hun
toero,ept, clen beha,alclcn ro,el:n rriet te bevlekken
door dadea van" gewelci !

Hoe edel 't dagordier varr rlen F'ransclien maar-
schalk Pétain, to,t zijn tro,epe:l : rr Gij zult de per-

. s'o,Ilen en g'o,ederen eerbiedigen. f}e r.vereldl zal
rriet wetel,-rvat mee'r te beuronclerell, ur+ mo,er1 irr
clen str:ijc1 , of uu h.oucling in de overwinnirrg.
D'oor rrw \v'apens hebt ge rrrnr tegens,tander rreT-
sla.gen, doo.r urv houding zult ge hern eerbiecl af-
du'ingen. u

We o,ntmo'etel kinderen. Zel<omen van school.
Ecn kna.apje liijl<t schuw l10ar ons.

D'at kan ik niet uitsta,an... De gedacirte, clai
cleze kincleren angst hebben, hindert me.

--* I(omt ge van scho,ol? vraag ili vrierrcleliili.,
iu 't Duitsch

- Ja, hee,r...
En ik vra,ag verder:, of irij goecl geleerd heeft.

- Ën is vader al uit c.lerr oorlo.q thuis,?
Een blijcie schitteriug in irct oc,[, en een vlug :

- Ja'!
_ rli praat nog c-nelt vèrd,er, en heel geiust gaair
cle kincieren verder, en t'huis zu11en ze zeker zeg-
gcn, clat ze Belgen gesploken hebben.

\\ie ontrno,eten nog enkele rnenschen, maar
ovcr het algenreen is ile,zo weg nu eenzaan.
_ Zwijgen(i strekt zich links nog het wo,ud uit,
hier meer eerr park, rnet l'egwijzers !-oo,r wanclel
laa,r's.

lîier e,n claar uit ecn vilia gluurt men naar ons.
Pas tnorgen zal mel iiren grooten into,cirt clcr tro,e-
pcn zien. Nu is alie-q slechts voorbereidirg.

\!-c bereiken de eigenlijke stacl. Mijn makker
utoct r:u zijn kompagnie opzockerr.

tr Waar ga ik ze vinden ? ) vraâgt hij, zich hier
zoo vreemd gevoelend.

We zien andere so,lda'ten en inJormeeren.
Ben we'et bescheid te geven. Mijn gezel moet

naat eefl, s'choo,l dicht b,ij.
Ik ga erven mee. Die schoo,l is een groort, tr)dâcil-

tig gebo'urv. Uit eenige klassen heeft men de batl-
ken, vem'ijclbrdt en op den v1o,er s,ttoo gespreicl'
Sommige Be'lgen, vermoeicl c1oo,r dle lange rei-',
liggen reecls in een gerusten s1aâp.

We door1oopefl even het gebouw. Den ganschett
oo,r1o,g hceft men er l€s gergeven. En ik tle:rk a,a,n

zoo vele schoo{lokalen in Vlaande'ren clie to't
1ra a rdens'ta1leu, kazernen, lazat etTen, mtlniti cdc -

po'ts ingericht v/aren, terrn'ij1 de kincleren do,ellor',s
op straat liepen en verwilclerclen.

Ik rijcl vercler cle stad in. Een so'lcl'aat gebie(lt
lralt; en geclwce stap ik af . Ër is verbo,d te fiets,etr,
rn,aar als ik mijn pas gctootrtl heb, is alles u,ecr
go,ed.

Alvorens weer op 't rijrvicl te spriitgen, lees ik
cen proklamatie, clie mijn blik treft.T'al r'au Dttit-
sche b+rrgers cloen als ik.

't Is de'e'erste proklamatie der Beigcn.
'Ze rvercl in den na,cirt van Zaterdag op Zowlag

op alle hoeken dcr strateu aangeplaht, en dc anil-
stige brrrgers namen er na hun ont.uvaken kclirtis
v'an :

rr 1. Aan de bEwoners is het van he<lett, af ver-
boc'len cle stacl te verlatell en aalr ancleten cle s,ta.cl

te betreden, zotcler schrifte'lijke vctgtinniug vatr
den kommandant;

2. Alle café's', res,tâ,ura,nts, kinema's etl
scho,uwburgelr moeten to't nacler or:d,er geslo,ten
blijven;

3. Het verkeer van a,l1e voertuigen, met uit-
zo'ndering van de elektrische trams en ev. cie

bra.nchvee'r, is geheel \terboden. De vo'ertuigen,
rv eii<e levens,mi<l cl'elen â,anb ren gen, nro ge11 ri j c1ên,

rnits c1'e schriftelijke vergunning ;

4. Van 7 ttur 's avonds tot 5 uur 's nro,rgens
mag niemancl zich o'p straat beger,'en; van 4 uur
tot ? uur 's avonds mo'dten de beneclenverdiepin-
ge1l van alle winkelzaken vedicht ziin, evenals
a1le kelcierwo'ninge'n ;

5. Geetr co'urant o,f aanl<ondiging mag verschij-
nen zo,ncle'f schriftclijke toe,sternming van clen
1<orrr:nandant ;

6, I)'e burgerwa,cht is opgeherven;
7. Dc officieren moeten doo,r de burgers ge-

groet wolclen; laatstge'no,emclen mo,eten 7i"n fij
het p,asseeren van het trotto,ir verwijd,eren.

