
-- 1841 -

Engelsche Kano'nniers'

Van de straat en uit de trams keken de men-
schen nieuwsgierig naa,r het vreernde wer-k en
ook in 't daaro,ver gelegen rt Ca-fé Bristoln zaten
gebrilde heelen met lang gezicht het aan te sta-
ren, hoe hnn rr kaiser > langzaam verrd\ileen. Eer$t
stak a,lleen het hoo,fd n6,g bo,v€fl, en dan slechts
nog maâr de p'ickelhaube. Nog eenige oogenblik-
ken en ook deze u',as opgeborgen.

'Wat mo,esten rl'e oud-so,lclaten we1 denken ! We
bemerkten er, kenba,ar aan hun grijzen mantel,
cl. en ze mo,gen blijven dragen, maar zo,ncier milil
taire knoo,pen o,f o,nderscheidingsteekens. Dien
pinhelm hadden ze oo,k gevoeld, als het terunin-
ste niet clen nog grur,velijkeren doo,clskop was. En
voo,r hun ketzer trokken ze ten strijde, hun keizer
was hun afgod.

Zao' 't a,fs,luiten d,er <pickelhaube)) nu maar
een symbooû ma,g z.ijn vaar 't gansche Pruisische
militarisrne.

't Is zonderling, maar waar ge nu in deze vier-
de zone van'tbezette Rijngebied.ko,rrt, hoort ge
op a,lle to'nen: rr Wir sind keine Preusaenlr.

Als eetr Akenaa,r vededen jaar dagelijks naar
Va,als trok, om er te eten, waur,t in Nederla,nd

N'IIf

ging hij <lineeren, o,mdat het thuis zoo schraal
wa.s, verkolilcl gde l]ij na de(r la'atsten gang of het
des,sert aan alle,n, eiie ro'nd hem sto,nden, dat het
Duitsclic militarisrne uiet en rtoo'it verslagen kort
r.vot .1eti.

Toen voelie Rijnlald we1 Pruisisch. \Ve zieu
nrr, hoe cle voo,rbijgangErs gretig de weef ver-
schenerr bladen koopen. A1 mo,gen ze nog geeu
vergaderingen oI meetings houden, a1 weten ze,
clat de bezettencle ma,cht geen andere a'uto(iteiten
eu regeerings,licharnen enkent, dan die, welhe
v66r dlen oorio'g wettig waren aatrges'teld, toch
interesseerrt ruen zich ze€r Voo,r de politiek, nu de
eerste schrik va,Ir de bezettiug voorbij is. Men ir
hier ovet 't algemeen het denkbeeld << republiek
Rijnland-w*estphalen )) tvel genegen, ten minste
in de breede lagen der volks,rnassa. Of het in <ic

kojnserva,tieve kringen zarc, is, ma,g men betwij'
felen, do,ch velen erkennen uiterlijk, dat de ken-
tering we1 degelijk het gevolg i? o1q den laat-
sten oo,rlog, clie de oogen opende. Van andere
zijde daarentegen - en dat vinden we ook in eeu

hoorfdartikel van d€ tt Echo der Gegenwart l en
ttAachener Ru:rdschaul terug -' baseert men de

bcweging op de leus: tt Wij zijn geen Pruisen l'

DE {iROOlE ()0RLOû.
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Een oud-Akenaar betoogt b.v., tlat clc groo'toti-
clers niet van Pruisen lnoestetl hcbbeir.

De Akenaars werclen r,66r ccn vijftigtai jar,-rr

nog u l,{uszpreusen r geno,emd. Grootvatlcr rvei-
gercle zijn zoon tot Pruisiscir arrtbteitaar tc iaicit
b,eno,emen en irield zijn cieftig huis stretig vcor
Pruis'ische anib,tenaren e'rr officierern geslotctr.
PrtfiSen WaS eell u POlizeiSlaat )) elI \,c Ii.ljiliiiri-
clerg gevo,e,lcten z.ich te vrij, onn ziclt Liâar llia;ir
clacle'irjk a,an te kunnen onderwerpert. 't ls waat,
de rrAltaacrrelerl b,elicrrt,ctat zulks 111 tclt laais'ierr
djcn veranciercl wa,s, maa,r toch behoorce in (ie'rt

gronrd, Rijnlancl niet tot Pruisen, maar rvcl tot
Duitschlanci.

'Ueu 
pleit er dan vo,or e€'lr republiek, ciic grr,rr-r-

ter moet zijn cla,n Rijnlauci-\t'cstpiralen e1r ooti
Ilesseu-Nassau en lla'nno,vcr o,lliva,t, l.ro,\"ilicics
ciie cveneens slechts geciu'ongen Prr'isl:rcii \\ cl
den.

illen be'rvijst in gesprekken ert kratrtenartikcis,
dat Rijnlancl vee'l bes,ciraa,fcier is clan eigettli.lii
Pruisen, ctat cl'e jonge so,lciâtell ult 't (rosrcll zlcrl
verD'aas,cten ov'er de verno'uctingeu iil 't lanct teu
Westen valr de'n Rijn, el1 uttllepen: (ttaSz src

Iia,cn i.nler Riickkenr rn urc tsleimar ntit cier A1i'
gewâ,it cier Gi'oszgrtlllilbesitszcr" b,recnen wtir-
trenl. lil.err srcdimp! o,p cie l'rutsts,cire joili<ers, ûtc
er beiang l-l'rj naLdoen let voùk zoo .ioln ruo,geirlk
tc no,tluell, lj,e amLtenarcll lia..,-itre.Lr onoet ilct
IriLlrsrsc,r besituur gecn vtjirei.dl en lieten een eetl-
rvig klaaglie.l hooren tegen cte bureaukratie, die
van geen lecilten r,viide weten en slec[ts één wet'
kende : ( geûoo(zamenl. I),re bureaukratie doot-
de alle energie, alle initiatief. En zoo' gaat het
clo,o,r.

r**.t

Ilen lange goedcrelttrein lroutlL iit i.eL sL:tr',,tt
rran l(emljen stil. Hij breilgt (rc (( \t-\,rLS,) \o(r.i'
de vrjtcle clivisie. Elken ctag vers'ciiijut lttj, ntt
hier, claar cia,ar en op 't cmplacetnent waclitctt
irern cle z$râre autor's oer v'ers,chiilentre baialjons,.
l)e le'vensirniddelen kornen uit llelgië. Spc'eriig
laa,cit ierle,re a,uto zijn vracirtjc: irrcoci en vleescir
vooral, maar ook ko,tfle, zo(lt, pepe1, kortoûr \rat
cr noo'clig'is voo,r de keuketi. Groente[ e1l âarcl-
appelen moeten cte boeren lcvcren voor i! ir:i1lli
cten zak en tlie zijn et geno,eg. i)'e a,uto''s vertt\vlj-
iren weer eu. b,rengen hun ko'stbarerl vo'o'rraati
<ioor clit s,c11oone Rijnlanct, u'aar e'ctrter tic horl-
gef waaIt.

C)p. aange'iiuide puuten, rttee'stal bij een cio'rps-
kerk, sta,at cle auto stil. D'aar rvacht de kar r atr

clke ko'mp,agnie, clie haar rantso'enen o,ntvangt.
De karren schokken cle dalencie en rijzende lve-
gen af en o,p en ten slotte krijgi ieclcr rlnan ztjr:'
maa,l.

Bn al1es r'ver"kt geregelcl als 't ra'cleru'erk van
een horloge.

Rekrvisities lilogcll a,lleeri o1-r bon geschiecletr
ctr cle lrcns r,vorclen a,tge'lervcrt1 tloor claartoe aarl-
gewczeû odficieren.

D'e ll'uitsche bcvo,lkin g, r,n" elke <1e lcvetrs'ruititic -

len c'nzer trc,epctl ziet, verb'eiilt met ongedultl
den c1ag, clat oôl; z,ij cloo'r cle Entente zal rvo'rdetr
llevoo,rradigcl.

liiurielen stuiveu uitgelatet heett, als zij ran
ccll goe(irgcn srodtlaat cctr stulije clo,colltrrc lirll
gcn, erl gr.oo,ten biecLcri llc)o'gc so{lllrre11 voor eer
onsie kottiebcouen o,t anrierc t'cei.ts z.oû lztlrg o,1l-

r:r rrcr bare' artikelen,
&rr ais cen .tJ.elgtscir so,Ltiaat ccrt lccge sarcliueu-

cio,cs weggooit, lverperr at zlc:t oactetr;ii Llurgcrs
op, en cte geltlkkige, (ric zc verûrccs'lert, irkt er
gr1lz1g cte o,ve'rblijvende olie urt.

l"Ér1lge rijett inwo'ner:r sitaau in ailc p1a:ltsen
ttren tc waclltclr, ziclr gctitvec scltKkcrtt[ ttr trc
bevc'len va,n po,litie-agen"te1r. llrr urct lilcilrc ril.ut-
s'o,elleil gâat men rlau heeu.

'k \\il dit land van ellentie vellatclr ctr irctsi--
;nis iirtiis r:iererr.

I)c treiuen rijclerr irr allcrlei richtingcn eu leic
rltagen't op'schriTt uBelgiscir fegcr;r, lri $crKs
tliensit ze ziln. Het D'uitsch petsoucei nro,et a,arl
't lverk Li1ijven, zoor is 't bij tret wâpelhi,tilstali(rs-
\'€irctrag bepaald, eo een bekerrctmakurg zcgt, riat
iret op een r'velwillencle beje'gening err cte geregci-
rie betalitrg van het loon rc'kenen mag, nraar ciat
zij, welke hun post verlatelr, vor.rr clel krilgsraaci
gctla.agcl zullen ll otclerr.
- \\/at clerclen c1e l),uitschc'rs bij onsl lj,crtrkerr rve
iiiet aan cte opgebroken spoo,r- err tralnhjnen, ttc'
ultgepii.rnrlcr(it sitatio,11si, 't gclool.tc 1 iatcl'raa!.l elt

.c1e achte'rgebleven, vuile Ur-utsche lvaggorrs, nici
gebroketr ruiten, wâ,a,rin \ve 1lu llog rn ilclgrè
rnocten reizen !

'li Ga clus huisto,e, elrl 'k be gcef me
na,ar 't station vau Aken-r'! est. l)r is o,o,k cerr
Hauptbairnho'f, aan de ancle're zijcle ricr staci.

Aiien- \\ie',st. - Groote beclrij vi gireici h eers,cirt
iri 't s'tàtio'n, \.vaar 't verya1 van vier oo,rlogsjarcir
nangt. Weinig burgers echter, m.a,ar ve'c1 so,lcLa-

ten, ilelgis,ctre il khaki en Frausche in 't bla,un'.
Ouitsclrc meis,jes in pa,ntalr.ru en unilo'ntrjas rtt

tler tiienstpet o1r c1e lokkerr, cireuteleu ro'uct, ntaat
helr;ben weinig werk. Ze vervangell jo,rrgelingerr
cn nrânnen, l'vaârva,n velsn irr u Feincleslancl r be-
gravelr. liggar o'f verminkt'zijn. W'e gaan nÉ\ar
boven. fn een gebo,uwtje o1i 't perron zetelt (ic
militaire kornmanclant, clie hier 't bevel voert,
cu aan r'rtien ac1j unkt-cherf s e1r sllool,weganlbtcua-
rct o,nclergeschikt zijn.

Op e,err borcl heeft melr lret krijt cen clieust-
lcgulirrg geschreven.

15 uur, zooals't op zijn tsclgisch hcct, trcin
r.o'or' ]'Iechelen, Gent, Brugge, Aclinkerkc. De
laats:,tc na,anr o,ntroert me toch even ! Âclinkerkc
is 't statiorr van I)e Pa,nne, eetts 't tro,epenclepo't
c1e.r Relgen, ginds achtc'r clen IJzer.

Een lrein vo,o,r c1ten lJzer dus...
Br hebben er in dit station veel gestaa,u, clic.

rraa,r den lJzer reden en cle wa,ggorns werden met
bioemen getoo,icl, e1r op cle nranden schtec'f uren
ru Na,ch Calaisl, tr Na,ch Patisl o,f overlnoediger
11,,g t Nach Englandr.

l)uizenclen jo,ngê en ouclere solclaten hebben
varr hier vo,o,r 't laa,tst Aken gegroet en cle lveg
tloÇr: 't heuv'ellald, la,ngs 't dichte bos'ch, o'ver
rre, gLens, rraat clen fJzer, v;as voor iren tlie ua,a,r

tlen clbo,cl. 'k l)enk aan cle D'uitsche kerkhoven
te Leffinghe, S,e,r,'ecote, Ho,uthulst, ilie ik eenige
rveken geleclen bezocht. Weer staat een trein voor



- ]tl:l --

Presidcnt \\;i1s,on aan i;o'o,ril van cle ,r Ocorge \\: as,irington l.

rl<'u I.Jzcr gcrecd, nraar irii i;rcrrrlt i;iiirlt, iie lgi
s:,che v'cr1o'fgâ,ngers naar huis.

