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Iicrning Albcr-t splciic:r.',

11]ct (1ci1

het sclrilr ccrr lioLrssâlc klap. l)c tolllc(1rl lra<i zi;rr
cloclq,it Lrlijkbaar prachtig gctro{fcu, ir'artt bitrrrcn crrkelc scl<ottclqr vrilgde cr eqrr r-rcesc'iijke
<mtplo{iin.q' die tle gcfteclc zijÏant rtatr ltct schip
scheerr r,veg te slaan.
'lt-rerr i1.. o1-' cicli ii;ruru nrt,t sltchts rrriirr 1,1-.iarlra
aan, benierktc i1<, tlat rlc meestc booten aart
stuurboordzijcle verl-:riizcld op hct dek lageu,

dat geheel opengeschettrtl rvas, teu gevolge vatr
dc ontploffing.
Het grootste gecleelte van tle acltterstcl'ctt u as
reeds gelijk met cle oppcrvlaiitc van het i.r'ater
cn het rvas ciuiclelijk dat irct scirip srtel zoltk.
Hoewei bij c1e ontploîfing clc lichterr uitgegaâll

waren, heerschtc ef gee1l wanordc. Kapiteirl
Burt was volmaakt kalru er zcer behuipzaam; lrij
gaf vanaf de brug zijn ortlers, duitleiijk en kalnr,
tot irij rriet zijn schip irr cle diepte verdween. rr
Zeven ya'n cle tregen booterr clie hct schiir lrt,/-at, \,\'are11 nret stlkses te water gelaten en na
getlurende zerreir unr orlÉ{e\/ucr ol) cell t'oelige
zee heeu eil \r'eel geslirrgerrl te zijrt en ontberin-

l\"

5ô.

-

Flanschcn gcncraal \Iangirr.

gcn rloorstaan te hclrberr, wctclen de overlevenrlct aarl lancl .qc'bracht cioor cle rt Feon r (ccn

Iirari-.chc scllocncr-) cn ccit Amcrikaansche torpc-

,

Iotcruieler.

Dic gcrecl wârefl., zullct nooit de iraftversclieurende kreten vergetetr, clic van alle kantel tot
iren krl'arnerl \'ân 111ânue11 en vrouwgn, wolstclencie met het n'ater. I)ezc kreten iriclclct geltri-

tiid aan.
llonclerdvijftig utenschenlevens girrgerr vet'loren cloor tlcze meest lafliartige rnisclaail tegerr
rrrcrr

il,eerlooz,en.

XLIX.
KONING AI.BHRT
Hl,{ KONII"{GIN ELISABËTH.
()rirler

a1 tlc: gel-rcurtettissur

die wij tot nu

beschre\'cn, tracl oris lr'ger miucler op clen

tor,

'u'oclr-

DE GROO'TH OORI,OG.

H.q' --

-

grofld. De ko,r?rmuniquô's r]telclclen voortclurcnci
slechts artillerie-duels, kleine gevechten, tl aar
toch gaven zij uatuurlijk clcn toestancl niet rvecr.
Onee troepen hielden cie vvacbt aan clen IJzcr-,
err niet alleen daar, maar ook nog Zuidelijkcr
aan bet Ieperseh kanaal, rvaal zij in April 101j
den toestand hadcien gerecL cloo,r hurr klocknroe-

L,,q:u
;,.,

rvissei-

lfen

Lat€,n \Te irier n'at rneer vatl Koning All-rcrr
err Âonlngln Elrsabeth vertellen.
l1en voorna,trle.hrarscnman rrad irun te Sainte-

Ilij betoogde iren, dat de eer hunilcr stcric
cischtc, dat Zo,ndag alles rustig eu o,rclelijk Lrlccf .
l,)n c1c werkstakers ltclooftlen, clat hct vcrirrrtgen
van den Burgerneester gcëerbiercligcl zou lr,orclcn.
D,e Prins en cle Prinses krvarnel op deu bcpaalclen clag. Zij wcrden warni to€gejuicht cloor c1e
tlichte menigte.
De Prins verzocht aan rle ruiters nev'ens zijne
koets, wat ter zijde te gaan, opdat cle toeschou-

Àore*se een praentige

vrlla aangeboclen,een rvceicierlg lngencnt huts, in een park geic'gcri. I)c
kamers Devatte{r rijke r-crzanrehngcn van schil(rerqen, porceleirr, oudheden.

feitelijk stichtte, rvist
in de vis-

çeel te vertelien vau zijn belangstelling
scners.