Bij eventueel vero,nachtzanen van bovenstaan-
iie ber,'elen, worrlt <1en betrokkene en tle s,ta,tl
zwa,i:e bo,ete o'pgeleg<l. Hij, die zich aan eeu ver-
grijp schulclig ma,akt, karr wordetr doo'dgescho,ten.
Huiszo'eking mag .o,vêral geschieden en te a1len
tijde.

Een tiental gijzelaars uit de voorna,âmste b'ur-
gets cle'r s'tad geno,men, zal veta,ntrvo,ordelijk ge-
steld u'o'rden \roo,r eventueele niet nakoming dcr
i'erplichtinger. D,ezen zal7en ieclere 24 urrr cloor
a rrCercri rvorderr vervang'en.

Een en auder wo'rclt o'nmitldellijk na afkoncii-
ging latr kracltt. rr

lle hurgers kijkerr elkaar eens âalr ell gâail
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Het s,tandbeeld van Frede'rik III, te Mctz
van zijn voetstuk gcrukt.

heen, zo'ndet een opmerlring te rnaken.
In c1e s,tad zel.f is het druk. 't Is, 't begin dcr be-

zetting slechts, en de burgers kijken nieulvsgie-
rig naar de rtreemde soldaten. \\/e zien er echtcr
o'o,k, clie rccht voo,r zich uitstaren en geen
rr vijanderi rr lvillen bcrnerken.

I)'e s,tlaatjomg'ens zijn heel toes,chietelijk. Die
vral',cll aan clcn Belgis,cheu autor,oerier of ze mo-
gcrr rn,cerij<lcn onr den rveg tc n.ijzen, cn blij
staan ze datr op c1ê vc,ettrc,ilen cu cluiclcn c1e ric]r-
ting aau naâr ( Ha,uptbahnhof r, \r-aaiccrstraszc,
o,f u'aar c1e ntarrnen zijn mo,etcn. Groep.cti kirrtl,t-
lc'u ttrct cen stok op clcrr rug spclcn solclaatjc.

'k Ilercik cle Markt, t'aai het prachtig, oucle
raaclhuis zijn sicrlijkerr gc'r'el mct rle beelden van
Duitschc kcizers, et zijn t-"vec tro'tsciré toLcns ver-
heft, Op het gebourv'wappe,rt c1e Bc'lgische viag.
En r,rrc,cr ctrtrocr ik...

Ouze klenren in Duitschlanrl !

Nccrr, 't is, gecn .{cvoe'1 van wraakzucirt, dat
rne bchcc'rscht. Ll'àt is 't uiet, $'At m'11 harte fel1e l
klorppen doct. fn 't lilappercn vau clie vlag, ecils
<1o,or Iluitsche horilerr tcscn ailc rccirt in \.a11 on-
zc torcns gcrukt, clie v1rg, gchcilieil cioor zooi'ecl
jo,ng, onschuldig b1o,e11, geplcngtl voor cle oudc
vr-ijhcic1, ho,or ik clen jrrLrc11<rcct van hct trio l-
feerende Recht I

'tîerrein vo,or 't gebouw is afgeslo'ten, eu
Duitsche politie te p,a;arcl of te rroet, in dc blaulve
uniform, houdt zelf het vo k op ceil afstand.

Wat al hatelijk rverk hccft dc inilitaire polizei
(l{. P.) o,1 <r ruuiLplagc rr, oî it rnatkenpakkcrs r,
zooals men te Ge'nt met den ouden volkshumor

zegdc, iû esÀs verdrukt laacieke vc,rricht.
Àu stâ,at cie eens, zo'o' barsche Duitsche po,litie

ondcr clen eenvo,udigs'ten Ilelgischcn piot, clic claar
aan cle iinkelzijde, u'aar clc u'acht is, mct 't ge-
rfecr op den rug hecn cn rrcer siapt. In cen zaal
boven de wacht zien we de gijze'laars, <lie bcrg
zijn rroo,r de veilig'heicl cler }3elgis,che tro,cpc'n.

De cerstc besrlr.ritcu zijn dus vrij strcug, tel-
:-rsle naar o'nze opvatting van vrijheid.
I{en rn'i1 de b'evolking laten gevoe,len c1a.t 't be-

zettingsleger or;-:tzag inbo,eze,men rno,et.
Dat deden de D,uitschers ook, ma,ar hecl arr-

ders ! Die noernden zulks schrikaanjaging, om de
veiligheid ook in den rug van 't leger te verzeke-
ren. Ilwamer:, hun troepen in een nieuw gewes,t,
dan joegen ze de bervo,lking schrik aan doorr te
moorden err te branclcn. Aldus geschiedde het irr
Luikerland, te Dinant, te Sempsrt en Eppegem,
te Leuven en Aa,rschort, te Drendermonde en Sint-
Gillis te Roes,elare, Gits, Cachtem en I,ende-
lede en op zoo,veel ancle,re plaats,en nog. Eir to'en
ze in Noorci-Frankrijk cle bevotking vermaanden,
voegden ze dikrvijls bij hun bekendirnaking,
de clreigende u'oorden : rt So,nvenez-r.'o,us d'Or-
chies ! r, een stad, c'lie ze door het vuur hadden
vernielcl.