\Vc stappen in.
Eeuige s,o'ld'aten zitten om mc heen.
rr'D,'âs voo'r langel, zegt Buffel, rne/t wien ili

.qa,urv l<ennis gemaakt he,b en clie nu ra,ltsel er1

ltakkage itr 't net smal<t. rt'k JIo,ete 1taâL ceit
1l:lro,chic ltij .lcn ljzcr. \\'anrcci sirlril r', e er- ;:ijii .

Lr twee o,f clrie clagen? l
,, ftr vcrlo,f ? ,' r'r'aag ik.
rr Trvirtig ciagcu i 'k I{onr r;aar I{refclcl. Wc zii-

tctr al eerr heel cinrle iu l)uits,ch1and. ir

Hij stopt ccn larrge Dtritsche piip.
(( Een kade,atl \/oof m'11 \rader l, r.e rtdlt hii,

(( rn,aal 'k ga ze c'ens pro,beeren ).
Hij bla,asrt lvolken roo;[< nit en zit nu rccht op

ziju gemak.

litrffel is cen eenvotrdige iroerenjo,ngen. Vier
jaar zal, hij aan clen IJzer ell â,ls 't helder weer
\\'âs,, lion irij zijn bezet do,rpjc c,ntlva,ren.

r< En vier ja,ar mo,eten wachten eer ik er rla,ar
to,e ko,n. En nu zoa vet in D'uitschlanctr zitten.
\\'e zijn hier niet slecht. Varrnacht heb ik in een
zctel ges,1ap.en, een schoo,nerr, zachteî, langen
ze.te|r. Buffel be,schrijft me hoe een sofa er uit-
r.iet. .tr.En ze gaven rue nog kussrens en 'k lag
claa.rirr en 'k rvas lijk een engel. Ja,, mân, 'k $'âs
ku'aa,<l a1s ik na,ar Duitschland kwam. Hun so,l-
clater-r hebbelr zoo gemoorsrcht op onze paÉo,chie eu
't s1 gestolen. llaar g'e kornt nu hier b nlen, ze
s,tekerr c.el stove aa.n voo,r je, zetten een kis,tje
s,igaren. op tafel, zo,eken a,chter een srnaps,, klap-
per.r vrienciclijk... en r,vat c1o,e je c1an...^ jé t<tait
cck err al r:a,t je gepeinsd heb,t van in b,rokkèn
s,1aan en tempees,ten, verge,et je, orndat je <ie

lt\â:
tr.'.
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De Amerikaansche Staats,sekretaris Rob'ert Lansing.

:,uelrsrcl)erl niets l<Liilt rnis,rloerr. I)at zit niet in
ons!l

Nu en dan springt Buffel eens o,ngeciuldig
recht, we,rpt 't portierraam opelt eu scirreeuwt
den acljunkt-chef of anrbtenaar to,e: tWanneer
gaan we uitzetten? l

De klok wijs,t nu rc,ecls haif vijf, dan vijf, iraif
zes er eiuclelijk ko'mt er beweging in r|en trein.
Dre avo,nctr is gevallen. Nog even zierr we c1e hon-
derden lichtjes van Aken.

't Gaat met een sukkeldrafje. In den .waggon

flikkert eetr kaarsje.
<'t Is lijk een Allerzielenlichtjer, verge'lijkt

Buffel en nu beginnen de solclaten over de don-
kere treineir, rÀ'aarmee le rran den fJzer in v'erlof
naar Parijs grngen, donker immers vo,o,r de vlie'
gers.

Ze p,ra,ten over Frankriik's hooftlstad @n de
ma.rtaines.

rrlk hacl een chique r,narraine)), verhaalt Buf-
fel. tr Op een avond gingen we naar 't schoo,nste
theater van Parijs. En besciraamd dat ik was.
Ik, boerengast, hing claa,r aan den arm van dat
rijk vrouwmeasch en 'k kr,vam in clie zale, al met
glas en groote spiegels en go,ud en tapijten ; 'k
peinstle, cla 'k in den hemel zat I >

Ze spreken dan over 't lââtste o'ffensief en,
zo'ncler dat ze 't zich bewust zijn, o,ver hun heJ-
denmo,ecl en cloodsverachting, en de vreugde in
de bevrijde steclen.

D,e trein kruipt vercler... Visé...
u Zijn we nu nog màâr te Visé I rr ro,ept Buffel,

a1s hij den naam hoort.
Ilit alle waggons koq:nen iro'ofclen. 't Stadje ligt

in den regell en de duis,teruis gecloken. Toch wil
men zien... al kan men niets o,n<lerscheiden. 't Is
orrn de ttagiek van clen naam.

We staan lang stil bij de sr:mbere ruiner. D'an

riiCen we Limburg in. 't Is tien uur a1s wc te
'.|'o'ngeren s,to,ppen.

D,e so,lc1a,ten openen den knapzak. lk krijg ook
trek; 'k heb te Aken vruchteloos naar pro,viand
gezocht en ben nu blij met Buffe'l's zal<rnes een
pa,ar sneden van zijn broo'd te snijclen en r.lat vet
uit zijn po,tje te cliepen. 't Is ruilhandel, want
mijn kameraatl steekt eenige nrijuer sigaren o,1r

zak.
Hasse1t... 't Is bij middernacht nu. Wonclerlilk

toch, hoe vlug de tijdl nog voo,rbijgaat. Hier
wa,chten we ia,ng, zeer iang el" Buffcl is o'nge
rust, dat ze ons vergeten hebben.

Hij gaat bij den machinist eens info,rmeeren
rvat er aan scheelt.

<r Slechte machine r, zegt hij, bij 't weerkee-
rer1. <<Ze :,rita'et" adern scheppen. De D'uitsirnan
hereft a,l wat goed is, mee. l

Eindelijk vertrekken we weer.
De na,cht hangt over Limb,urg en Brabant.

't Kaarsje is opgebrand en we zitten in 't donker.
So'mmigen slapen luid roqrkend, anderen rooken
en de glo,ed van pijp o,f sigaret duidt de plaats
a,an wa,ar ze zitten...

Buffel verha,alt me vân zijn familie, zijn peet-
kinci, van zijn meisje en.oo'k gelo,o,f ik... maar
zijn s'tem klinkt verr, st€eds verder...

tr Allez, 't is al o'chten<ll !l Buffel wekt me met
een poir in de zij.

Verdwaasd kijk ik op. 't Is zeven uur en de
trein staat on<1er cl1e hal van Mechels station.

< lrlorgenochtend zoo Tate zal ik ook wel thuis
zijn>, verzekert Buffel, die 't porrtier voo,r me
opent. rr Allez, to,t dat we elka,ar we,er in Krefeld
zien. Yraa,g maar naal Buffel, ze kennen me
allemaal, want 'k sp'ele nu voot ko,k, 't beste
stjeltje in ,t tselsisct jiî
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Enkele dagen later keerdlen wij naar D'uitsch-

land terug.
Keulen was do,or Errgelschen b,ezet. Ook hier

een a,a,nllik als te Aken. Veel bew,eging en dade-
lijk een gro'ort d,ee1 ,:ler bevo'lking, dat met r1e

vleemde tro,epen betrekkingen aanknoopt.
Reeds dadelijk wetlen e'r zaken gerlreveu ert

kanto'ren ge'r,.estigtl', eers.t cloor c1e Britten err
Ame'rikanen. Uit België kwamen 'rÀ;elcira

ook zwerrn.en koop,ers en cLit werd notg erger, toen
tle treinen b,eter reden. l\,Ien ko,cht c1e winkels
van Aken bijna leeg. Be{ad'en keerde men terug,
e,ers,t zoo'veel rno,gelijk in. het geheim, later oi1]en-

lijk. Op so,mmige punten van Aken was het als'
b,eurs van marken. De <koersl $ras't ee{ste bre-

richt van den clag. En claarnaar richtte men de
zaken in.

Generaal Mangin schrijft in zijn werk ( Corn-
rnent finit la guerre r:

ru Ekono'mische betrekkingen werden met
Frarnkrijk aangeknoopt, en wekten in 't begin
de bes,te verwachtingen. Gedurende de vier eer-
ste maanclen werdl vo,or 800 millioen waren van
Frarnkrijk na,ar D,uitschlancl gezonden.

Maar er was nu een ruilhanclel noo,dig.: de uit-
voet van Dluitsche produkten naar Frankrijk.

Te vergeerfs stelcler het Fta,nscher opperb,evel
voor naâT de veu:woesrter gewes,ten bo,uwmateria,len
te zendien, 't zij flrw, 't zij bewerkt : hout, ijzer,
cement, vensterglas; clie regeering zo,u cle ver-
nielde dorrpen aldus vijfmaal beter geholpen
hebbenr, dan d'oo'r de uitkeering van ge1d, daar
dit materiaal in Rijnland vijfmaal goedkoo'per
ko,stte dan in Frankrijk, wââf, rrren het dan no,g
met cle gfootste rno,eite verkreerg.

Dte uitdeeling van tleze hulp in na,tura zo,u voof
tle Frans'che nijverheicl geen mreded'inging ge-
rvee'st ziin, daa,r 't marteria,al niet op de markt ver-
scheen. Do,ch geerr clezer kornbinaties kon de eko,-
nornische barrière ve'rbreken. Eenige produkten
uit Rijnlancl kwamerr wel in Frankrijk, maar
door Engelsche en Amerikaansche agenten, be-
zw"aa.rrl cloo,r o,nko,sten voo,r trans,port en door
'w,ins,tjes en ten ko,-cte van onzen wisse{ko'ers. l

Zbo was het trouwens ook in België, n"aa,r veel
D,uits;che p'rodukten al cladelijk na den wapenstil-
staar.d, als Engelsche \À,'aren vermomd, in de u'iu-
kels lagen.

Jê

Nu no'g eenige oJ.;r;, over <le atgenrcene
bezetting.

Op 2 December bezctten dc Amcrikanen
'l'rier. IIun into,cht r/i/as zcer u'aarclig el DuitscLc
bladen erkencien grif, dat cle intrecie zeer ho,ffe-
lijk was.

I{eulen rças toen nog niet bezet. D'e levolutie
n'o'e'clde er. Illen plunclerde rninkels en de burge-
meestet verzo'cht aan cle Engelschen c1e b,ezetting
te bespo'eCigen, o'nl tje ortle te hers'tellen.

Oot< zoo, iets had rnen claar vroeger wel noo,it
t,crtroed.

De t Volkszeitung r vari Keulen maakte een
he'rclerlijkel bricf opcnbaar, clic clcrr Ben I)ecerr;-
ber in aJle kerken voo,r'gedezen moest wo'rd'en. Die

brief was tot de solclraten gericht en luidde a1s

volgt:
rr Duitschland o,ntvangt u met vreugde in het

hart en tra,nen in cle oogen . Onze hoo,p kan niet
verwezenlijkt worrcle'n. Go,:l heeft het anclers be-
slo,ten. Gij keert terug niet a1s o('erworulenen,
maar ge'dl.ongen om c1err strijd te6Jeno,ver een
grooôere macirt crp te geven. {Jw eer is niet aan-
getast en de toekoms,tige g'esiachten zullen nw
daden loven. tt

In hetze,lfde Keulen trachtte Trimborl, leider
der ka;i:holieke partij, de basis te leggen van een
\\restfaals,che republiek, onafiranire,li'ik van Bet-
lijn, <l,c,ch bchoorende to,t Lret D'uitsche rijk.

Ook in trrankrijk was er bij velen een streven
tot het stichten van een clergelijke republiek en
voo'r dit c1oel zou men werken in verbancl met <1e

vred esl<onfe rentie.
Den 6en Decemb,er vetschenen Bnge'lsche 1an-

siers te Keulen. De bezetting ges'chied<le o'p
ordelllke wllze.

D'e burgemeester van Keulen verklaarde, dat
gansch Rijnlancl het ge'clrag der Fruisis'che tro,e-
pen in België afkeurcle, en clit gebied niet meer
cloon: Pruisreri geregeerdr wilcle wo'rden.

De rr Kôinische Zeitungr schreef, clat Duitsch-
1ancl de in België en Fra.nkrijk aangerichte scha-
de moest vergo'eden.

Te Diusrse'ldo,rf pro'te'steerclen rle nijvera,a,rs te-
sen elk voc,rnemen van c1e s,tichting eener \\rcst-
faalsche republiek. Een po'litiek punt van groo't
belang was dus opgelezen, el veel nog zou er
o,ver getn'ist wo'rden.