ltoe gaame had de Koniug hun daar een havsn g€sgronken, maer dit plan, hoe nuttig ook,
was in de kertons van onze ciiensten blijven
steLerr.
lVlen weet, hoe de

Kolirrg het werk cler u lbis l
stichtte sri ruevrûuw Terlinck moest hem een
Pausùen visscher aanduiden, die aan boorcl het
uetten breien ondenn'ijzen kon. Zij rroecrde \,'cri:anck en die rverd dan ook aangesteld.
Neerr, De Panue rvas hem nret vfe€rnd, matr
wte had o<rrt kunnen verlnot(i(,r, dat de plaat:
zoo trag,isch zou worden, rle laat-<tc selrtdiplaats

l'rn o-ns vorstenpaar !
Eg ntr wij dit neerschrijven, gaan ûuze gcdachtEn ver in het verleden teru,{, naal een der
laatste dagen van 1900.

Prins Albert was pas gehurvrl en zcou op 2i-,
Decernber ziin blijde intretie te Atrtwerpeu
houden.

Juirt was de

wthakins

der

Scheldestad
a dockers.

tr

roetig door

eene

cr wcr:(] clcn Irrins

t'c stcllcrr.

\\/ecr drong ruen bij tlcn trcrouc.rpvolgcr aal,
zijue rgis te vcr<lageu, cloch w'ccr u,cigcrtle tlcz.c.
T()en begal cle popnlaire burgcnrccstcr, Jnrr
Varr Rijswijck, zicir tbt tle dokrverkers.

hi

lertinck uit het bekende hote1, zij,

uit

rritccn te clrijvcn.

cle Ko,ning en rie Koningin bleveu bij iii,rr
,( bn
t'l',

XJ.evrouw

l-rezcrek

tle'n ret'olver gebruikerr, orrr tlor.lrjc,s n crkslakers

.

ciie cie bactplaats De Panue

ziju

.\lbert weigercle.
's Zaterdags werd r,ie toestuncl zccr- tlrcigcltl.
lir: hadden opsto'otjcs plrrats err c1e politie uroest

sief, dat tocn eindelijk het lanct rveer vrij makcn

vertoeld.

r;reescle onlrrstrrr e'n

vcrz.ocht

barrikad"eerde den u/eg naar Frankrijk,
naar het Kanaal, in afwachting.van een ofTcn-

&laar ce Koning beclaxkte voor 't aalbod, eu
betrok een neoeflge vrlia aal 'L eincl van I)e
Paûle's strand. Ongevaarlijk was irEt er zekcr
aiet, wat bewezeq is ger,vol'cten door cle talrijke
bomaauvallen op de plaats, clie aan veel soldatcl
en ook burgers het leven kostterr. En verder lag
De Paune onder beleik van het verclragend gemhut van < Lauge IIax l, he't mo,nsterkano,rr,
dat bij Couckelare opgesteld was qn Duinkerke
tot in 't harte trof err ook urr cir dan Wiuoksbergen granaten zo'ncl. Men hoôi'tle cle projektieien
'orrer De Panne ireen huilen.
Lle Panne was voor cten Konirrg.uiet vrecnrcl.
Dikwijls had hij er in vrctlestijcl met zijn gczirr

ecrr ourustige stetle?

vaar bloot?

men

;

iu

be-

Elken dag cloorkruistcn stoeten vau werkstaliers de straterr. Iion zich claaftusschen eeu
Iioninklijke stoet bewegen?
Mo'clrt rrtclt zoo, Arrtwcrpcrr tû)rrcu aau het
jonge paar?
En stelcle nrcrr rlc bczocliers lict aan ecxr gc-

den, maar het einde kwam nog niet. Dageirjks
sneuvelclen jonge mannen, clagelijks ook vcr.
voerden de hospitaaltreinen ui1 .{6i1ç.tke naar
Calars gewo,nden heen.... I\Iaar merr hieicl vol,

moest.

sleclrt oogenltlik \.oor-een vorstelijk

Fc'estvicrcrr

clig standhouden.

I)e ûaaûden verliqren, tle seizt.rencn

rek.

.

goecl cle Prinses ko'nden zien.
-rvers
Van onlusten, opstootjes geen spoor. Nict de

rninste ollgepaste krect vctstoorcle tle orde !
Jan Van Rijs,rvijcli hielcl to'en aan.het feestmaal een toost, ciie onvergetelijk zal blijven. En
c1âaraan cle,u[q1 lvij nu.
t llevroulv u, aiclus sprak de betreurcle burgerucester, a Uw prins,clijke gernaal is vo,or ons
geen onbekende.

tsrij meer dan een plechtige gelegenheicl hebben de Antwerpenaren hein gehuidigd.
Menigmaai schepte Hij er behagen in, ouge-

rrood onze stacl te bezoeken, el1 onze musea cn

zeevaartinrichtingen te doorwandelen.
Iledeu is Hij tot ons geko,men met U, rVevrouw, aan Zijne zijcle en Zijn komst baart ons
rlubbele vreugde.