Waarlijk, dan zijn onze Belgische plakkatcn
u'el hecl zacht.

IJc vco,rhoecle van o,1ls leger maakt alles geree<i
vo,or c1e intreclc clel tro'epen, rlie mc,rge'n plcclrtig
11e grijze keizcrs,stacl bjnncn zullen rukken. Iiloe-
ke landgenoo,ten voerert \liagens, met strco, bela-
cicn, en ze stappen naâst hun paarclen, zookalm,
a1s tl-ruis it 't eigen dorpje.

Solclaten n'andclen met Fransche krijgsgevan-
genen, die hier na lange ma,anden van ellende hun
be,vrijders ontmoetten, en met gejuich begroetten.
Ze vc'rtoevet nu in een gereklrtireercl ho,te'I, rvant
cok voor lnen zijn de rollen gehee'l o'rnge<eerd.

I{aar c'le avo,ncl rtalt, efr in de winkels branden
liclrtcr:r, clie hun s,chijns,el lverpen over de straten,
ciie spocclie verlaten liggen, want wie na 't uur
r,air r1cn taptoe nog bttiten is,, rvordt doo,r de Bel-
giscire u'acht opgeieicl.

Ik begeef ûrc ilâar 't Hauptbahnho,f..., clc

vooLnnamste static. D'e tleinen rijden als llaâr ge-
nconte. Vcel u,cll<iieclc,n, die in c1e stad gewerlit
lic'bl-;ct, zijn haastig om te vertre,kken. Ze wetear,
c'iat cle rroklamatie verbie'dt cle stâd te verlaten
cn ze z.ijn to,ch haastig om naar huis rve'er te kec'
txn. Zc vertrouu'cn Akcn niet. Ecnige soltlatcn
st3..i11 o,p tva.cht, maar lctten nog niet naulv.

I1i l;c:n rtcnlo,cirl cn vcrlang 1raa,r rus,t.Aken zclf
is c'c1:tcr als cqi s,tad zondcr rtocdscl nu... tenmin-
ste \roof rtrccmcielingen.

D'an maar ecrr vlug besluit. We zijn hier vlak
bij Neder:land. \,raa1s ligt geen 5 km. van Akcn.
Mct 't rr'irvicl ben ik cr clacie{ijk. Onderrvegc geeu
ontmo,ctingen. Ook geen Belgis'che soldaten nog
aan <1c grens, lnaar wel Ho,llandsche.

Beri kleine formaliteit... een ko,rte onderwa-
ging. lJn men gee,ft raii een briefje o'm een nacht
te Vaals te logeeren. Vlak bij cle grens sta.at een
goed hote'l. Een groepje zit in de gelagkarner en
vertclt van dc bezetting. Ze hebben hier zoo dik-
lvijls Duits,chers gezien, die hun maaltijden in 't
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l-;,:ti'l i'o o rzic iic i ic,ilairil ir r,', ail r::i iJtbr tii kel.
ijru go:c1e ta.ciltrusi l. .. ln -s liorgels kee i

ik :raar Alieir terug. De groo'te weg ligt $/ecr
vr:rlaten. \re,el arbeiilers wa,gen het niet vanriaa.g
te Aken te gaan lr,eLken. Ze weten niet of ze
's avoqds z'Ji1en kunnen terngkeete,n. 'Iocir be-
st:rat e'r rccds cen pasbureel.

Ik ondcrvcltcl het. Oncier tic via.iitkt, aan <le
intre,iie der s,ta.ri, s,taât een scllilclwacht.

t I-Ialt !r l<lini<t hei. rr Paspoori I Cij zij'r l3'ig,i,
zcgt hij vcrlo'ndcrr:l. rr \i:at kcmt gii irier iloen?
Een gevangene? l

'k Vertel liet hem, hoe mijn bercep me naal
Duitschland lei<it.

Hij rril mijn papier niet inzien, en spreekt o,ver
't eigen lancl.

rr Vanclaag kornen de regimenten binnen, cleelt
hij me dan mee. Ze nt7len hier nog rvel een lang
ge'zicht trekken. l

Aken heett zijn ger,vooc, aanzjen. IIaar o'p cic
f{arkt verteit men mij, dat de boeren niet naar
rie stadt zijn gekomen.

Ër heers'chi als e,en angs,tige spaniring. Ja, de
troepen zullen heclen hun intrecle houclen.