I),en .9en bezochten Po,incaré, Clemenceau, c1e

ministe'rs en afgevaareligden der Karner Metz,
en da'arna Straa;ts,burg. De intrede van den voo,r-
zitter der rspubliek te Straats,burg was officiee'l
en geschiedde op plechtige wijze. Op de mairie
s,prak Porincaré een redle uit en zei hij o,. m. :

rr Het plebisrciet is gedaan. Elzas heeft zich,
rveenend van vreugclle', aan den hals cler weerg'e'
rtonclen mo,eder ge\^,'orpen. D

D€n 9en D'ecember - denzelfden dag - ruk-
ten de F'ranschen Mainz binnen.

Het Amerikaansch leger bereikte op denzelf-
clen clatum den Rijn.

Te Metz vroegen veel Drdtsrche ambtenaren
hun ambt te mo'gen beho,u<len, maar de Fran-
schen stelclen een streng o,nderzo'ek in naar af-
kornst en gebootte. A11een zuivere Ëlzasserg
zou.ien gehandhaa.fd blijven op hun post.

Den lOen Dece'mtre'r kwam Po'inca,ré te Colmar.
Tot ,:.le'n maire zei hij : < Wij zijn b'innen getleden
en zu11en niet mcer vertre'kken. rr

Vervolgens be.a'af hij z.ich naar Muhliraus'en.
D'en 11en keerden Po,incaré, Clemencearr ett

lrun reisge,zelien te Parijs temg.
Te Trier lre'rgarle'rden intus's,chen Frans,che en

Duitsche gevo,lmachtigden orn den wapens'til-
s,tzrnr1 te verlengen. In cleze stacl rverd een Duit-
s'che senelaal aangeho,ttrlcn, en te Metz opgeslo-
ten. T{ij u'as beschttlrlie'd in Auqus,tus l9'1,-1,

ho,n.lrer<l tu'aa-lf Lrrrr.qels te Aarlerr te hebben la.tcn
fnsilleeren. Lrfct' otrts'to11,1 t'cr, qeschil over ziirt
rritleverinq. I)'eze uitlcvcring harl' echter noo'it
p1a,ats..
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De,n 11en D'ecemben b'ezetten cle Amerikarreu

Ko,blentz.
Een wo,o,rcl 11og over Bupen en l{almédy. Vau

13elgische zijc'le eischte nlen cle inlijrrirrg '-'iczcr-
ka,ntons, om rerdren, da,t zij vro,eger aau olrs ont-
rcloftl r,r'erden

Zii werden o,ns inderdaacl in 18i4-15-16 afgeno-
rrren. fn r< De l,egerbode r lezen u'ij claaro'ver het
vo'lgencie :

< Na den v'al van Napo,leor.r moest ons 1aucl aau
Pruisen den rechte,ro,ever cler l{oeze,l afstaan, irct
rrrc'ir'lissemelrt van Bitbtrlg, de kanto,r-rs vr..t
Sa"int-Vith, IIaImédy, Schleyden, Cronenbrr.g,
Ncau ([upen) Ro'lclluc err Nicc.ler-Cmchteu, zoo,-
u'cl a1s'i cle or.rdè enklaveu var. Rocrstiorf , Iie r--

l)cr'r, I,(-rûimersrum, \\rilti1rgen, e112.

frr het Zaiden dier s,trc'ek (lic,m c1er' \\:erche,
<lis,trrl;t }IalrneCy en helling; d.cr Hoogc-Vcen) is
cle b,e,i'o,1king uitsluiteli j k \Va alsch ; l{oo,rcluraarts,
Oc.rt- en Zuidwa,arts spleekt rn,err Platdtlit.scli; irr
cle clistrikte'n van Eupen en Aken, zijn ct ze7Ïs

noE e'cuige Vlaamsch -I,imburgsche gro€TJeme11-

ten.
Tusschc.n, Eup,en en Raerett is het wondere

la;nc1'schap cloorrzaaid met boo'metngro'ep'en weLke
va,"k lusitiEe villas o,f kasteelen bescirrrtten.

Renevens met eenige plaa,tselijke uiirte'rhe'derr
houclen cle inwotrers zich biizonder beziq mct
'| 311.libo'urn', veeteelt en bo'schontginlriu.qcn.

Eup,en (Néau), r1at zich enke'1 op eeniee kilo-
mete,rs van c1e o,udle gre'ns bevindt, js ee'n kleirr
rustiq steeilje, rva,ar eenise tta,rrrlijnert loo,netr
lrr"rqicher rijen laEe en, zincle;lijke huizctt, -52311--q-

ve'r r'le kerx- uitsteekt, ure{ke niets bijzo,nrle'rs bc-
vait.

TTet steedie wo,rdt slechts v'aklicr cles Zoldass.
I)'arr. zo'o'als clat seb'eurt in ,le kleine Bclr'is.cl'c
s,tc''l'err, sta,an. b,ii het einrliqeu de'r kerkelijke
clie'nsten, de jongelingelr o'p c1e kerkpla,ats gc.-

schaarcl om <lên cloo,rto'cht b,ij tc wonen c1e,r iongc
me,isjers, cloor hunne rno,eclers l:egele,ic1, allen op
hun pa,aschbeste.

Ilan. eens cle avo,ndcliensten ten ein<le, t'orrit
het kleine stadje terug in zijn kalme verlatenheitl
gecllo,rnne{r1... to,t den vo genclen ZonrTag. n

Bij deze p'laatserr- s,trekt zich het gro'ot I{erto-
genr.vo,ud uit.

O'ok hiervan werd cle inlijving gevraagtl, als
eerr scha.le,vergorsdilg voo,r cle in Relgië verw'oe-
ste bosschen.

Dte v'recleskonferenties zoJuden hierover te bc-
slis;cen hebben.

\tr/ij ztillen dus oqr cleze kr,ves,tie terugkeererr.

***
fncl'erd'aad1, weldrra hebb'err r,r,ij r1e vre'cleskoqi-

fcrcrrtie te bespreken.
\À;ilso,n, presidient cler Vcre'enigcle Staten, clic

in clem oo'rlorg zo,o'n geza'ghc'bbencl w'o'orcl ha.tl,
begaf zich na,air Euro{pa or-n de vrer-i'esko'nferentic
lij fe wo,nen.

Hii cleed c1e reis op dc a George \\rashiugto,n r.
't -vVa,s lvel een VOorrnâ:â111 en uitzonclcrlijk fcit,

clat een vo,o,rzitter cler Verecnigcl,c Statcn hcr-

ri'aatts llr'âm, o,In eerl leiclendc ro,l in de Eulo-
peesche politiek te spelen, en in Anrerika rvc'rc1
daarovcr klitiek uitgeoe'fenrl.

Prcs,iclcnt \Vilso'n richttc clcze boo'clschap tot
het r\nrerika,ansch l{o,ngles :

ir Ik grijp cleze ge'lc15errheicl aair o,rn het Iio,n-
gres van mijn r,oome'rnen in kennis te stellen,
om nrij irr Parijs bij dc vcrtegenloorcligcrs clcr
regeeringen te voegen, rvelkc irr rlerr strijrl te-
gen de lliddenrijkcTr vctbo,nde'n z,ijr' geweest,
rnet het clo,el om rnc,t hen orrer clc \roornaallrstc
bepalingen van het I're'des,vcrdrag tc bc'raac1s1ur,-
gen. Ik b,eseî het ongerief, clat nrijn ve'rtrck uit
cllt lancl, in hct bijzo,ir<1e'r o,p clit oo'genblik, zal
tcu'eeg b,Le'ngen, clo'ch hel l-.*:luit rvas tlat hct ccrr
voc'rnâ1lle plicht vo,o,r rrrii is onl te gaau cn ili
iloop clat ileze o,r'cr\r'cgitrg voc,r [1 c,\'cu ar'rl<tclidc
r.t.1 t.iin 315 7ij 1o.ut' tri.j i: gcivecst.

D,e l cp;eeringen <lerii' gc,allieclclcrr hcbberr tlc
vt eclessrouclslâ,gc1r aanvaartl, u''c'lke, i1i ilcrr Pn
Januar-i volr het Iiongres hcb uitccrrgczet. I)c
,l,.liddenliiken hcbbt:rr clit tevcus gcclaau en zii
riers,cltcrr mijn perso'onlijken ra,ail tcn opziclrtc
r,an c1c o'pvatting cu to'epasising er van. Het is
lio'oc-st wens,chelijk rlat ik clezerr gcef, ten einde
tc -,r'aarbo,rgerr, clat hct oprechtc rrerlang'en o,n-
zer r:egeering om zolrclc,r zelfzuchtige cloe,leinrlet
nrede te werken tot c.le regelin.gcn, rvelke tot gc-
nreenschappetrijk heil zu11en stleil<ken vo'or allc
betrcl<licu uaties, terr vottre tot uiting ko,rnt.

Dc rilr:tlesbes,lniten, \va.âTo,Iic'r ttrans ovcreeu-
ste'mming rno'et rl,o,rrlcn rterkregen, zijn vall'bu-itenger,r,oo'n geu-icht, zco;rveil voor o,ns a1$ r'oor
de ot'erige urcreld. en ik ken geen zaken of bc-
langetr, clic zo,uclen ruo6te11 voorgâ1111. D,e clappc-
LC rnâ:1l11cn vân o,1rze strijclnracht te 1ancl cn ter
zee hebberr met to'ervijding ges,trc,den voo,r <lc
idealeri, lr'e1ke zij u'istcu clat de idealerr rran hurr
lanc1 u'aren. Ik heb gctreenrl cl'eze ide,alen uit te
clrnkken. Zij z)in clo<,r de staats,licden âa1rvâa1'(l
ais hcc,fclbestarrclclcel voor hun cigen geclachten
en c1o'e einclen. Daar cie g;easso,cieercle regeerirr-
gen 7.e hebl-'err aanva,ar<l, ben ik hct aa.n haal vcr-
schrtlcli.qc1 oal toe tc zie'n, \io,o,r zoo'ver hct aan
mir' ligt, dat er gcc,n o,lr\{,-are of orrjr-riste verkla
rinq van worclt gege,ven eTr cla geerr mogelit'ke
poging tl'ortclt rteto,'trachtzaa.md ollt z.e tc r;e'l'wc-
zcnlijken.l

Ook zon.'l J-rii ncc cen nd.'lcle ul'.tcenzetting.
Sprekende o,ve r het werk cler \ryollwcll

tijrlens clen o,o,riog. verrklaarcle hij clat het rnin-
ste ciat voo'r clie ztcTt zoa be,k.r,'aarn vco,rdedet,'
als de inanner c,o a.l1e nebieC, k'ou gedaan rn'o,r-
den is : hurr clezelfdc' nolitieke reclrten toe te lccn-
nen als aan de ûlan11en.

Ove rlrerr oo'r1o'g zeecle Wils,on.^ t<Ziedaat cl:e

zeqenre.al v,erzekerd, r'oo,r rlervelke wii alles
gec,ffercl heb.ben. \\Iij zul1en rrrr orrle qr orgarri-
s,atie blengen in d.ezeu vrede uiet iilleeir voo,r ons
zc1!, ntaat o,clk vcor al cle a.trclcrc .rolkercri rra,n r'lc
u'ercld. Niet alleen onze rrcilisheirll zoe.ken u,ij,
maar de internatiotrale rcclitvaarcligl'ei,l Orn zc
te bcliotrcn 'hebben .r'ii a1 clc lrrt-'rrrrerr der: rrij-
vcrùeid en rler finaitciëtr aanqeurencl. rnâar eeus
r1'e n'apen-"ti1s,tar.rc1 geteeketil, zoo hebb,en .iltij cle
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De batterij von Tirpitz aan de Belgische kust'
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: '' -li- ::: rj
: '::.1::!:r:.i.Èa

\\'uipc11s' nc'clergclc.grl; rvij hebhcn ten rlictrste va'tt
rlic irrtcrrrationalc rcchtvaar<1ighcici ges,telcl â1 wât
l;cs,tcrurl \t'âs o,nl <lerr o,o,rlo'-q voo,rt te zettett- l

l)c Prc'sicler.rt l\:Les verto,lp,ens op cle lroo-
clcn rtarr België clr \,Ér1i Noortl-Frankrijk, zcg-
gcrrrl, rrc.lat niet allccrr het gelr1 henredclen kan.
ZcTfl, a1. iratl'-1cn tlie larrdcn het no,o'Cigc .qc1(1 Lrl
cle rro,o'riige .qro,rtdstc,ffetl, rlog zo,Lttlerr zii hurrnc
pla.ats iir dc trcrelciirrrlustrie niet tcrug kttunctt
inucnlt-'rr, aa,ngczietr zcot't,c1 fabricl<cu cll nla.-
chiencrr t'crcletr r.ernielcl cr! zco,Vecl u'crlilieclett
oLverlcdclr zijn. Ijururc nrarliten zullcn doo,r att-
tlerear ingetc,nrcn rrro,nletr, zoo t'ij 't rni<lllel rrict
r,irrdcrr o41l zc o1r bijzo,nclcre wijze bij te staatr.
Ik 1rco,p clat hct lio,rrgres ge,reed zal zijr oru hrrtt
r1e ;Jro,otst mo,gclijke rtoo'fdeeletr op <l'at geb e(l
te rrctzekeren. l

Dit laatstc clcel r'an clezc boo,cls,cltatr l-its tlrts.
\/oor orlrsr lancl' van belang. ()een $'onrclcr, tlat rlc
konrsi,t van \\Iilson met grco,tc be,1alr.qs,te'11in;
u'ertl tcgenro'ct gcziert. Enkcle hclclerzietiden b'e-

trriifcltlerr echte'r of ztin iclealen \1'e1 begrepen
zo,udcrr $rc'rdell.