In

oude tijden zou het magistraat, om

deee

gebeurtenis naar behoo,rerr te vieren de muren
zijn uitgetrokken orn U beiden het broocl en zout
aan te bieden, en de sleutels cler stacl, en het

recht van poorterschap.

Brood en zout \l'areï het zinnebeeld ec'ner
gastwijheid, die Ul,ve Hoogheden nu hebben gelieven te aanvaarden bij clit feestmaal. \Mij zijn
er U clankbaar voor. Sleutels der stacl bezitten
wij niet meer en iret recht van poorterschap is

uit ouze wettetr

vertlwerren.

Maar de sleutels tot onze ltarten hebbeu Uwe
I{oogheden zelven gevoncle,n. De liefde des volks
is eene sterke vcste en in die veste zijn Uwe
Hoogheclen voortaan poorter en poorte'resse.
Heclen morgcn o,p Ïret statlhuis had ik de eer
aau Uwe Hoogheclen te zeggeu welke hoop wij
bouwen op prins Albert, u'elke hooge verrvachting rvij koesteren vat Ziine l.regcerte, our de

in rraani ziins broeclers, irc<lankte voor 't koningschap. Vic'r jarcrr vrocgcr had clc gtaaf va,rr
\,'laanclercn konirig van Grickenland kuunen
rvo'rclen, maar rveigercie toeu evencens een troon

tc

beklirnmc"rr.

Koningin Vicûirirr vau l.)ngeiautl, die dicpcn
eerbiecl harl vool haar oom van ntoederszijde,
I,eopold

I,

terrens haar raaclsman, ber,verkte het

huwclijk varr <leu .qraaf van Vlaancleren rlret
prirrs,e,"s llarirr-J,oujsc vau l{ohcnzoliern
; zij behoor<lc tot tlcn Katholickcn tak vân dit huis. flr
l8ij7 haci de cchtverbintenis plaats,. In het paleis
der Regerrtiestraat rvcrclèn hun kinderen gebo1C1].

j

Prins Bo,udcr,vijn," gcboren te llruss,el den ij',

uri

1Uû9.

Prirrs Albert, gei.roLcn tc l3rilsscl cleir 1'r ,\prii

is;i.

l?rins,es l{enririlia, geboren te llrussel in 1S?0.
Prins,es Joséphine, die eenige tveken na de gc-

boorte stierf.

feopoicl

II

te paarcl.

Prirrscs Jos,epirine, geboren.te llrussel in 18'i2.
Prins Boulier,vijn, die algerneen rloor hct voik
geiiefci werci wegens zijn eenvouclig, necierig karakter, stierf op bijna 22-jarigen ouderdonr.

.'t

\Vas den. 23" Januari 1891 dat hct treurig

zijn vroegen dood droefheid en rouw
verlvekte.
Prinses Jos,éphine huwde in l8B4 prins Iiarel
van llohelzollern en prinses Hendrika rverd in
1896 de gerralin vau prins Pmmanuel, hertog
1l1eulr,s van

overlevering van Zijn stamhuis voort te zetten en
's I,zuids vrijheid en welvaren te be,vorcleren.
Die iroop, die verwachtiug ziju nog geste,gen
sedert rvij tveten, llevrouw, welke bb.ndgenoote
Zijue Hoogheitl in I-i heeft gevouden.
llag ik hier eene alo.ude legende aanhalen ?

llaar aanhef lrridt als vo,lgt :
Bl waren tlvee ko,ningskinderen"
Zij haddcn elkandel zoo lief.
l{et lied einrligt weemoedig. Uwe Hoogheden
kenrren het voorzeker. llaar IJw beider liefde1iet1 is cen liecl r'ol blijheicl, waar rvij opgetogeu
laar geluisterr'l hebben. Uit gauscher harte wenschet rvij heil en zegelr to,e aan de haardstede
dc,or Urve Hoogheden gesticht. IIet is de eedijke
leusch vân eel1 vrecle- en vrijheiclslievend.volk,
bereicl U eenmaai te hulcligen als l{oning err