In den molgen he'eft het wât geregenci, maar
na den miilclag is het een tijd clroog en zelfs ve,r-

' schijnt nu en Can e,en zonnetje, a1s in d.e verte
hoorngeschal weerklinkt

IJ,a,ar koucn rie Eelgen. Onilanks een iangen
irarscir zien cie tro,ellen et zeet fiink uit en fier
stappen c1e ma,nnen van den lJzer de stecle bin-
ilen. Eersit wo'rclt vo'or generaal llichel op rle
Theaterpiatz bij het standbeeld van keizer \\,-i1-
he'1m I ge'defileercl en c'lan mkken c.le regimenten
na:ar cle }Iarkt. tiit de Jacobstrasee verschijnt het
8" regiment mct muziek"vooirop. Op het balko,n
van iiet ra,adhuis staan Belgische en Engelsche
officieren en ââ,n een râaûr te,r linkerzijde gluren
to'ch oo,k eenige rran rie tien gijzelaarsr, clig er als
bo,rg zijn voor de r,oiiighei<i <iey militairen. De

nlens,chen staari in clici'rte rijen langs cie stratcu
en i-.p de i-iaikt, eu l"eie riicut'sgterigen zlttcil
l,o.of iie bovenramctr. Uncicr tie L.;urgcrrS neers'cut
ue nieeslre kalmte. Ik zte zelÏs heeren, ilie s'iga-
retten r,vil1err uitdeeien, maar de soldaten nenlen
zu lltct 4.1fl.

Ile troepen s'te1len zich o,p het plein op en wel-
dra rukt eveneens otrl de tomen vani een vroolijken
ruars,cir het a,cirttiende regiment a,an. Nu staat (le
,\i;rrkt geheel rroi van troepen.Iti de Retheisiras,ze
cn viak bij clreunen intusschen c1e kano'nnen ovet
ric keien en ciaar le'ze'n. we op 't geschut a1 cle be-
kerrrle namen o71zet Vlaams,che do,rpjes, a,ls Ees-
sen, C1ercken, Corrteroarck, l\{erckern. Eenige
Duitsche so'1cLaten, in burger nu, hoo,ren we ook
ciie nanren lezen. aD,as kennen witn, zet er een,
eir rr ciort sinri wir ge'schlagerlr, bekencie de an-
cier. Onlangs hetr ik de ruïnes dier dorpen gezierr
en't ontro,ert me ihairs irunnaalntelezenin,dezc
.ll'uitsche sta,cl, want 't is m,e, o,f. ze daat schitteren
in de aurëo,ot van het recht. Over den llzet zrjn
<1e Duits'chers nict gelaakt en van den lJzer ko-
men nu <ie 13c1gen ùuitschland b,innen.

1,1'-ecr liliirkt iroo,rirges'chai en valt de muziek in.
\\re stapperr rnet het 8" mee, langs c1e Gro,srz
I{o,elnstrasze, Alexanderstrasze, Heinrichsallée,
voo'rb j het standbeeld van Friedrich III, tot we
rlaarwcet same'nkormen met het achttiencle, dat
airclere s:irâ,ten gevo,1gc1 heeft. En in een lange rij
marcheeren de tro'epen nu clen Adalbettsteinweg
af tct in de Friede,nstrasze, waaT een deel in de
Stâ'ltische .'ro'lksschule ingekwartierd wo,rdt.

{v66r het gebo'uw 'l'vorclt d'e gToet aân de regi-
mentsvlag .gebracht. Ile cfficieren verhclfetr cle

satre,l, c1e mânnen presienteeren het geweer en cle

muziek speelt het Belgiscbe volkslied. Dikvuijls
hebben de Duitschers onze Belgische klokken
rloen luiden om ove,rsTinningen op cle bondgenoo-
ten en Be,lg{ë behaald, te vieren, lnaar nu zienwe
lromd'erdos Duitsclqe burgers met dq. hoed in dc
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hanci, terwiji eie a Braba,nçonl1er klinkt. Err clat
te Aken !

tu K'o'men er norg geen Errgla rdrer o,f Ame ri
kanen? De Belgen blijven hier to,ch niet? l

Zoo, hoo,ren we dikwijis c1e Akenaa,rs vrag€n,
want liever d:an Belgen zo,uden ze Britten e.n nog
't liefst van a1 Amerilranen als bezettingstroe'pe'tl
zien. I\{en begrijpt wel waaroon.

Doch 't zijn nog altijdi troep,en van koning Ai'
b,ert, die b,innenrrukken er c1e s,tlatern vul1en, zo,n-
cler dat ze echte( de o'rde vrersto,r€fl.

Zeker, ons votkslied klinkt nu en clan door de
strate,n varr Aken. D,en b,urgers, clie de re'giments-
vlag niet groetten, werd de hoerd v'an 't hoofd
geslagen.

llaar toen ik ornze trcepen Aken en ornLiggent
c1c c1o,rp,en za,g binnenrukken, clacht ik o,.m. â,an
c1e vierhonde'rcl mannen, . vrouwen cn kinderen,
u'elke te Roe,selale met o,pgeher,en handen voo'r
c1e binnentrekkende Duitschers nroesten mar-
cheeren. Hier te Aken keken cle inwoners rustig
toe en liep'srn verlen rnet de muziek -mede, en ta1

van knapen clroegen o'ngesito,o,rd een D'uitsche soi-
rlatenmuts. 'Waaroq:n ook niet?

ru Och, als ze het tiende moest€n doen van iret
geen wij in België hebben gec1a.an, zoudell \1ic

nog veel te iijden liebben )), zegt een Duits,cher,
<1ie s,oldaat is geweest.