\llilson o'ntmoette in c1e Ve'reenigde Staten veel
tcgcrstanc.l . Dc z.ie1 hietvan tras senator Lodge,
rlie c'en vrede,,sp,ro,.grammia opstelde in 21 arti-
kclcn, cle o,ntrl,apenitr.q clcr Centrale mogendhc-
den eischencl, de bezettillg van vijandeliik ge-
biec1 to,t rro,llerclig herst.e,l cn schadevergoeding,
to,ezi.^ht op het gelrlrntezen <lier mo,gentlheclen tot
vo,llio,rnen betalirrg en.hetstel der o,rcle in Rns-
1arrrl .

ITet staatsdcpartement tc \\rashin.qto'n hacl aan
cle Centrale mogeuilhecl'en laten .retelt, cl-at deze
a1le rrrcd'e,t1e'elirrgcn aan <1e geallieetcle tegeetitr-
ren te richtcn harlclen en niet aan c1e Ame;rika'an:
schc rcgeerirrg.

Ec'n Frans-ch-Errge'ls-,ch-Italiaansch eskader
girrg trresiclent \\'ilsnln oD' 7.e'e begroetet.r cn bcr-

.qeleirldc henr 1ra,ar de haverl rrau Brest.
\\rilson bezocht met c1e rr George Washington l

rie 1rla,ats,, n'aar tle tLusitanial tot zinken ge-

l;r'lcltt \\'as, il1 ]Iei 1915.
1)'e rr TErnps )) wee$ et' op, dat voo'r c1e eerste

nrsal ec'n voorzitter tler Vereenigde Staten naar
Enroira kutanr eir hij op Fralrschen groncl lalrt1-

t le.
ru lc'rlcr va,n olls,, rijk o'f ueclerig, verbeelclt zich

cen b,eetje, clat \\-ilso'rr aan ziin ha.arctr komt zit-
tc1l. ))

Prcs,iclent \\Iilso'n ldndlcle clqr 14en te ]Jres,t.

Onr kn'art o\.er eell klo,nk het eerste kano'ns,chot,
tlat cle aattkomst melclde. Op dat oo'genb'lik ver-
::checn het t:ska.clef : eerst 30 destroyers, tlan cle

rr Pensr-vlvania l, inet vice-admiraa,l Mayo', op-

'er1-.c'r'elhcbbet clcr vloo,t op clen AtlantiEchen
Oceaan, en clan de tr Geo'rge Washingto'nrr, die
bij het fort To,ulleroch stoPte.

Hier r.nntr-ing c1e vootzitter aan bootcl <lc mi-
rristers, ge'leirli <1oo,r Pichon.

\rijftis Amc'rikaa,nsche, Eirgelsche elt Fratr-
srchc sichepcn begeleiclclen de rr Washingtotr rr '

Onr half tn'ec liep clezc ci'e hancielsha'i'en bin-
uc,n o'nclc'r iict getio,ncler cler kano'nnsn, het ge-
fluit clcr sirenen cn het gejubel der menigte.

l)'c s,lcrqrboot <Pas ctre Calaisl bracht Wiholr
aarr nal el in auto reecl c1e presicl'ent db,o'r dc sta,<l.

D'en 14en December krvarn Wilson te Parijs
aan. Ook hier kanongebrtlcler, militair vertootl,
gcjrrbcl.

Op het <leiertner, aatrgcbo,clal <1o,or presiilent
Pcincaré aan pfesident Wilsom, sprak c1e presi-
rlent <let Fransche Repub,lick eEn to'ast uit' Nâar-
irr hij o.nr. zci:

rrOp ur,ve bc'urt zult gij, llijnheer c1e llres'i-
r1cnt, rnet ci.qeq ooLgetr knnnen vaststellell hoe
uitgcbreicl c1e cloor <lc D'nitschcrs aarigebracirte
ïelwo,estillgerr zijn; cn c.lc Fra,trschc rcgccriug
z:ai rt, <lauLctiboven, authentieke stukkEu mede-
rlc,cierr u'aarin t1e D'uitsche sta'f, met een oûge-
hoorrl cynismc, zijn pro,gram v'an p,ltlnclering en
r.crnie'ling op nijverheidsgebiecl uiteenzet. Uw
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Koningin Wilheimina bezoekt de Belg'ische vluchte,lingen t€, Weetrt,

edtel geweten zal o,ver die schanddadern uitspra,ak
dben.

Bleven zij zonder bestraf iing, v"'are 't mogeirSk
dat ze zich vo'o,rtaan nog zo,t1d'en voo,rdo'en, dê
prachtigste overwindingen zo,uden r,t'uchtploos
zijn. Mijnheer de voo,rzitter, Frankrijk heeft ge-
streden, geleclen, gewacht, gedurende 'u'rer lange
jalen; het heef( geblo,edl uit al zijn aderen; de
be'ste zijner kincleren heeft het er trij verloren;
het draagt clen rouw vo,or zijne jeugcl. Thans
wensicht Frankrijk, evenals zij, een vrede van
gerechtigheicl en veiligheid...

Ons gemeenschappelijk ideaal heeft gezege-
vierd. Sam'en hebben wij verdedigd cle levefls-
begins,elen der vrije samenlevingen. Thans heb-
ben wij samen een vrede op te bouwen, die de
rerchtstreeksche of bedrekte herinrichting vân
veroveringsauchtige eo veldrukkende ofganis-
men oinmogelijk moel makgn. )

Op deze v/oorden antwoordde president V/ï1-
sjn- in zijn to,ast aan p'resiclent Poincaré:

rrfk we'et dat het a,anschc,uwen c1êr puinen,
clo,ot cle legers van de \,Iiddenrijken opeengesta-
pelcl, mij clenzelfrllen afkeet en deze{fc1e cliepe
verontwaarcliqinE zulien inbo'ezemen als die
waarmed'e zij het hart der Ft'ansche en cler Bel-
gische bevo,lking vervuld,e'n ; en, zooals gij zelf ,

Mijnheer <le Voo,rzittel, s,tel ik ten zeerste prijs
o,p de noo,clzakelijkheid, terwijl er over de uit-
slagen van den oo,r'lo.q zal beslist worclen, zulke
ma,atregelen te treffen, cl'at die schrikwekkendie
en roofgierige cladlen niet a,lleerr getvrandmerkt

ïro,rden, maar sok dat de gansche meuschheid
gelr;aârs,cii'.rlil i:lijve, dat gc,en volk zich Voo,r-
taarr aan clergclijke schancidaclen zal kunnen
schuidig maken, zo'ndier de zekerheid naat veï-
clienste gestra,ft te wo,rden...

Dageiijks zal lnet voo'r mij eEn genoregen zijn
in beraadslaging te treden met de staa,tsrrannexl
van Frankrijk en rran zijne bondgenooten, voo.r
het bestude'eren v,an cle maatregelen, dank zij
clewelke wij dem voortduur zullen kunnen ver-
zekeren van ctreze betrekking en aân c1e menschen
in 't algemeen den waarborg zu1len kunnen ge-
ven van die veiligheicl en levensvrijheid, die al-
leen te bekorn,en zijn c1o,o'r de bestendig,e vereeni-
ging en samen'wrerking van ware vriender. l

Onze Ko,ning had den presidrent een uitnoodi-
giirg gezonden o(n naar Brussel te korrnen.

Wilson o,ntving dit telegram no,g in vodle ze,e.

Aan dren Belgischen gezant te Parijs verzocht
Wilson den l(orring te cla,qken voo,r c1 e uitnoo-
cliging en hem te melden, clat hij ze nlet vreugde
aanva,a,rclde.

\iiils,o'n s,to,nrl te Parijs eenige interviews toe.
Hi j sprak o,ver cle vroegere konferentie te

Weenen, na Napoleons val, en \rye'es er op, dat
dit kongres er een was van bazen.

De huidig'e vredeskonferentie zou er echter
een zijn van clienaa:rs der vo,lkeren.

Met Kerstmis bracht Wilson een bezoek aan
Engeland, dat hem geestdriftig begroette.
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De toclrt i'en Prcsiclcnt \\'ilson door Parijs,

Del tweeden Kerstclag werctr Wilso'n,te Lon-
den ontvangen. l{oo'it waren cle straten zoo vet'
sierd. Van Cha,ring Cro,ss station tot Bucking-
ha;rnpa eis was het als een trio,mfboog. Een
dichte massa verd?ong zich en juichte den presi-
dent der Vereenigde Staten to€.

Op een diner in Buckinghampalace sprak
George V tot dren president:

tt Gij korrnt o'ns helpen, om de nieuwe staten te
herbo,uwen op de ruinen van deze, clie do,or dcii
oo'r1o,g inge,sto,rt zijn.l

Wilsron antwoo,rdde : tt Wij hebben grootc
woorrden gelruikt: recht, rechtvaardigheid en
nu moeten wij bewijzen of, ja dan neen, rn'ij er
rle clra,agkracht van begrijpen, en hoe ze aaûge-

wend moreten wordErr in r1e bijzonclere vero'rde-
ningen, welke dezen oorlog zullcn bekro'nen. l

Lorcl Roibert Ce,cil deelde in c1e rt Times r een
prograrnma mecle o,vet clen Statenbo'nd, het
icleaa,l van den president. Die bond zou een blij'
vende rechtbank zijn, om cle rechtvaarcligheiri
en cle vrijheic.l in de rvereid te n'aarborgen.

D,en 31en Decembe,r verliet Wilson Engelancl.
I{ii richtte clez,c wo'orcien to't het Britsche volk :

< Bii irun vertrek uit Engelancl rtrukken c.Lc

Vo,orzitter eu l\ievrous' \\'ilso,tr hun zcer groot
geno'egen uit voo,r de treffencle hartelijkheicl,
wa.arrne.fe hun welko'm r,verd gelrceten.

Ook drukt de Voorzitter zijn r.eer groo'te rrol-
doening er ovet uit, dat hij vaststellen kon iroe
nauw het dkrel en de gevoe,lens van het Brits,che
voik aans,luiten met het do'el en cle gevo,elens van
het volk der Vere'enigde Staten. rr

fntusscheu was te Trier cle wapenstilsta,n(i

verlengd. D,aar werd o.m. bepa,a,ld, dat cle ge-
allieerden ook cle neutrale zo,ne op den rechter-
oever van den Rijn mochten brezetten, clit ntet
het orog op Spartakistische onlusterr.

' XLrv'

DE TOESTAND IN ONS LAND.

De lage ko,etrs van heû geilldl. - Voodserlrerger

liing. - Staklngen. - Levens'duurte. - De

handE[ a.an banden, - Demio,biliisaûire. - IIeû

reiken. - Herste[ dlé'r spoorwegen. - Terug-

kee',r den vluchterlifigen eni der kri,jgsgevangeu

nen. -- fluldq aan. floo,ver, {e Vil,lalo;bar,

Van Vo,llenhoven en Eranel Whi,tlock.

Der Koning te' Pariis, tei MercthEl,en, ter Ben$em,,

ter Aa,rlen, te Thienen, te Dinant, te Hasse,lt,

in trcaert Dui,tschland. - De Koningi van lta,lië

in Be[gië. - De' munitietplaag. - Qarnpen te

Ath en Quatre0h,t.

IIet zal eigena.arciig en va,n belang zijn rrr-r

\\'cer een kijkje tc nerneil in ons eigen la.nti; en

ook lret konrcircie geslacirt za1 gaatne vcr11€mel,
ho,e liet hier na de b'errrijciing tocging.

België cloo,rtrorstelcle natuurlijx een vrees,elil-
ke klisis, het leven was ge'n'e'lc1ig luur en t1e

lranli zakte be<lenkelijk in waarcie. Wij ie'clen

oncler clerr a,1 te overvloecligerr omloop van papie-
rcn ge'ld, aan stilstaud van handel, van clen uit-
vr;er voo,ral. fn het buitenland s,tonden w€, Voo'r
tlen aanko,op, tcgenover c1e hooge koersen. Er
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zijn p,erio'c1en gerwees,t, clat een gulâe,n zcs frank
kos;tte, he,t Bngelsch po,nd zestig, de clo,llar acht-
t icrr.

l)a,arrloor la,g clc hanclci gc,bolcleri. Ooli u'ilcie
tlc rceccring sp,ckulâties tegenho,uden.