Iioningin. u
Helaas ! cle woordcn werden niet vervrild,
Het lied was uiet louter een van blijheici... irct
rverd er ook eEn van smart.
Koning Albert beleefde c1e vreeselijkste bepro,eving, die een iând treffen kan : België werd
in den oorlog gesleurd.
**o
Albert-Leopolcl- Clement-IVlarie- ]{eiura(l - - zoo
zijn c1e voorlrarlen van onzen vorst
wcld cletr
6" April 18?5 te Brus"çel geboren.
Ziju ouders wâreo de graaf en de gravin van
Vlaandereu. De graaf van Vlaandererr, Filiçs
van naatrn, werd cle11 24" Maart 183? te Lakerr
geboren, als zoon van Le'opo d I en rn'as dus eer
broer van wijlen Leopold II"
In 1866 werd hij tot I{oning van Roernenië
uitgeroepen. De afgevaardigden vân clit 1a1xi
klvamen naar Brussei, om clen prins c1e kroon
ean te bierlerr. I)e graaf was op reis en c1e Koning
ontviug tle Rostreeusche afgezanten- I,eupold II,

van Vendôme.
Prins Albert trouwde in
sabeth van Beieren.

190O met prinses

Eli-

***,
De herinnering aan Prins Bo,udewijn is nog
bij ons volk bewaard. In zijn uriirtair
leven ging hij gemeenzaam met cie so,ldaten om.
Dat bleek' vooral tijdens de wapenoefeningen
nlct dc Karabiniers..
frr Jarruari 1S9l lirecg irii ccn llgvige lougonts,tekirrg eu dcn 2:l'' or,cr.lccd hii . Zijn doocl rvekte
veel verbijstering itr 't land. Den 29'r.Januari

lcvendig

Iiit alle deelerr van het
iancl stroomclcn duizerrtlcu rrrc,rrschen uaar cie
har.l dc begralcrris p1aa1s.
lroof dstad.

Prins lioutlervi.in r,r'ts

'tind.

cNrl< z-t,ct \/laanrschge-

I Ii j sprak lic't allecrr vlneienrl \'laarnsch,
mâar hij beninde cleze taal. Hij gebniilite
haar hii voorkenr cn clihlvijls r,t,as cloor ziitr
irrvloc'ci hct Nerlerlalrlsch bij ontrrangstet
trf {eestcn aalt 't hof c1e omgangstaal . u Êr zai

\llaar.nsch gesprolien r,r'orcierr
rlt' ttitnoorligitrgskaat'tcrr.

l,

vcrnrelclden dan

En oI cle \tlamingen clie koniuklijke geiregerrheicl voor hurute taal op prijs s'teltlen !
In 1.887 toonden c1e Vlamingen te Rrngge vercenigcl, hoezeer ze claarom vooral Prins Boudeu'ijn beminden.
I3rugge vierdc feest ter' heririnering aau tlvee
irarer ede,ls'te zonen. Op c1e Groote }larkt had
men Breydel en De Coninck een standbeeld opgericht. tsij de onthulling v;ur dieu prachtigen

iin4

l)rinses Louisa, ,lic F ilips vau saxcrr coburg
Cotha huwdc; prinses'Stephanie, gehuwtt mct
aartshettog Ruclolf , Oostenrijkschen kroonprins,
rlie in 1889 zoo tragisch sticrf, lrr rlan met graat
clc Lo,ngay huwdc ; priuscs Cluncntirrc, echtgerroote van Victor..Napoleon.
f ijclens den oorlog vertocfrle prirrscs Cletnettirre, clie te Brussel nocrrt, in Engeland, olr het
tlomcin u F'anrhorouglr Hill ,r, bij lrzrar tantc

Ii arie- Eugcnic , ,o.url - l< cizerin , rvelke orrlangs
icrf.
Zij stichtte een hoslritaatl r,'oor liugelschc offi
cicrcu, en bewces ook vecl zr)r,g-c"it aan cle lleigi-

st

-*che gewonden.

I)e oudstc zuster vall

orrzslr Koning hur,rdc.

tlrrs den Ïrertog van Vendônre. 'I'e Cannels openclc
ze ccn irospitaai voor Rclgischc gervondcrr, voor,

r1 vtxlr teringlijders, die <laar in Zuid-Frankrijk
herstel zochte.n. Ile hertogil van Venrlôme beeit
tlaar haar kasteel r Saint-\,Iichel l, waar ze dik,
n,ijls onze soltlaten :rrio<ligcle. llovertrlien irtrsch crmde ze veel lieftlarligheidsrverken.

De trpvoeding van onzcu Kouiug was zcc-r celtZijn vadet beoefe-nde luet liefdc cle weteuschap eu bezat kostbare kunstvc.lzarrrclingen

voudig.