Iaij zit bij een groep brlrgers in een soort val
Iunchroo,rn, die wel op'en mag zijn, terwijl alle
café's geslorten blijven.

Hij we,et 't allerna,al, vaar c1e pduncleringen, he't
stelen, 't roorv'en, de zware partikuliere en gezâ-
incniijke boeten.

De burgers zwijgen.
*- De'r Schrveinhuncl ! ro,ept cr clan eeu.
* Wie? ,

- llie nu in Ho'l1and zit. Hotlancl mo,es,t henr er
uitgoo,ien ! Tw'ee zo,nen heeft liij mij ontnomen....
ze zijn gevalletr... en zoo ver staaa we nn, en hii
lcopt weg.

Over den ke{zer \\rorrdt zr"vaar geootrcleeld.
D'e bekentenis, de ontr,vaking komt echier zco

iaat, al schijnt ze gernerencl.

-Ta, 't is eeu vreeselijk en tcich Tangzaam ontwa.
lien voo,r 't Dfiitsche vo,lk, dat vo'elerr we telLens
"weer, a1s we, in volkswij keu, tle ma gere'kindereil,
rle verflensite of afg'ematte vrouwen zien, men'
sche'n in hun havelooz,e pluuje, cliku,-ijls in lompen
gehuld. D,at vo,elen we bij clen aanblik van zoo-
veet ro'uwdrageriden. Dat hooren we voo,ral in cle

gesprekken. Maatr was niet ererst de necledaag
noodig, om dat o,ntwalien te b'r'engen?

De Pruisische geest heeft o,nder het vo'1k ectr

,o*alrrtiogà menàtiteit gebracht. A1 molk men
irier err daar wat ovel de ma,atregele-,n der: Belgel,
r1e m'eesite.tr beschouwen ze a s heel natuuriijk,
want 't is milita,risme,... îoch begrijpen allcqi 't
nog niet, lno"* ze niet kiagen mo'eten. Êen ho'tel-
ho'udeï klaagt ovet' de schade, hem do'o'r de slui-
ting der caié's veroo,tzaakt. i\nclers zaten zijl:
zalen starripvorl. Nla.ar de man herinne'rt zich zeker
n.iet op welk een heel andere wijze de Duitschers
-qchacle in Relgië rierwekten en het ruineerden.

ru En de fab'rieken stii I klaagt een inwo'ner.
\\rat scharle I 

'Waren Er gean groncls't'offen meer',

rneri rv erkte toch voor oo'riilgsdoeleiirden . ii Lt

rruts tc vctciienen. ,.,

Ik beschrij{'hem eens de geheei geplunrierde
fai:riekr:n van l\ieencr, Roeselare, liorlrlJli, enz.
Fln cian eindigt men w,eer rnet de schuld o'p de
Junkerparrtei te werp'en, iraar vergeet hoe m,el
to,t in April 1918 meers,cirreeuwde rn cle Siegers
ge,estdrilt. Zonderlinge mentalitEit irrderdaad l

Schade in <.ie fab,rieken, ormdat ze eenigen tijcl
niet lverken, maar cie ma,chinerieën zijn et nog
in oorgedererde gerbo'urven en zo'ovee'l Beigis'cheren
!-ransche fabdkanten vinden uitgebra,rrcie o'f leeg-
gestoien ruinen.

rt Denk to,ch eens, hoo,rde ik een ander klageu,
a,lleen de wagens voo,r de levensaniddelenvoo'rzie
ning mogeq rijden. Wat is dat lastig I En wa,a,r-
vo,o,r client het ? >

't Is natuurlijk omdat rie troepen d,en weg gc-
ireel vrij zoruclen hebberr, een ma,a,tregel, hier en
c1a,a,r irr 13e1gië doo,r de e,igen overheid trouwens
ook geno'ue,n, maar ho'e durft eefl D'uits,cher €r
or.'er s,preken, a1s hij to'ch wel weten kan, dat zijn
legcr val de l3elgen cie auto's, wagens en rijwie-
1en roo,{de, ook uog bij den terugtocirt.

En zoo zo,uden we kunnen voortgaan. Werke-
lijk , het juk is zacht en rnen heeft geen reclen
tot kiagen.

En nu zo,u ik veel too,ne,eltjes kur:nen bescirrij-
Veu.