FIet ministeric r,-a,n b,ertoo,rrading regclde de
vo,ecling. De lc,geering icgclc ho,ogc bcclragen
to'e, o,nl het bro,o'cll aan I fr 2i pel kg. tc vcrs,chaf-
fen. Het minis,teLrie richtte lio,elhnizen op, o,nr
a,att ti:c l>c,rtotkitrg bcvroretr v'lc'csch te rrers,chaf-
fen. Ifet ko,cht .qraarr irr rlc \tclcenigrle Staten,
botc,r il.r Drcrremarken en Flolla,nd,, aar,clapltclerr
in Ho'1larrd, bepaal<le lrriizcn loo,r l.;inncnlarrri-
sichc prorlukteu. Dit ailes ging niet zo'ncl'el schok-
l<ctt. ,

I) c 1cv cr-r s,r1 ulltte \\'cktc gl'oote o.ntc,rrler'l crrh cic1.
\1:e.krcgcn s)takingcn op clerr sqroorlvcg, itr

Jrc,srt-, tclegraaf- c-n tclefoo,rm-czen, o1r clc trauis,
in vcischeirlclre ttc(lcn, ilr alier:lci be<lrijvcn.

I)e rc'gere'rirrq s-,citonli ritttutetoc,slagcn, \,crgc,e-
rlingcn vc'or talrijke gczinnen, c1l slto11d i11 de
c,pctrbare diensten c.len acht-uren Nerliriag toc.

I)rcn 21er'r D,ecember rvclcli cle po,litieke censuur
op <1e <lag'blaclen afgeschaft. Deze hacl te Rruss,el
s,e<lc,rt clien wapenstilstarrcl s,lechts bes,taan in de
\/cqr:lichting, voor cle tlagbla,ilbes,tutlrd'ers, om
een nurrrmer clet oplage aan lret clcpartenrerrt van
cordo,g te zetrclerr. I'Iaar in a,trrlere ste'c1en lres,torrcl
rvillcl<eur.

D'e reg'ee,ring betrces c'lo,o,r <le afschaffing, rlat
zii tot normale to,estantlcn v'ilrle tcrugkeelen.

DLc rlemobilisatie ging ee'1eide'1ijk, terwijl cle
lichtin.qer'r van âf 1914, binnengeroepell \,\'eft1eri.

ITet treirn'er-lfect mo,est herste'lti u,ordcn. Nn
wâs het le,izen een 7ast. Zoo schre,ef eerr bla,cl :

rr \Ie'us;chcn, clie irr r.lc vclstrciite r-ror:,d'zakeiiili-
lreirl verl<eercnt lraar Gcnt tc rcizcn, de'elen ons
nre<1e, ho,c uiterst b'ezn'a,arlijk en venno€iencl
deze rcis stcecls is. Dre errer ha,.lden 24 uuf noo-
dig om te Onatrcc.ht tc gerakerr, r1c anrlcreu 36.
I)c treirr liiclt met ecrr traa.qheicl, die cle gecluldig-
s,ten doct l'anhoperr ; eT is vo,ls'lagen gebrek aan
liorrriort : cqrtri.Egeliu.qen zijn nict zelt1'zaan'r ; c1e

ra.nren ziin rlikrriils r,an ruiterr crtbloot ; cle u'aq-
gons zijn propvo,l; \vaat .qe\\/oonlijk I menschen
zi.tten, zijn cr thars 25 oilccnsestâDcld..

Trcrrligc tô,o,treelerr doen zich voc,f, kilr.Jct:elt
schreicn rrarr ho,ngcr, dorst, l<o,t1de. \zto,uu'eu
r,allerr in onmach,t. )iiets te t]ceu : clc trcin hlijft
sonlsi rlrcn s,tilstaar tc nridiclcn r,an Lct velc1, ver
vrrr allc woiring a1...

\\Ier'l<'e1ijk, we qelo,overr rlrat 't las,titr-. r.loet zijn
r/o,o1. {:!c uitefervcketrcn rrjct,rort 1lttr'st tc lit.trtrrctr
Eââ.11, nraar clit per treiu clocrr is stellig triet aatr
te tarlctt I 'r

Rur'qers harl'cl'err sle'chts tocgartq tot cle trcilrerl
voo,r zoolver er nlaatscn bes,chikbaar \41ârc11.

\,/e'el birtrrtsilrool'\'1'c'o-'en 11,111elr (lo,ol' cle D'uit-
::chets, oDs'ebto,1<1etr. Rrtto'p.ett rtrteu vcrtticlrl.

Tfet soo,o'tn'eqnetsone'c'l lr'erktc echter hartl en

al .'1up' rte'rbcterrlc 11c tor:sfarrrl .

Etr <!atr l;ru:co: nrerr lroq h(jriclltetr â1s irct ïoil-
'r'cu,le. olr 5 I)ecemlrt'r:

< l{en rvcet dat de I)ttil:iclrct's, fot rritrro,cril'-
\"âlr ecrr r-atr de \,r;o,r\r'artt(lct1 1'2111 rtlctt l'ar-rcttstil-
starrtl , rre'rplicht lvarc'n c1c plaats aan tc clniclen,

r,r'erar zij mij:rerr hatlclerr gelegcl o,p cle Bc,lgische
lrartcn ett s,poorrwegen.

I),aaritr stemtl'err zij to,e; lnaar htl1l kwarle
trrc'rru. is cle u,erclcl dool bclicnd ; zij verztimclert
op t1e lij-st, tlie z'ij afgaven, e,en aantal mijnen <4r
te gevëlr, dic zo'o,urat o'verral 11og ve,tborgen zit-
tcn.

Ec'n clczer rnijuen hee,ft giste'ren een schrikke-
liik ongcluk r,croc,rz-eirkt in tlc static tc \\:ctteren.
(]1c,cic"u<1c ko,lerr u'alen uit 't foutuis va,rr e'ern 1o-
l<cnrctierf gcv:riic,n clt harldcrr rie 1a,ag asch, rlic
tus:rchèlt dc lichcls 1iet, doeu r.nrlr vatten.

EcnsJtl apsr \\'cc 1-k1o'1r1i ccir <>ntzettencle otrtpi o,t -

l'ine. Ticn bom, die oqrclc,r cic spoorbaan la,g, was
.gcs,l)rongc1t. Ecu ticntal nc1.so{rcn .nvcrclcrr gc-
tlooll . Talrijk ziin rlicgerren clie gcl*r,r;etst wer-
<1cu.

l)c sito,ffc'lii1ic s:,cha:ie is groo,t. l
Err vo'o,rt<[ur errr.cl ]roo,rr'le nter vall clergeLlijlie

r:,ngc'luklicrr.
Dc <ioor tlc ll'r,ritscirer::r aclrtelgclaterr lokonro-

ticr-crr u'alen rtersletcn. El 't .tc7ic7e nro,qelr we
.getitigcn I'arr c.lc liituigcrr. I)e l;ezcttcr har1 rle
s:einirrrichtirrg gcheel -;eranclercl.

Ja, 't u'as cen zicir behc11;en, lnâar \\.e ha.c.l<lcn
't bcter' cian irr ve,el anclere lantien.

Dic uitgen'ckelren rr,cnschten natuurli jk zoo,
slrocdig 6a;'gelijk te'rug'tc kecrer. \ro,or ecrr gro.ot
cleel r.an \\tes,t-V1a,anc1crc"n wâs clit nog cc11 o,11-

ruogcliil<heic1, 11iââr rraar s,teclcrr nabii hct front
l<on het $rel, iro,oTal r'oor bannelirrgcn, tlie zich
irr Ilclgiô zclf I'cic,rrclcrr.

llcn richtte tfeiuen irr. Dat girrg nog gcbl.ck-
kig or de reis rran nriclclc'n llelgiô naar lleencu,
Rc,esrelarc, cluulc.lc zcer 1a1lg.

Onbegrijpc'1ijke vergis,s,iugeu hadrlct el
p1a,rts,. lleri leze 't vo,lgcncle:

< \icle ..,luclrtcliugcrr van f,lecucn crr I{alluitr
\\'i'r'Lll tc J,orr'lt r"zt cl i',-rga,lcr',1 o'trr rlc tct'rrgr cis
a,ar1 tc' ga,arr. I),c rci:r nto,es;t gc-",chicr'lbrr langs
.'\ rlirrkerlie, I{a.zc'ltrrr'cck cu ILi js,c1 .

Iior langc rcis, vo,o(\\.aar, uitputtenrl, zclfs
vocjL \/(ot1\\'ctr cn kinclcrcn. D'C avo,ncl r'alt ltn
s,po'cr1ie', 's ua,chts rijtit nrert r1col, gelukkig euri-
gc uurtics tc kuunen. s,lapcn, nreu hoort gcen
:itatics 1'oepcnJ v'ernrits a1 11c rcizigers l'rctzclfdc
rlocl te l.;creiiicu hcbl;en.

's l{rlrgcns l;cr.iu<1en cle zrfgcrlrattc rcizi.qcl s

zicir in eeû rtreetlcl, cnl;ckenrl lancls,chap.
Zij bevo,n<lcn zich slcchts -.l00 kilonreter bo'r'etr

Parijs, irr <lc <lcpartc'ncntelr varl Cbrrège en
Creuse ! l

].laandcl tluurrlc clit gc'sr.rli1.:e1. Zoo schLevelr
u'ij riog' in lla,art 1919:

rr frr het sipoorwegstatio,n te A a1s,t, rvaal c1e

lrillc f,Iaert-"r-ind lijtlig cic,or tle talrijiie gateri in
rle' r:r'c,rl<appirrg en de s,c.hntten blaast en over
't hqog l)errolr zrviept, tij<1t de trein I'an ]Iechc-
len binncn.

llaturct, V1'o,11\\'e1l cn kinclere,n, sonrtligcl
gce<l , nraar: t1e rne'csten iravelo,os gdklcerl, s.tap-

1;r:u uit, z\\'ervelt clo,o'r cle gange1l, op de trappen
crr u achten d,art op tlcn trein Rrussel-Brugge.

Zc ti71cn in cic clu:rne kleelcir, tre;kken een clas
of tlo,ek vastcr aall, s.tanrpvoctcn, u,atrtic'lcn licett
ç r_r l\'qe f .
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Op clc Noo,rdlaan te Brussel, bij het vertrek cler Dtuitschers.

Zc lit;'ineu r':ru Iln.rlgcttliottt cr otttgcr,'itrg ,i-'tt

nroetcn Ilrar Rocstclat'e, IituriL;r1ic, -ilcitcnt, ttltai'
VC1'\\'ocst \/.laailrlcrcu cius,.

Slrcot't^,cgru:rnner ratIgccl"eil ttt,cc lt::til.g-oiis,
riic <lc s,cheunc'1e iravc Lrc'vat.

Liottrnrigcu schouu'crr \,ai.n 't iloogc vi:xiuiit irr
tlc starl, u'clkc daa,r nrs'tig 1igt.

-- Aa,lst nro,cs,t iir I1)l-l r'lrrchtcu, zcgt ..r cL'ir.
'l'rictt lin:rm ltet na,ar o'rrzcrr kalt.

- 
Iin in 191I \r'as 't <;ttzc bcr.rrt. liaar \\-csl-

\'lilanclcren is lcclijkcr gcstckl clan .\a1st, irtcrl<t
ccn an<lc't o,p.

* Ilcbt gij een huis,?

- 
Iicrr huis rrot.r,r'zoo,lclcr. Ik lre'h eclr 1u11t1l-

.qc:lcito,o,r11 clt \icc1 1;iarrlictr itri rlc r-cnstcrgatct .qcr-
:i,tokerr. Err gij?

-'t -\Iijlrc ligt 1r1at. tu,aar-ili
:t'.:lror;,irl>t'ociic'r to,t ik ccn Iriilali lrclr

lin toct is r,oor iellcr rlc glor.rte r
i:i 't nct rrrr' irrr'is,? l

Sotnrnigcn tiit,.l,cze groclrjrs batrtrclitrgcrt,
n'nrrt. rlot zfn za a1le'n, u'ctcn 't rroq niet of zr
lrttis:r'cs,tirrg hcbben ql g,-ran tlaaroin a1:r vocrttcll-
lçcL's vtrort;p. Zc zrl7cn crcr-st lrurr u-oning licurcir
ctr het's'te11crr o,f ec1l plclrie zo,ckcn t:n clalr (1c [a-
rurilic lior-nen halen. l

\Io.g ccrr tc,once,ltjc r'l:rt u'ij sr-'liret'crr iu Jarruari
t1t0 :

rr D,at is een inclruknr-.lilicn11 gcziclrt.
D,e treirr rrit F'rani:riik lrccft aan 't \.er\\'ocs'rc

::,tatio,n van Iio,rtcrnarli gcstcl)i. En nu zie il<
vclc teruggckeerrle r,lrrchtclitrgen. Et,en l;1iivc:ii
ze rlog in een grceli,, jn dczclfc1c ::traat, latrp;s
u'aggelerrrle gevels, aclralsterr 11]11r:cn el1 (lâ1r vcr:-
slirl'cic1'en ze ziclt.