Zijn boekerij tel<le

.

i10.0û0 deelen.

Ilikwijls zag men tlc ouders als gcwr;,ue bur,
gers met hun kineleren over cic Rrtrsselsche
lanen, in het park of Tcrkarrrcrcnlrosch rl,ilnr.k-

leu,

Zij leLten nauwkeurig o1r <lc opvoediug. (iok
reisdEn zij ve'el rnet hen, bezochten Frankrijk,

Koning l,eopold II.

Zwitserland, Italië, Drritschlanrl, Criekarlanti,
Konstantinopel.

groep werden schittei'snrle Iccstel ger,iercl.

Prinr Boudewijn sprak toen eene geeslcJrift
wekkende reclevoering rrit. Hoe zuiver, hoc

vloeiencl lvas 't Vlaam-o.ctr, rlirt rirrze troonopvol'
ger l,linken liet
I

fle

Bquggelingen en

dc \ilanrirrgt:rr, trit ailt

gouwen cles lands in de aloucle iroofcistad toegestroûmd, juichten den Prins, clic hunne taal ntet
versmaadde, maâl' rnet voorliefde .gelrruikte, rrit'

bundig toe.
's Avonds woorrdc de hooge bczcieker irr cleu
scho'uwburg de voorstelling vâlr een tooneelst'rtk
rr B,reydel en de Coninck rr bij.
Prins Bouderviin stelde trelurrc in \/laandert,rtherleving,

k

I{et geestdriftige volk spande de paardeu vari
Prinsen rijtuig uit, om België's kroonprins irr

rie

tuigkunclc. Uren lang kon tle knaap naar de

treinen kijken. En op zijne boeken teekende hii

triornf nsar het stahon te trekken.

zclfs lokomotieven etr wagentjes.

***
llocr den rloocl van pritrs lSourleruijtt, werri
prins Albert de vermoeclelijke troonopvolger.
Den 22' Januari 1869 immers lvas cle zoo4n van
teopolcl fI, de gtaaf van Henegouwen, gestorven. De andere kincleren van l"eopo{d

Toen Albert twaall jaar oucl was, koos

graaf v'an Vlaan<leren to,t aijn gouverneur kaliitein Jungbluth, die later chef werd van het koninklijk huis. 1lc heer Clodefroicl wercl zijn leeraax van lager en middelbaar onderwijs, IJe heer
fJosurans, dokter in clc: rechtm, onderwees hern
in 't I,atijn, <1c rechtcu, tlc staathuishorrdkundr.
I3aron lamberrnont oncle.rhield heln or.cr rliploruatie. Mgr. Lefevre rvas zijn leeraar in godsrlienst. M. Cigogne onclerichtte de letterkunde.
I)e toekornstige Ko,ning leerde buitem t1e rratiorrrrle talen, ook llnitsch en Engelsch.
Prins Albert wcnl tlus truonopvolger. tsij detr
rlood zijns broeclers was hij z.estien jaar, Tot dien
tijci hacl de tweecle zoon vau clen graaf van
Vlaanderen vcel voorliefde betooutl voor werk-

ff

warecr

:

llaar nu kreeg de troonopvolger eene nieuvi'c
opleiding. fmmers het afsterven van prins Boudernijn gaf rlen tweeclen zoon van clar graaf, eanre
heel andere levensbestemming.
Voor der cloorl van prins Bo,udewiju was 41,
bert reecls leerling der llilitaire schodl gewol-

rlen.

oaÈ

Z. \I.I.e<;polcl II steide hem aan clen komnranrlatrt ctr tle' leeraars tler jnriclrting vo()r cn slirak
I i.1 ilie gclegcuhcirl de voleelldc rede.voerirrg rrit

:

i\Iijnc

Heeren,

Het vcrheugt rnij rr rrrijrr tn'ccdcrr rreef tc
ik rr z.iju lrroctle r lrracht.
I{et verheugt nrij, ornclat ik <laardoor hrrl<ir,
lrrcng aan eenc iririchting, rvaar hij alles lecrerr
zal rvat tloodig is, otn een bekrvaarn, verctallclig
cn klock c;fficicr tc wr-irclcn ; --- ourtlat ik huidt,
,r

lrierrgen, zooals

ilt'cirg aan 't rrcrhcven bcginscl , <'lat al de }Jelgerr
rnoet bezielctr, hct hcsirrs:el varr rlc vcr-rlcrligilg

tlcs

larrds,.