'k Stoarci bij een groep soidaten op de llarkt
en claar r:a,clerdera vrouwen. Ze'ze:iden blij te zitu
over ire,t eiude van den oorrlog. Ze bekenden, ciat
Ëelgië ve'eù gelecien had, rnaar dat zij iret tocir
r:iet i<o,nCen helpen, da,t de ketzer 't vo,lk opge-
nr,aakt had en nu iaf gevlucirt rva,s,. Ze stomden, ais
't wa,re' te pJ.eitetr ve'or'eel1 goecje behande'l;ug en
i1e soidaten lraclilen n g niets misciaan I

tt l)ank Gotl ila'u r",zij geen Duits'cirels zijn I liei;
cerr Be,lgische lJzetman. Ge zo,udt !\'L1eflen al$ 5Je

cic,. ; België komt, van den IJzer to't hier, langs
D,endernrc,nde, Leuven, Aarsciro,t. iln t,ij mij
thuis heb,ben uw s'o,lciaten nog voo,r hun vertrek
het vee gero,o'fd crr mijn. ou'len rader met 11ç re-
volver bedreigd. En ze wisterr toch, riat vrij laar
I),uitschland kwarnen. Uw' eigen soLclaten p,eins'
tleir. niet op u, anders zo,uclen ze clat niet meer ge-
ilaan hebben I Dank God, vro'uwtje, dat wij geen
Duitschers zijn, anci;ers zou 't hiet geweldig toe-
gaârn. I{aar wij vecirten niet tegen vrouqren en
kincie,ren. r>

't Genveten spreekt. U'at ziet gc. in 't nedeiig
groeten van zoc,veel burgetsi, in al irun, optrecieri.

Ëen groiep rciclaten trekt e,en bakkerswinkel
binnen. Ze heibben honger en de keukeq moet no,g
volgen.

riKrijgen ze brorl,cl zoncler kaa.rt?r vragen vecl
nre'nschen, die r-rieur,vsgierrg door de ramen ture'ii.

ru -Talvohl ! r klinkt het tla,n r,vat jalo,ersch.
,t Ze betalen I ,,

En deze Duitschers rrlo,€ten het o,ok u'ei weten
ho'e hun soliieten bij 't bir;rnenrukkeu van België
-,ree1 winkels piunderden eir 't tlog deden b,ij het
heenga.an"

't Gewe'len spreekt. Een lierbergier ro'ept Bel-
Len i-linuen. al mag hij zijn café r-rie,-t otitsluiten
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c1r !vii gratis iuscllcni<err. Jlcnigc 111alt1lcll llcnlclt
r-ien <lrank aalt, maar andcren \veigcrc11.'t Licrve,ten spreekt.

ir J)ie rercnen _t,eiltr siirri ùbe r ticu lthcirr gc.
fiiicirtet )), zciig.'il tilc \,1'Ç.1!\.cn, clic cr zccr s1or,-l
tuitzien, cn rnet groote oogcn to,ciiiji:cr irr.lc ccti
s'-.rldaat een hoûttrl r.l'it broo,ci vcrorbert.

llrr ze vetteilen dan ho,e hun troepcl zijit tc
r uggekcc,rcl, haveloos,, bcrooirl, opro,cirg, o1l t1lt o c -

cligcl. En de <.}verirc"id def s.tad vro,eg zelÏ cic bc,
zertutg te bespoeciig'efl, l,vant de solctatertraaci i.r*:
gon âl te lastrg tc worden.

rr Er is nog een p,inheinr in d,e stail geble r cu
cn ze mo€sten 01en er ook uitjagen, zegt ccll plot.'t Was waaf tve giste'ren delrie,erden. l

Hij b'etro,clt het nllterbceicl van \rrilirc-iut _[,
riat inctcrdaacl een pickclha,trbe draagt.

En zoo valt o,ok bij c1e burgers weèr ,t gesprck
9p qen keizer', ct{en ze lrefti.g verr,loclicn, cverr
he'ftig a,l$ ze hein vroege,r vergooddcn.

't Geweten spre,ekt lurdcr naarrnate rueer troc-
pen toestroo,men. Een Einclelooze rij van wagens
itreunt cle stacl bimren. Ruiters, ctie de steigeren-
cle paarcien met mo,eite op cle glibberige, heilcricle
straten in b,ectwa,ng houclen, rocpeû burge,rs toe:

({ Bahnhof ? o,f ,L\tarlit? ))

En dacie,lijk s,nelierr er tien, twintig IJuitschers
toe, om de vraag te bea,ntwoo,rden en sommigeu
\/ra.ge[ op eetl wagen o,f a,utoi te mogen klimlren,
om den $reg te too,nen. 't Ge:rveten s'pre,ekt.

Er zijn ook huizen die nijclig gesloten blijven,
rvinkels, waar de rolgo,rdijnen neer hangerr. Hier
cn da,ar hoorden ive ze ook we1 rnokken, de'bur-
geffi. Zoo zaten we varmo{gen in een zaal achter
een bakkerswinkel, waar meu zeer slechte ko,ffic
zo,nder me{k o,f suiker verko,cht. Er was geeu so,l-
rlaa.t in 't vertrek. Een gro,epje bespraÈ de be-
velert van kolo'ne1 Garcia. Da,t gro'eten voor offi-
cieren vo,ndeu ze hard. Eu dan van 't trottoir
irioeten gaan ! En -zonû,er vorln van pïoces neer-
gescho,ten rvo,rden, a1s ge niet dad,elijk dc veror-
deningen gehoorzaamt I Ik dacht aan de woorciel
1'sq clen solclaat : Dank Go,r1 dat rve geen D,uit-
schers zijn I Want och, als de o,fficierà niet ge-
gro'et r'vo,rden, slingererr ze c1e burgers niet van 't
yoetpa{, zooa,ls r:renige Duits'cher het bij oris
cleccl. En onze piotten drukken de burgers geen
revorlver o,p de bo,rst, ais ze niet clad'elijk begreplen
wo.rden.