Aclrter: ell<aar s,ta,plrcn cl rla,ar 11la1lncu, vr()11-
rrrerr, lcirrclc,r'err, allen gc,hop;crr o,rrrler grcotc |,."1<-
1;ctr, en zc .qa,a.1r lmi::,u'aalt::, clt.ars or-er r.lc c.iltlc'-
1co,ze, witte t'1:ilite.

't \\rintert fel, 't vrics:t, cn s,1ccl1ts rveir-lrr: 1ia-
t'elics Loo,ken.

Vicr iarcrr gelcclc'n girrgc,n c1e'ze' ntcnscircu

\ r,ir. i.-ir lltt,lc rt eg, r'lrtcitl-ciltl t't-'trr tlctr lvLcc'lcit
rrijaiirl , tit'c txrli hicr blalrri'clc ett tltooLcltle, ett
vr;orzijtro,o.rlog. ()itrcis iri tt v'crrc cloLpkerl van
fr'r'arri<r ijk vcLlliultclt, r.c, <1at. hurt rr S,trcl<c I l,;c-

r,r'ijrl n'asr crr tlc Iionirrg zijn bliicletr jtrtr;clrt lrlil-
ircr ]lnlsscl hielti. L'ln to,cn k\l'aru clc tlrattg tta:lr
't cigcn liockic, tlic orrl;ci1u'itr91;are zucltt ttaar
iruis, cn ze liclrcti lrrtrccletr etr kctlsulatcll aI'
lnistcrclerr nict tta,ar tlctt raatl \:an ged111d te tl'cfc-
nc11 e11 te tl'achtctr, gelo'orzâa1nclêtr alleqr aarr

riat u'iiclc vetlâlrg-c1r hrttt lanrl tertlg te ziett.
Nu zj'jn rle tlcrtscltetr tcrug. Ert ecns,klaps l,-c-

llrr.gt dicpe t.r'curnist lttrtt g-cmoctl. Ncerl, zorr

lra.ldclr ze't r,ic1t rlict vo,orgestclcl, als r'e lazcn
r,:.il vcrnielitrg.

Ï{oe znllen zc ltun hrrizeke o,1 ho,efje tcrtlg-
virrrlctr ? De rrtec::tctt zottclcr c1ak, ranrelt o'f cic,rt-

rcrr, zonrlef r'locLctr crt zolderingen, zotrdcr l;al-
l<crr r;.f gebitrten zelfs.

--'t Etr c1o,ct tticts, \\-c gâall alliclrtc ccn
Jrocikslie krtrrrctr af..:,lrritctr, tx'ee of clric kanler-
l<cn-:, littnnen mal<etr, zc.".t ile eerr bc'cr. D'at hct
slecirt is, r'c zijrr'toch thiris,l \/luchtcling z'ilttis
z,rr:, scharnel.

En b.ii, c1e nroetligc lattchna,rr, die ge'en oo'r-

lcgsrvinst maaktc, irtaa,t' al1cs r,c't-1o'ct, \vclls.rcht
lcc,ils, ciat hct s,trccrrrr'klecc1 opgeno'ltletl tvrlLrle,
,;1r<1at hii ziin <L'ang ttral- arlrei,l uitu'ee' gcveli
rri r1c s,-l:t itr clc vcrsche, c.lcomeltclc ââldc s'tekelr
klrr, ziin a.artle, als, 't Lcnte u'otclt.

En ik za.q zc rta, {lc clompelaars, tlie tltt z\\'atte
:,t'ifTleir r.tl:n, z.u'a.tt als c1e boomen cll struil<e1l
crr tuïtrcn ct hct rrijclc, blarrkc 1arrt1. rr

Oo,1i rrit 't httitctr'lau11 l<ll'aurett er. Zoo' sclllc-
vctr u,ij :

,, Een srrnrJ:ctc J)'cccnrhett1a.g', sio,rnlrcr trlcit itt
rlc natttur.

Ifet rcg.elrt cn r.ca1' laag lrattgc-tt <1c gt-attlr-e

uo'l.kcn c,\'cf 't gt'cl.tss'tâ'1ie Ros'eitda.a-] .

\-faar-ol tclc'r \\'cze1rs, glaltst t1c vrcrrgdc, tlic
,;r;l< stlaalt irr dc lrlikliett, cn zich rrit itr r'lc gc-
sprckl<ert.

ea hii iuijrr
gczet.
raag : < ilo,c
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Duitsche krijgs'gevan.qeuen cjoo,r de Beigerr tijrlens cien groote,n aanval gemaakt.

Uit Vlissingen, uit Amstertlatrr, uit Utrecht,
's lle'it<;genbo,sch, z-ijn treinen a,angeko,men, voi
met landgenoo,ten, I3elgische vluchtelingen, wel-
ke einde,lijk, ja;, einde'lijk na vier lange jaren
van heimwee iruisrva,arts moélelt keeren.

Ze vtrllen cle u'a,chtzalen en de gamgen van het
grorote station, ze stàan nret ko,ffers, pakken en
zakken in een lange rij to,t de cleuren der onder-
zoelàngszaal opengaan en er b'eweging in clen
stoet komt.

Nederlandsche militairen ,r"à"n de in \recler-
land uit.qegeven eenzelvigheidskaarten in, en de
tolbeambten zien die ko,ffers na. Niet al te srtreng,
want ze kunnen 't b'egrijp'en, rlat ci'e mensichen
wat zeep, cho,co,lade, ko,ffie en anclere levensmicl-
delen nce,nemen nâar 't lanc1, da.t zoo geleden
heeft en lrorg zoo scha,mel is.

D,e trcin wordt be,sto'rmd. De trein vo,or Ant-
weffpen ! \À/e hebben, hem tijclels c1e bezetting
zoo clikwijls met weermo'ecl aanges,taard. îoex.l
voerrdre hij menschen < achter den draadD.

Nu is 't weer ornze vrije trein, die wije men-
schen brengt na,ar 't vrije 1and.

Einclelijk heeft ieder zijn plaatsje gevo'nden.
Welk een blijdschap I Hoe heeft merr 't gevraagd,
't gezucht, ja, 't uitgersnikt : rr Wannee'r gaan wij
naaT huis? ) Drât wâs al in 1914, clat was zoo, i\
1915 en clan in 1916 en 1917, eu in't rroo,rjaar
1918 scheen de to,ekomsit do'nkcr<ier clan o,oit ! En
nu beleeft men dat heerlijk, dat zalig oogenblik !

Ifelaa;s, velen zijn in Nederland gebleven en
we d,errket aan de graven op 't kerkho,f te Vlissin-
g,e'n, te l.ticidelburg, te Bcicr, Uclcn, Nunspc,ct,
Ma,astricht, Zeist, Harcler.wijk en op zoovee an-
tierc plaatscrr.

Ouders gâan terug z.omd.er een kind, kinderen
zo,nder een mo,eder o,f vaderr en s,traks scheu-
re'n slecht geslorten rvorden weer op€ri...

Ja, op alle vreugcle l\,erpt de oo,rlog nog ziju
schaduwen.

D'e trein rcrtrekt en. gcjuich stijgt op en teveus
een groet aarr 't gastvrije \ieder1a,nc1. En als de

terugkeerenclen Bsschen b,ereiken, en dus in het
eigen lancl zijn, klinkt geza,ng.

Te Anturerpen rvorden cle vluchtelingen door
clcktcls onclerzocht en clblor cla,mes van spijze en
drank vo,orr:zien. Dtaarna verseteiden ze zich tn
allerlei ricirtingen, ierder naar 't eigen huis,'t zij
in cl'e stad, 't zij nag een heel eind dieper België
irr, l

Uit Engeland keerden de uitgew'ekenen op
stoo,mbooten naar Antwerpen terug.

't 'Was een blijde c1a,g voo,r d1e Scheldestacl,
to'en de Schelcle \ /eer geopend wa,s err- in D,ecem-
ber het eersrte vaârtuig rr Adbur > b,innenliep.

De womingnoo,dl wendl scherp. Dluizenden err
cluizenden zo,uden zich jaren met een gebrekkig
verblijf tewed'en moeten stellen, niet alleen in
c'[e frotntzo,ne,.maâr 't gansche land doo,r.

.DuizendEn gezinnen verwachtten natuurlijk
met o'ngedulcl rlren te'r'ugkeer cler kdjgsgev'ange-
nen.

I{e't wercl nieuwjaa,r en nog waten er velen niet
in België wecrgekeerd.

llen hie1c1 geen rekening met de toiesta,nden en
bcg"on zich o'ngerust te maken. Van regeerings-
rvcge rrerspr-eidcle men het volgend bericht, clat
clan o'o,k clen to,es,tand te'ekende :

ir De tc'rugkeer dler uit D,uitschland koanende
gervangenen naat hun haardsteden, Wo,tdt o'p nOLr-
male nijze voo'rtgezet en in tame,lijk go'ecle voo,r-
\\raarden. Veie personen, diie de overgroo,te moei-
lijkheid van dit repatriëeren niet inzien, dful*en
hun verrn'ond'ering uit, o,mclat a,l de gevangenen
noE niet zijn teruggekomen. I,aat ze b,erdenken
rveike eno,rme ho,cveelheicl treinen, en schepen ge-
vergcl rn,o,rcl'en, o n ongex/eer 700.000 geallieerde
gc var rgenen te repatriëeren.

De grootL' moeilijkheid, van zoo'n vervo€r
u'o.rcit nog verzu''aard do'o,r cjcn min o'f meer ana,r-
c hi sti scir en to'e s,tand waarin D,uitschland verkeert,
cn rlie o{r een gegevcn oo,gcnblik alles clreigcle
onmo'gelijk te maken, do,o'r gemis âan vervorer-
ruiclcleien en clop,r lret guur seizoren. In zeke're
gecleelten van D,uitschlancl bestaat geen behoo,r-
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Be'lgiscir ge'schut voor cie eerste maal op iret droge.

liik postvcrkeer.
JJe getrofferr maatrcgelel ircbb'err ten cioel Let

rqlatriëeren, zoowel per spoa'rw'eg als overzee, te
b,evo,rrle'ren en over ernkele wel<en zullen al onze
gevangEnen in het land zijn teruggeko,men.Tezel-
vertijd keeren o,nze gekwetsten en zieken terug,
maa,r in bijzondêre voroflwaarctren; al het vervo€r
geschied,t door midd'el van . fiosp taalschepen ot
ziekcrrtreinen, waar zij ve'rzekerd zijn al cle noo-
clige zo,rg en al het komfo'rt te vind'en. l

Irr o'ns land zag men a11erlei terugkeerencle
krijgsgevangenen; zoo b'egin Januari 120O Ita-
liarnen uit Duitschland, komeod en die er ellendig
uitzagen, uitgemergelde lichaçnen in o,nbeschnl-
felijke kleedij. Een ooggetuige vertelt:

rr Een luitenant, dioor het Italiaansch legerbe-
stuur afgwaa,rdigd, was de herder van die ramp-
zalige kuddle.

- Zij zijn rereds dagen oûlclerweg, zegt hij mij,
en niettegenstaande hun ellendigen toestand,
z,ijm.ze nog opgew,ekt, zoo,a,ls gij ziet.

En indBrdaad, met de rood-wit-grroene vlag
'r'ooito(), Waarop een onrzekere hand: rr Evviva
ftaliar geschreverr had, trekken zij voo.rbij,
geestdriftig.

Uitgernergeldle lichamen in onno,emlijke klee-
dererl,

Fæn ware masllsrade; vale en vuile vestel1,
kleurlooae en gescheurde broeken, versleten
schoenefl en o'pgelapte k1o,rnpre1. De zo,nen va,n
het oudle Roole, en zij die hun jeugd doo,rbrach-
ten aarr den r,ro,et va,n den gro,rnmend'en Etna, in
de weelderige bo,sischen van het heldere Sardinië,
op c1e stille kanalen van het dlchteilijk Venetië,
z.ijn na jaren hartvErscheurende etr geest-ver-
stompende ba'llingschap in het nevelachtig, ko'u-
de Noo,rden eindelijk o,p vrije voeten.