Iurtner-$, klaclrtige, vcrstan(lige err l-,rkwlrrrre
lrurgers wofdell iu eerr vrii lanrl als lrct onzc vo--

e:rrr vo,ldoelriug

ik

ik

een plechtigheitl als deze bij-

voel mij gelukkig, officieren van mijn
,ruc1-regiment etl van alle anrlere, tlie te Bnrsrel
ziirr, te kunnen groeten. n
I.copold II girrg voort toi prirrs Albert :
Mijn Lieve Neef,
,, Z<to ltas hieldt ge in r1e hand <le eerb'redwek
llt,nde klerrren, iret srvnnbool r'ârr tt vaderland.
Zoolaug ulr' lrart klrrplren za1, vergeet het vader-

wo<>n

;

I'rrul rriet.

Dat de ruannell \'ân r1v/ geslacht in dezelfde
Wst ons betreft, de oudelen, wij u'erlijveren rn vaderlandsliefde met tier
.iorrgeren r'oot hct n,e'lzijn en in <len dienst lran
gevoeiens vr:lharden I

Ilelgiê.

))

cir.cht.

Ile ttretrs(:herr kerrrrcn -,lagcu r,atr bclroeviu,l;,
\1'aar()'p zc luoctrlr rrr.xrrbereirl zijn" Gelijk <tc
rr(rlscheu hellherr <le volkcre,rr kcerpurrteu in hrrrr
lrtstaatr. [Jen rrrN,icilottig rrur slaat, rrannecr rlat
lrcs.taarr wotdt l)r(ircig<l r:n hct gorcl irrgericlrtc
leger tlc instcllirq-cn ctr r-riilrcdcr nrort vcLclc.
tligelr.

llet gcuorgtt tic ik <1t iorrÉleliugel irr het
lcger trcdclt t'rr tlc lrritrsell llr{)(,tc1t het r-or.rrbeclrl
:rrr plichtsvcr\/uiling geven.
Z<ttals ziirr brocr.ler, zal Plirrs.\llrer.t nrlt trekkcrr rtit rrut orrdcrrl ijs, ull e trrc'lrt cn Lr\\/e voorlreelderr. l

r

Dan riclrtte rlc I'olst z.iclr tot rle lectlirrgerr,

zeggencle
rr

t-

r

ik

ste

gcll. ))
Tlvee jaat latcr rueltl 1N-irrs t\llrcrt ulder-iur't€nant dcr infanterie bij 't regirrrent der grena
tliers betoerud.
cle

St. Elisabeths-kazerne legde hij de1 eetl

al in 't bijzijrr rlcr koninklijke familie. Toen
ook sprak kmring I.copolrJ fI ccne rraderlandsche
letle tdt

:

).[iirrc Ileeren,
]'lcilerr zijn er clag voor drg, zei,'en crr lwintig
iaar verloopen sin(ls ik de eerste \rtapenschouning tlet- troepell hiekl als ilrond\l'ettelijk hoofri
,,

verr dcrr Staat.

Ik hur verhcugd, tlat tirans rrp rlicrrzerlfrien
rlatutn, rniirr nccf in 't leger treedt: 't is een
schooue grclladie,:. Zijne ger,oelerrs zijn eetrzelvig nret dc nn'c. Hij weet, flat dc o'fficierel rlc
licfde tot del arbeid, een iieiligerr eerbied voor
irun plicht, eenc onbe.grensclc toet'ijding voor.
's lancls onafhankclijkhcid rnoeten hebben.
IIet leger is eene grootc instelling ; ten olzeut
is het rlubbel gervichtig. \Vij moeterr lrct iu staat
stellen 0111 ol1ze plichtcrr jegens ons zelven, âlsook irrternationale pliclrterr tc vervullcn.
Ree<ls geclurende zcrterr et trviirtig jarcrr u'enrl
ik irrij dikw'ijls tot de c-rificiercn, on'r huu cle
rncest verschillende zc'n(lingen o1-r te tlragen, ett
aitijd hebben zij clie goerl vcrvuid.
Ik

zal maar één r,rxrrbcelcl aattltalctr, doch het

is treffencl.

l

De Koniug slrrah riarr o\,'c:r Kongo

r

olgde
r,

Albert korr zich uitmrrntend naar dit stelsel
sclrikken, r'ergezelcle zijne strrdiernatkers np
lruntre uitstrpjes

er

ver-

:

Het is schigr onnoo<lig te zeggen, met weik

e'r1

won. aller: vriendschap.