IVIa,ar de me€;ste inwoners grocten gewillig c'.n
gaan vlug uit den weg qn ho,uden den hoed in de
hand als ze iets rnoetEn vra,gen. En 't do,et u toah
vreemd aan, a1s.ge ear pofi.tie-irispekteur onclcr-
tlanig ziet aanslaan voor een schildwacht en heel
beleefd hoort vragen ('t rvas bij ,t raadhuis dat
ik er getuige van was) : u Mag ik naa,r bo,ven gaa,n,
ik heb papiererr voor den Oberbûrgermeisterl.

De so,idatem w,andelen op hun gemak doo,r de
siad, koopell geïllustreerde kaarten, die ze naar
huis wilien sture,n, bekijkerr de mouum,enten, rij-
tlen gratis met de elektrische trarn, waar ze eerl
praatje mal<en met 't meis,je, dat konduktelll. is,
e'n we hoore,n de dialekten van West- en Oost-
Vlaanderen, het Antwerpsch en Bru*,selsch en 't
Waalsch. En 't is o.f ooze fJzermannen zich al
heelemaai eigen vdleleu iq rie brzstte stcd.

l]c n,a,arcie r,a1r clel nrark is op 70 cctrticurcn 'L,c-

1ra,a1cl. Gecln'ongeit lioers, zooals de Duitschers
irr Bc'lgië c1e't1cn, \\raar 11og, al is 't maar enkele
tlagcr nreer, <le mark loor 1 frauk 25 ccntiemcn
aa n g enolll en uror c1t. Er zij n l3elgische konrpagnies
in IJuitschlancl, r'r'aar rlc soldij reecls in marken
uitbetaalcl rvo,r'cit. Voor elke ?0 centie'men krijgt
clc s.ol<laat een mark. Veei rvinkels beginnen a.1

clrirk zakcrr te c1ôen, en 't schijnt nu tdet onvader-
lâirclsch voo,r h.et taaru c,etl bo'rdje te hangen nrct
rr Orr 1rarlc Français )) en (( Engtsh spokeu )).

Ook ctaleert rue11 reeds Fransche werken, Frau-
sche muziêk, kaarten van 't Rijngebied,, stads-
plannen, enz. Een rookbare s,igaar kost een mark,
e1l voo'r trvintig niet al te sle'chte sigaretten vra,agt
1lle,n er vier. 't B.ier is srnakelijk en goedkoo,p, err
cle Duits,chers pro,fitee'ren er zelf veel van, wa,nt
om elf uur pas mogen de herbergen o'pen g'aar1
cn een minuut na elven zit menige gelagkarner
rc'etls vr-ll cn hoorrt men dan aan alle zijden uPro-
s,itl. IJelgiscire militairen worclen gewoonlijk doo,r
clcn rvaarcl of c1e,n triellnçr bij 't in en uitgaan hoI-
fclijk gegroet. De ko,ffie is waigelijk, en melk of
suiket krijgt men iu 't geheel niet.

Te Aken zagen w€ de nrenschen in la.uge rijeu
voor de slagers-"vinJre1s. Er was vleesch. Tn'ee
Lielgische so,lcLaten dro,ngen door de wachtetdel.
Of dringctr behoefdiEn ze eigeniijk niet te do,en;
iecler schoof gauw wat op zij. En de baas en cie
vrouw lieten alle klanten in den steek om de tr'vee
so,ldaten te vragsx, wat ze wenschten. Een s,tuii
worst. Dadelijk werdeg ze b,ediend. Zebctaaldctt

"tr' 
u*111q,kkcn en langs de rij burgers klonk het

naijverig < Ohne Karte I r
rr Wij koopen ezu stukje \l'orst en thtris stalen

clc l)uitschers een heel zwijnr, zei rne een der
IilAnllel] .

FIij rvas van Hoo,gtecle bij Roeselale en krva,ur
rlu vau ver1o,f. Zljn1orp was bijna gans,ch ver-
n'oest, ti'at ge'bo,mb,a,rdeerc1, maar rneestal clo,o,r

cie Diiiilchers uitgep,lunderd. De troepen had-
rlet cle pla{o'nds, de baiken, de ctreuren en trap-
pen, cle r,loeren €xt vensterborden uit d.e wo,nin-
gen g'ezaagd en v'erstookt. ..