Wat schijnen dte zware ko'ffers, die zij dra-
gen, licht orçr hun scho,uders te drutken; hoe
straalt hun vedicht gelaat van \,Teugde en van
hoop; hoe geestdfiftig juichen die geraaaaten
als destem van een landigcqoot, hun uit !e toege-

stru'c,mcic menigte , een darterend u Evviva il Re !,r

to'cro,ept.
Zij schijnen de brutale 'tt Tedeschi > reeds ver-

gcten te hebbeti. tslijgemoe,d stappen zii voo'rl
naar de hun toegezegde rustpla,ats, o,m morgell
tlc teir.rgreis te ondernemêl1 nââr het zonnige
\,'aicrland. l

llaar o,flze teruggekeerde krijgsgevangellen
1ralilen zclf hun io't en c1a't hunner karneracleit iu
lraiitlen.

\\'ij kurrrrerr er liicr uiet aan denken a'1ler1ei
rrcrgzrileringell op te sonlnlell, maâr om een a'lge-
rneen denkbecld te gever- v'an hun wenschen,
dcelen r,ve hier het verslag mee van de Januari-
vergaclering te Brussel :

ruDre teruggekeerde krijgsgevangenen heb'ben
een verga.deriag belegd, te Brussel, oor zooveel
gegevens mogelijk bijeen te krijgen ot/ef hun be-
handeling in D'uitschlaad.

D,e inrichter vaû, de bijeenkonast was de heer
Lan:ry, van het lste vesting-karab,i:riers, dle zijn
gevangenschap in 14 kampen doorbracht.

Overal was de heer lanly getuige van u/eer-
zinwekkende tooneelen, van oqrophoudelijke be'
clreigingen en misirandelingen, om tort arbeid, te
dwingen. Te Friedrichsfeld, bij W€se1, werdsr,
Russen mEt de bajonet doorboo,rd,, en werden
Belgen, 's nachts half naakt, langs dJen Rijn, aan
regen en wind blootgesteldl.

Te Graeftheniderung b,eloo,fde kapitein Ba,ck-
ma,11n, van de keizeriijke lijfwa,cht, het IJzeren
Kruis aan de Duitsche so,ldaten die hem het lijk
zo,uden aanbrengen van den gevangenet die zo'u
trachten te ofltsnâppen. Onno,ernerlijke folterin-
gen werclen schier dagelijks to,egepast: de man-
nel1 vafl een heetgestookte kamer na,ar ijskcide'rs
sitrlren, de wreedê grap uithalen van iernand, in
schijn, terecht te stellen, uitdeeling van kolfsla-
gerr, enz. De gefotterden wètden, als ze z;ekwa'
ren, zoindel verpleging aan hun lot overgelaten,
in de laaarets. k fue,rnen, solns met tien per
<la.g, o'rn en $'erallex dan drlqr db Duitsche verple-
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ger:i va11 lrt'tn l:leciicrctr i;cr-oolc1 rl1 do.or c1i<aar
gcslrlete11.

Dat alles gcbcurdc op belei varr hoogct'ltanri .

Bij rle lilma \\i. Salrclrne-,"-er, te Schr,r'uin,
rve'rd, om cle drie rnaa,rrclerr, e'en miuis,te'rie,ele
aanschriir,ing gedruiit, waarin aan het ire,ele per-
s'o tt ee1 v arr den gezorrclhe'ic1s,r1ie,nst ve'rbo,clen wercl
apo,tbc'ekpro'dul<ten te gebmiken voor de krijgs-
gt varrgrrrerr I

Lr c1e zout- cn kolerrrnijileu w:rs iret 1ot zrr.r
cith'aag1iik, clat de o,irgoiukkigcn zich zclf r.r
tuinkteu, ten eindc tcrltg naar de kairpeir tc
9llilll.

Err to'ch zijn anze 1rla1rre11 ruur.iicr gcLiertcrr,
heJ:ben ûun bcst gcclaarr om, tr1) iiuu irrarri':r, cicrr
strijri tegen rler.r r,ijatrtl voo,rt tc ;:.ctte:n: zii hc.Lt

irel gen,eigerrl te r,rrerken, hcbbcrr rucLli l, cL-
kno,eirl, gcrceclschap liapot gemaal<t, vee gctlooc-I,
hun cigen levcl I'ccrtciurenrl blo'otgcstcki.

De krijgsgertaûgcncn chulikcn de hoop uit, riat
de reg'eelitrg zich o,ver hurr 1o,t zal ontlcrincri,
zc,rrclet venn'ij1. Zij u'enscheu hrur acirtcrstalligc
s,o1c1ij te ontva,ngcn, cluurteb jslilg tijclcns clc vcr
ls'fclagen, een go,ec1[<o,ope kantien, oo[< vo,or hun
ge'zin, terugbetaling r,an de p'aketten hun cloo,r
irun gezin o,pgezo,nclen, om niet van ho,nge'r o,nr
te kormen, op ci,e,n voet vau 5 pakken van'10 fr.
per rnaancl.

Zii verlangen, dat in hct station ecrr inliclr
tirrgskauto,or zij, rvera,r zij zidn kurrnen l;c'\jragcll
olv'er lllilitaire â.alrgelegerrhcclcn, o,vcr iret brrrger-
lral<, clat zij ,in hun rl,epot hebben a,chtergc'1aterr,
enz. Zij r,venschel een solcliivcr:hooging r,ooL dc
gekr,r,etsten, die sleclrts {).55 1r. pcr clag vooL zc-
kcrc gevallen trekken. >

Tallijke rrergaderingen werden nog bele,gd,
\\rzia.ro[) de'ze en ânclerc wenschen u/erden bespro'
iien. IIet zo,u ctchter maalclen duren alvo,rerns de
to:,srtarrr1, rvaariu het lanii zich na clen oorlo'g 1;e-

vonrcl, zo'n toe;laten claaraan te'gemoret te koqnen.
'l'c Antrrerpen krva nen ook Frarrsche klijgs-

gc\/a.115fenen aan, clie cloor llollaar<il gcreis,il rva-
tar. ?hi rvcrclerr a,angclbracht op I{iirrakcn en
r,r'crric,n clbor c.le Sinjoren irartelijk bcgroct.

+

llic'1gië vergat rij.*rtti"]rt.'an tla'lrbaarheici
niet. {}r'o,o'te hulde wcrd gerbrucht aan clen Ame-
rikaansclrcn vo'eclsrelrergetaâr Hoover. Zeet te-
rcclrt s,chreef ee,n b,1ad, :

u Ecn rtan cl'e'gerren, die c1o,or ons vo'lL eeurvig
in eere zal worcllen gehouclen, en o,p cle btradzij'
tlen van cle geschiedenis clel Belgische bezetting
steeals ce1l eers,te pla,ats zal bekleeden, is rvel Het-
bc'rt C. IIoorver, de tegenwoo'rdige diktator vo'or
t1e levensmicldelen in d,e Vereenigd'e Sta,ten.

\\ias hij.het niet, die, to,en in Okto,ber 1911
r-c,ccl's <1e Be'lgische 1r66,114d6n uitgeput traïen, ee11

valr de e€,rsite inrichters was van c1e rr Com nis-
sion fo,r relief in Be'lgir-rmD, zoncler il'ewelke ons
vo,lli, ondanks a,1 zijn moed, ail zijne opo,fferirr-
gc1l, vain ho'ng'er en eilende zo,u o,mgekbrnen zijn?

Hii bevo'ncl zich alsdan te I,onclen. fn de nete-
ligc o,msta rclig'heden waarin België verkeerde,
deecl een âind,er zijner b,esch€irmers, minister

Rrancl \1iirit1ocii, beroqr op irem. I{. IIo,over 1iet,
zo'nr1cr a:uzc1en, zijn pcrsr-ronlijke zaken varen
cil \vijikle zicii s,iut's,.iicil, ntet cen ilict tc u:aar-
clcetc'Lr ijvcr, aau rlen aanl<rto1t, l.ct \/c1\ioer crt (iL
nitriceling iiel 1e'vens'ntiiitlcierr in Ijcigië etl

^ir;orc1 ir lankrijli. Zijt rvcrrli mag urccsteLlijh gr-
uo,elici \\'o'rLic-il, op't gebieli, vail. ntetiro-tc ctt
c,r'garrisatic. ilij'ilorest het er,eitr,ldL in ;\prril llir i
sita,lielr, <iaar .hij 11âar '!i)asliltgltol gcroepell \\ L1Li,

ais voo,rzittet rra,n c1e komriiis,sic', ttic zich irr rieti
I{aarl voor Natio,nzral Vcrwccr ntcL t'e lcteilsrr itt
c1c1c'ukrve's,tie b,ezig hieicl. r;

Brusse1 u,ikle rroo,r lfoover cen g1oo,tscl1e be-
tcoging ot) to,u$; zetten, ruaat clczc mcirsciiert-
\,rieîd o,nttrok er ziclt aan en bleet te I,o,nclen.

Op lJins'clag .17 Dccenlber t'vercicn in (rc I'âllLr
v.r1 l \/ollisvertcgenutooriiigers, c1e gc Vo'lni acilii8 Lr c

nririistcls nra,rkies r'Lc \,'i11a1obar, Vait VollcLit,t,
vcn. c1r ljlarrii \\'hitio,c1i, tbtiLgers varr llrusscl;r,
plccirtig oartva.ngen, clo,or clc Seua,lo'rcrr cil l\.1-
ntt rlt tlrtr.
' -Hct burcel u,as vcrsieril rnet platrtetr en r,1ail-
ge11 cn rrocl cle mirris,terbartk iracl men zctcis gc-
plaatst. Kaiclilaal l'iercier lvr,oncle c1e zitting bi1 .

Oo'k gc'zante11 va11 geallierlrlc elr ollzltr.rige
. larrrlcrr n:areu teglct-tr,voo,rciig.

D'e gcviercle gczantcn u'cLdcrl r.rir iuiiic toc'
i uichingerr begrc,et.

Ilre hc'ei: rle Fa,ve,rca,u, voot-'zitter ttan den Sc
naat, sprak herr het eersrt to,e en herin:rerde aa,n

rle irulp clo,o'L iieze heeten, tijclens tle bezetting,
verlcend azrn de L,evo,1king, de veroorcleelclen en
u1,gtlis.'! itt wcrlil itil.n.

I)an sprak de c,erste rttinistc'r-, rir itccr iJ'ci:i-
CIO11X :

rr $xce1lcnties,

Ais t1c Iluits'chers j3c1g'ie ov,crrollrpe ic1c1r ctr
lJrussci Lezetten, u:r1i1Llr t1c it.it. ntat-lries rle \''i1-
lalo,ba,r en Bra rcl Yr'hit1o,ck trct bcs:,1irit hicr tc
Llijven. Va,u"af April 1915 schaalclc zicir tle irc,cr
\/an Votlerriroven aarl irun zijde.

Zi1 waren, met cenige go'ccle Relgctr, tie zicl
van het Natio,naal Komiteit.

?)even rrillio,en menschen zijn doa'r U, Nlijne
I{eeren, van den hornger gespââfd geweest. Daark
voo,r dit scho,oq:re werk !

A1 rvat norg rerchtstaat in orns land,, zijn wij aan
Llwe voorstrraak verrschulciigd.

Ik ciank L1 oek, en voolal, in naaûr der po,iitie-
ke gevangenert; zij zijn hier niet a1, 

- 
geen pâ-

ieis te Brussel rvare groo,t geno,cg geweest 
-nraa,l httn afge'vaarciigclen zijrr hier o'm U uit hun

nâ.afl] te begro,ctefl.
Hulcle aan IJ, IIijne lfeeren, nooiit zullen c1e

tselgen U vergeten,. l
I,uidruchtige torejuichingen begroetten deze

woor,den. I)e l{amerledren verhiEven zich v'an
hrurne zetels en juichten cle gezan en langclurig
toe.