I.atcr al-q hriteoant <leetl de prins den kleinen
(lcclutende
'rorlirg rnerilt:. q'eirvillcnd, rle ma,næuvgrs toonde
lrij reeC.i het
rrederig karakter, rlat
lr,.rrr tharrs rxlk siert.
Ilens zag lrii cerr i1-rcnndier afgemat o1r deu
.-rr',rud liggerr.
ir \Ve! 1'r'is11<1,
i

rri

ltzaatn

zijl ge ziek? l

\:r()eg r1e prirrs

.

. r, Neen, rrecrr, luiterrant, maar ik lijd hsvig€n
drtrsf.
rr

:

I ruijrr rreef o<;,k aiirr zijrre nrakkers voor,
hoop dat zc l'rcnr broctlerlijk zullen ontvan-

In

n**

ls

l

uwe r.eidflesctr lcldig?

rr

'k lÎetl < scholle u gegetar

etr dan mijn veldt'lesch uitgedronken. l
t,Ën bezit ge geen geid oru een glas te nemen?u
,,

rr Ik heb geen cent bij me; mijn geld ligt in
rle kazerne. l
Albert tastte in del zatri et gaf den grenadier
een rnuntstuk.
,, Ltritenaut, ik zal np uwe gezondheid drinlicn.rr, riep 11ç soldaat en weg snelde hij naar
t,crrc nabrrrigc'irerberg. om zrjn dorst te les-cchen.
Dcrgelijke arrekcloten t,ertelt .rnen \,'eel. mââr
nie verrlo,edclc, clat dit ,lrrgatrg met zijn soldeten eens zulk een bittererr errlst zou word'en?
Ook de r.oorrlcrr van Leopolcl II bii die voorsteilirrg gesprcken, kornen ons nu geheel ender*
r,ool dan v66r tlerr tro,rlog. Wi,i meenden toen
ztru rustig te levcrr cu rrerbonderr 't begrip van
strijcl aan het verletien.
' Prins Alhert ,l661lir-:1r alle graclen van het trei;er, I)e.n 1i'1" Aprii l9O4 werd hij tot genetael
berrioemcl. Lrtttsscirerr bestudeerde hi'i ook het
operrbaar cn grondwettelijk recht, de wetteo ven
het lar:rd ern rle staathuishoudkunde.
Ook door ailerlei bezoeken breidde irij zijrn
kcnnis uit. tsij <.lat alles betoonde hij den grrrots{cn eenvoud.
Iieus rvas hij te Potsrlanr. Hij reisdc irrcognito,
rrraar cle statieoverste iracl toch vstïom€F, dat de
\:oornanle bezoekcr cr t-,p clen trein stappen zou.
Ën ge weet, in D,uitschland slaafrJe men zich
tr)ell voor vorst€lr uit.
Dè ambtenaar iiet het station in alle haest versiergn met l'lago..r'n, planten en tapijten.
Doch de ïoernalne reiziger liet op zich wach.

ten.

*8S6De Lepaalcle ttr'iri slrmd al gereec1... het oogenl;iih vau veft1'cli u,âs daâr. Doch nog altijd geen

prins Aibert.

Tu'cc

Len vctlieten clen gereeclstaanden
tot cleu statieor,'erste :
,r \,'er::chooning, raiilireer, mâa.r mag ik wetcl
\\'âaroni cie treirr niet vertrekt? l
rr \\:ei rl'ij .r'er\vachteu nog eelr I'oornaam tei-

trcirr err

ziget'.

hee

c.en hunrrer z.ei

Hij

za1

o,rrrnicklelliik homcn

l,

antu,oorcl<ie

dc orrerste,
,, f,ln rvic

is hij

,,2. Ii. H.
,,

llij

kctt.

? ,'

Pdrrs Albett van Bel.qië. l
sciriirrt trjct te l<omen ; laat ons vertrek-

,t

t l{cel,

ik ixâs

den tlein niet laten wegriji.lcrr. .[),J 1)1i1rs z]al stdllig l<orlEn. l
1rç.cr1r,

,, \\/eltitr, nrijrrhce r r, ircLlranr rle ander, < ge
kuirt hct scilr r,nrr ycrtrck g-c\/c1r. Ik ben Plins
.
:\lbert. ))
I}
static-ovcrstc blilite verr,r'ottcletrl <Jetr spte'lie
r aan, rrrarlr sclrucltle ongeloovig het hoofrl.
,r \e'r'ir, irefl), {Ie t'ilt nre fcrppen l, zei hij irall
lrr-ros.