Dal zaL hij mij rri,et luide stetrr te verteiien il
cen groo'ie i<of{iekanier, ten a,anhoore ook val'r
vele burgers

<r Onzen schoonel toren hebb'en ze doen sprin-
gcn, ging hij voort. Er zijn nu eenige honderderr
inwoners teruggekeerd elr. ze verblijven in kel-
clers, in wat afgeschutte kamers en ze hebiben
niets meer, geen meubeis, schier g'een kleeren en
't is lvinter. Z'e leven van wat ze doo,r een ko'mr-
tcit krijgen. Maar hier zie ik dat elk nog zijn
eigen huis en zij:n meubels heeft, l

D'e burgers keken strak voor zich uit, doch ve-
len heb'ben me reecls bekeod, dat de Belgen uiet
het rroog o,nr oûg, tand om tancll, toepasseq.

Een auto,rit naar Krefeld. Eerst ko,rnen we tc
D{ireu. Daar gebruiken lre het middag:naal. De
$,aarclin vraagt ons of we ka,arten hebben. Neen.
Nu, 't geeft niet... ze z^l ffiri toch wel wat opd.ie-
nen. Als we c1e eetza,al verlaten - 6êo officior
vergezelt ons -- e!1 groeten, klinkt hæ hoffelijk
terug:
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Het sta,ncibeelcl van Wilhelm I, tc Jletz ncergeiraalcl.

tr.l{ahlzeit l, zooveel als : tr we1 beko,me 't eten
u. ))

Eu clan voert de auto ons langs lange met boo-
merr beplante, witte wegen, door het wijcle, gol-
vencll land'. We rijden doo,r eigenaardig gebo,uwcle
clo,rpen; sommigen heb'ben een wacht, anclerc
niet. De menschen zijn aan hun gewo'ne bezig-
heid. Hier een schuwen blik, daar een groet.

ÙIunchen-Gladbach is vol beweging. Hier be-
vinden zich veel soldaten. De verhouding is er als
te Aken. Gelaten onderwerping, bij velen tot het
kruiperige to,e. IIaar ook bij een deel der bevoi-
king een trotsche geslotenheid', een zich schikken
in 't onvermijdelijke.

Een zijweg buigt zich af. naa.r Âhnradt. Daar
staat cle groote sta,atsgevangenis waarmede zoo-
veel Belgen kennis gema,akt hebben. Ifa, 't is
een vervloekt punt. Nu interneert men et vef-
ela,chte elementen.

Krefeld, een schoone stad, met veel nijverheici;
bre'e<l aangelegd met statige lanen. Goeti
voo,rziene winkels. Onze troepen ziin er aange-
ko,men en bezetteu voorname punten.\ran eeï ge-
lrotlwo rru Belgische bureelcrr, waaieu cie vlaggen
rler geallieerden.

In een pasteibakkerswinkel, \'aar we slechts
groo,te taa,rten vinden als voedsel en dan vooral
iaarten van marmelade, luistert cle winkelierster
vreemd op, als wij haar vertellen, alles '"vat de

Duitschers in België ttitgemeten hebben' Ik ge-

loof, dat haar verwomdering gemeeg4 is. De men-
schen hebtren hier ook maar eert klok gehoo'rd.
Maar de vrouw vcrschuilt zich achter dc vera'nt-
weordlclijkhsidl van hcû militrricna. Zc zqt, clat

er zoo'veel ro,uw in de stad is. fn mcnig gezit
heeft men twee, drie en zelfs meer zonen verlo
rel1.

liieef iigt nr,rg Noo'rtlelij(er. 't Is een oude,
I'isto,ris,che stad met cien Zwanenburg. 't I,igt
rlaar fraai op heuvelen gebo'uwc1, niet ver van
tlcir Rijn, en ook nabij de Ho'liatrdsche greris,.
Vcei ,{e.lerianders zijt van uit Nijrnegen eel1s
ko,men kijken naar Ce bezetting. Dikwijls is dat
avo,nttturiijk, wânt het gaat cian met een aanhou-
cling en enkele tiagen gevangenscirap gepaard.

De grens is immers nog altijd gesloten, trou-
\ven3 cen rvijze niaatregel tcgen smokkelhandel
cu matkerrzl.endel. l.laar er zijn zooveel paadjes
cloo,r c'le boss,chen. Bij Kleef ligt Emmerich, een
sta,d met nauwe straten, aan clen Rijn, het eincl-
punt o'nzer b'ezettingssl rook.

Door <len âvo,nd, langs zwijgende clo,rpen en
sluimerencle ho'even, ke,eren wij naar Aken terug.
Hier en daar flikkeren reusachtige vuren van eetr
fabriek. De nijverheid heerscht voo,rt.

Nog eenige tooneeltjes.
Heden namiddag - 19 December - heb ik te

'\kerr iets zo'nclerlings gvzien.
Op de Theaterplatz s,taat iret ruiterstandbeelcl

van keizer Wilhelrn f, clen laatsten in de stacl ge-
blelen pinhelm, zooals een solciaat me reecls hàd
gezegd.

tr4en hacl 't monrrment met e€n doek o'verdekt,
maar vanclaag sloo,t men clen keizer heelemaa,l in
een ho,uten kist. Duitsche timmerlui stonden op
het hooge voetstuk, om ro,nd den ruiter een
schutting te timmeren en luid klonken dc ha-
naor*lager e,vor het plein.