D,e r:6,6si11"r c.lc.r I{anrc,r, de hcerr Poru11et, zcl
rlan :

tr Ëxcc11enties,

IJ,e bureelen va,n Kamer en Senaat, gesitetllr(i
clo,o'r de Regeering, heb,ben het besluit génometr
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u\\' i)o'f s,tbc,cici tc plaats,cll i11 (ic \\'a11(ic,igalgen
\rillr clc liarrrer.

t{olialrcL h€clt altijd cic r;iucirteliugclr opgcno-
ructr. 1),c -lionirrgru ocr' -ticcletl:rn-(lcn -trclctt allcs,
geclaan wat ùtogclilk \,v.rs oln ilet lccrL clr cle cllen-
clelr te leligeu, l-rijges'rzran ciooL ectclmo.ecirgc
rlcrtlanclscltc vliouu,'e1l elt a,an, hun toodci cle waar-
ric moc,cler van ruirris,ter Van Votleuhovelr. l

Àa ltlll{rc gcbra.citt te liebbc[ aan ete ne.creri
ilranci \i'iritlo'ck en nrarkies cic Vi1ia,1o,bar, ein-
rtigdc rle heer Pouiict:

tu Een trveercLe b'eelci van U cirieën, Excelictrtic.:,,
zal U persoo,niijk gegeven worden. Dat het de
uitclrukl;irrg lveze va,tl cle crkerutelijkheici van ous
votk. l

D'e drie geza,nten cla,ni<tcl, v'oo'r ctrcze o,utvarrgerr
irul(ie, cu herinneLclen aal, cle treiclha,ttighera,
waailnccle c1e Be,lgische bevolliing cle.. beploc viu -

gcn c1o,o,rstoncl.
l\a cleze zittir.r,g ha,cl een ontva,ngst p,la,ats in de

groo'te zaal, van cle liamer.
Deze plerchtigireicl rna,alite in cle bctrokkerr

lanclcn clen b,cs,ten inclruk.
*'**

Alle s,teden \'va,reû er .zeer op uit o,rrzen Koniug
te ûrogen o,ntvangerr. \\''e heôben de plechtige
irrtrc'dc te Bruggc, Gent, Antrderpen, Brusse'l en
l-uik re,e'<Is beschrqven.

ila,ar r,vij zou<lcn niet vo,lleciig zijn, zoa, wc urrt
cnlieie bijzonderircclc'u me'c1ec1c'e{den over clc ari-
(lerc zcgetochten van onzclr trorsit, iu lvierr rtrerr
irct iroo,fci r,an dcn sta,at iriet alleen, ma,a,r ook liet
iroofcl varr het leger begroette.

Ons vo,rstenpad bracht rien (ien Ilcccrnbcr eeti
b,ezo,ck aaat Parijs.

Een verslag meldcle to,en daaro,v,er:
a Om uit l3russel naar Parijs te reizen ruoest

men ziÇh eerst nâar tsrugge begeven. Wij legden
tlie reis per spoolr a,f. en ze duurde 86 uren.'lk
wlrérgcle cle poging geen twee,clen keer en legde
iie rcis <litmaal in cerr militairc auto af .

\\re ira'c1c1en liet geh-rk Dondcr.lag uit llrugse
te vertrekkcrr met cle,nze'lfclen trein als onze
\-orst.

Om 3 uur 10 rn. 's morgens reed de trein uit
Jlrugge; we b,cschikten oiver een goeden slaap-
wa,gcll.

Op otrs verzo,ek had nren olts orn ti uur ge-
n'c'kt cn ko,rt cl.aarna kla uen rve te Duinkerlien
a,a1l o,m 5 minuten o,veir 7 uur. De dag begon te
rtjzen. \\-at blij uitzicht hadclen u'e lier-in cle
sta,tier; o,veral lachen oms de Bei"gische kleuren
to,e,

Op het llerro,n staan cle gcteraal rle St. I{o,rel,
goe'\rer:neur van Ca,la s, vergez€'lci c1oo,r generaal
Urnbel en cloor J. Regrrier, a,lgemeenen sekreta-
ris van cle t Compagnie c1u Norcl r. Zij kornen ons
Vo,Is,tenpaâf begrO,eten.

Vercier ro,lt de trein en lrre ko,men voorbij \l,Ii-
nlereux, Bo'u1o,gne-sur- NIer, Etaples.

tr)en moo,i zicht: Bo,ulogne-sur-Mer, de blanke
starl, uraar thans het schitterencl zonlicht op
spee'it; tussnhen de huizen heen zien we ginds
tlet zeesipiegel eu in clc achte'rhat,cn \liiegelen
iranclelsschqren nevens welke ook s;tatige dread-
noughts liggen.

llilitaile liarulrcn z-ict nrcrr.hicr irr groot gctal
cn hicr heeft men lclicr clan irr. l3cl.giù rlcrr intlruii
r:rtr ltt t oorlo.gsberlt'ijf .

Nu vcri,r-ijderelr \\,'ij ous \râ1r rle lirrst; vr,e rij-
<lcir langsheelr cle So,rrurie nrct hare rnctigvnlcLige
l,ro,nkclirrge-n cn krijtachtigc heurrcls, rlic rie va1-
lci afsluiteu.
' -\mieus. I)c stercl hceft zlr,aar- gclc<lerr ; 1 .2t)r)
hrLizctr werdietl cloor het Duitscir gcschut vcr-
nielrl. Dc hemel is ilr1 nrct cen clikkcn .grrjz.cri
mis,t betr:o,kkerr. Treurnis hangt or;er c1e stree,k.

Te Cirantiill; is een korte s,tilsta,nd om <le
Fransche afvaarcliging te- oritvarrgell b,esta,ii,11cic
t.rit clen vice-a,rlmiraal l{oararc'h cn anderc ho,o,élc
of iicic r-t'u.

Onr 2 uur juist houclt cle trein stil in c1e static
rran hct Bo,is dc l3o,ulogne waar: HH. I,IXL ont-
vallge11 \verdc'lr cioo'r clen heer en mev. Po,incaré,
h.cer Clcrnelrccau, he'er Stepherr Picho'n, heer
I)esciranel, he'er l),efraince, vergezelcl door gele-
ra'a1 \Iol"girier, rnilitair go'cvernellT va,n cle p1i...ati,

l'arijs; rlet prefekt r;an het Seine-clciraltcmclrt,
hccr cl'Arttlatr, clen bcstuurcler van het Proto-
koo,1.

I-lct orrtiraal u,as uitcrst hartcliik. Ilc ruuzirrii
van de Carcle l{épublicairrc specl lc rclrtcrcciir,t.r'l-
gclrs ('lc rt Brallauço,unc )) c11 cl.er ri ]iarsrillaisc r.

loen o,ns Vorstenpaar uit tle s'tatie kn'ant,
l;arstte cclr H*c\\''cldig gcjubcl ios bii <1e iucni.gtc
rlic s,edcrt rrrc'n het r;,ogenl,1i1< a,In'aclittc- olr
Frarrkrijk's clankbaarheicl te hcn'ijr:cn aan olrzcn
Iioning en aalr onzc Ko11i1rgiri.

\\jat eeu wrierneling van volk van ââr1 cle sta,Lie
tot aan hct milristefie van l.rtritcrrlarr<lschc zakcrr:
<lrteral was men o,pge'klautclcl, oit lantarenpa,lclr,
lralko.rrs, bo,o,nren, claircn.

IJoe fiel zâten an.lercn ooli s,clrrijlings op <lc

buitgema,akte vijanclerlijl.:c l.;atic'ns, riie nal;ij tlcn
,\rc rlc Triomphe storrdcrr,.

Zakcloeken \,vord€n gcrdui{c1 ; }ro,eclen in de
lroogte g'cstoken. Blocmen \4io,rclen g"ewo(pen.
I)'uizenden r,ivats gaan naar I{oning Albert en
zijne mo'edige ga,clc, wie( o,ntroerde', gelukkige
glimlach c1e harten va,1l alle Parijzenaars inge-
nomen heeft.

De geestcirift o,r,crr,r.elcligt ze'lfs c1e troepcn, rlic
het voetpad afs,luitcn; zij julrelen nrce rrret .het
volk.

Er rn'ordt ge'1a,chcn cn geweencl; het volk is,

a1s cloo,r een sitro,o,lr) r'an krankzinnigheicl mec-
gesleept en wc lro,o,ntle,n het lruitengewo'on en
cliep aangrijpencl s,chcurvspcl bij van een Repu-
l:likeinsch vo'1k, zijn rvarmste hnlcler brengencl
a,a,n een gekrco,lttl iroo,fcl. I),e gro'otirei<i van onzcn
\/orst verhelt ook het Bclgisch vo1k.

Na wat rust gL'nomen tc hcbben, begaf o,ris
Vorrstenpaa,r zich naalhe,t Elyseu.m en c1e Ko,ning
tltukte clen hccr Pc,incaré anrlermaal zijn be-
wondlering uit vo,o'r Frankrijk.

Ontro'ereircl \rr'as ilet s'a,menko,rnen vadl ornzen
Vors,t met maarschalk Jo,ffre, clen ovetwinnaar
r,iirr r1c lfarne.

lle Fra.rrs,chcn bcq,ondcre11 algernc'en itr o,nzen
Iio,nirr.g rlen uroerl, gcpaarri aan verstancl en
kalmte.
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l)e Italianen voor het ilollurneût vân Straats,burg te Parijs.

Op het banket 's avo,nds in het Elyseum ge-

É{even, hield Porincaré een welsprekende recle. lle
aanhef luidde als voùgt:

ri Sedert 1a,ng trachtte Fra,nkrijk na,ar iret ge-
luk uwe Vorrsten te omtvangen, oû1 Il zijrr dank-
baarheid en b,ewomdering uit te drukken, maal
zoo lang het martelaar:schap van België niet ten
eincle wa,s, b'leven uwe Vorsten vrijwiiiige'ge-
vangenen van clen groo'ten plicht ciien u op Lr
naamt. ,)

En hij voa:rd schoone woo,rden, die insloegen
als :

rr Voor cller geschied'enis mag Uwe hlajesteit
trofsch zijn op zijn leger en op zijn vc'lk. De eer-
lijkheid van België was ste,rkef dan 't geweld. De
araflsilag dbo,r Druitschlancl op België gepleegd,
b,racht de wereld in opstand. België heeft het
karakter van onzsn reuzenstrijd verzinnebeeici.
Ook mag het op onze eeuwige dankba,arheid re'
kenen.l

Korring Albert sprak als antï'r'oo.rl zeer wi:ize
$roo(dien, en ruees op de groo,te taak, die de Be1-
gen voror de borst hebbEn: het heropbo'uwen vân
het ekonomisch leven.

Drer Franschen juichten 's Konings woorden
toe en bem"o,nd,erden in hern den moedl, gepaard
à,an verstand En voo,ruitzicht.

Vrijdag 's motrgetts heibben Koming Albert en
prins Leopo,ldl het Beigisrch militair hospitaal be-

zocht en verschillende anderre inrichtingen.
Ten slo,tte richtte de sto'et zich ook naar c1e

kerk Saint-Geruais, waax op' goeden Vrijclag, de

do,chter van dren heer Bas'tin, konsul-geneiaal van
Beigië o,nder c-l,e slachto,ffers wâs varn het ver dra-
gend D'uitsch geschut.

Van aan de Quai d:'Orsay tort âan het stad-
huis wemelt weeq de m,einigte; men ziet dat de
menschen magazijnen en werkhuizen verlaten
hebb€n', en w€el klinken trillencl in het hart der
groote stad de kreten:

t Vive 1e Ro,i ! Vive la Reine !l
Albert wo,rclt gc'noemci le rr ro,i soldat r en de

Ko,ningin heet 1a < rein,e mignonne r;.

N.u, op het p'1ein bij het s,tadhuis konnt de groo-
te ova,tie, geweldig, daverend, minuten lung.,.,
De stadsovetheden hebben dezel{de praclrtige

versiering gelaten, \ /a,armee het plein voo,rziclr
was voo,r hct o,nthaal van den Konring v'an Bnge-
1and, maar o'nze kleuren wa,ren er o,rtervlo,eciig
bijgel<onren.

Onder de zuilengalerij vo,ol het gebouw en in
c1e <Salle des gardeu is het e€n wondêrvolle
p.rarcht van bloemen met de nr,oo,iste kleure0.

trn ctre < Jardin d,'Hiver r begro,et heer Mithou-
ard in naarn der geko,zenen van parijs, rr de edele
Vo,rsten van de ede,le vertro,nden naitie. l

D,e prefekt sprak maar êên zin uit, ma,ar die
w'as op zulke diep gesroeldre wijze gezegd,, dat de
geestdfift ten top steeg. Hij sprak : t Parijs be-
mint uwe lVlajesteiten, 'b,emint België, \,'oor im-
mer !l

Dre Ko'ning spreekt eenige wo,orden van dank,
claarna, gaart orns .Vorstenpa,ar naar dle feestza,al,
waar 2000 uitgenoodigden van de municipaliteit
gekornen ziju.

Ben nieuwe ova,tie wo,rdt den Konilg en de
Koaringin gebracht, en er valt een, regen van
b.1o,efl1en voo,f hun vo'eten neet. D,e Koningin is
verplicht een stoet van darnes te nelîen, die men
overiaad,t met garven en tuilen, gehuld in de
Belgis,che kleuren.

Een tafelstelin massief zilver en gotrd, getee'
hend Aulo,c, wo'tdt oms Vo'rstenpaar aangeboderr:
Koning Albert, Koningin Elisqbeth en de hefiog
van Brabant teekenen in het Gulden Bo,ek der
stad Parijs.

Een lunch wordrt opgediend; to,asts worden op
de doo,rluchtige ga,sten uitgebracht, op de Bel-
gische natie en o,p Brus"sel.

De Ko,ning antwoordt en drinkt op zijae vrien-
den van Parijs.