]le

trvcecle hcer, die nicrnl-rntl an<lcls rvas dan
's prirrserr aclju.lant, lir:lorre1 Junglrluth, bevestigrle nu oolr, dat'z,ijr 9.czc1 riel clegelijk de ncef
r,an Leopold If was.
Doch c1e o\/erste too'ndre zich even \rfântrou$'encl.

I)e treir stond claat... rvie t'eet hoe lang hij

l1oq i11 ele statie bli.irten zou?

Eel

beclie.nde,

tlie \-an't zonclerlinge

geval

n l<roonprins van qezicJtt kenrle,
l,ei,arI rrr1 aanrllrcirtie' tlcn rtorstclijlierr reiziger.
Ën o1r ziine ber-rrt verzekcrde hij den o\rel'ste,
tiat eerr rlel hecten prins Albelt rran België heette .
lJr yerraste atnbteiraar I'erotitschulcligcle zicir
dàn zo,-rvee1 irij kon. Prirrs Albelt s,teeg lachcntl
in clcn treirr tcruÊ.
vcrirr!u ell

't

ollze

Seirr va.1r Yertrek rvercl gegerten.

De zoon van cl'eû graaf rtan Vlaanrlcren u'as
langs clen gewottell ingarrg gr:rf':omen. Tfii reisde
't liefst als een p-e\\I<)oll burgerr.
In ciatzelfile Duitschlancl \Io1lc1 meil in l'9 14
geen woclrden genoeg 0111 T{o'1li1lg Albert tc hoorlen.

I)e kroo,nprins rr:i1rlc zich pe'rsoonlijl< op dc
zijl land.
Onc'[er' detr naam van ( Graaf rtan Retirv l
cierorliep hij tle lancJbotrt'stt"eken t'atr \ilaarlcie-

hoogle ste lcn tran

len. de heiilcn
ilcr Borinage,
\1-aleirlan'1.

<1er

c1e

Ketnpctr, het kooirrri'inbekhcn
niivedreiclscenlrums r;âir het

Als rt Graaf yan Rcthv l sprak lrij

r,rtt rrrt:cstcls

c,n lÀrer1<lrer1et, t'tlet ni jrieraars,

in-

gerriertt-s, zc'coffjcieren, lanclho',rtlcts', r'is"clrcrc,
,i,.t u,,-,rnt.,tt rrit allr: stalrtlen r.lcl- maâtscirallpii
-

.'\1:, ,r Craaf -'arr Rethv l claalele hij in celrc
rliin af, zaq hii hoe et in c1e ingen'allclen ciet
rarde gétloegd i"vorr:lt' o 1'l <i 't broo4 rlet niirterhci.l r aln de olrperr'1akte te 1l1c{lqc1l'
Als < Graaf rian Rethy l dloot'rvattr1clcle hii cie
groote fabrieken en gestichtert.err bez-ocht hii c1e
ii*rmanrde beroepschool va1 Armentières.
Prins Albert rt'i1de ziine kennis zoo algemeert
rilogelijk maken.
'WalenOp zekeren rlag in eene s'tatie 'i'an het

1arrc1,

gaf

hij zijn verlangen te kennen, de reis

naâ,r Brussel op de 1o;ko,motie'f te nnaken. De
statieoverste nam onmicldellijk maatregelen, oarr

dien \\,'ensch te vo,lcloerr. De prins en zijn
rrljutlant beste'gen c1e 1ol<ornotief, zich uitgeven-

aâ11

clc rrcor Oostenrijksche ingenieurs.

I)e rcis begon. De lokomotief snelcle puffend
cu blazerrcl, clansencl en schokkend vooniit.

f)c' reizigers in den trein vermoeclclen niet wie
up zuik eene zonder-linge plaats clen tocht naar
lllrrsscl metJc maakte.
Prins
Albert liet zich a1les uitleggen en stelde
.leverrcliq
belane in cle werkzaamhedeu van
e,en
h

et lolio,moti

ef

-perconeel.

D,e vermeende Oostenrijksche ingerrieurs stapten te Brussel aan de Luxemburgs'tatie af, na
ilerr machinist e'n den stoker zoo beloond te heb-

l;cn, rlat rleze ongetu'ijfelc1 rn'enschten clikwijls
zulke r,reemdelingen bij zich te hebben.
Tn 1909 cleed Prins Albert eene Leis naat
I{o,np.o. Hi.i rrilde nict al1een hct inoedetlautl
l<ennen, nr:rat ool< r'!c koionic. Voor <lezen tocht
behoorilc ttLoc,il, u:ant

c1c trootrol.r\tolgcr zou z.ic1t
tcvreclc"ri stclleu rnet cctr bczock aart tlc
nreest bckcnrle plaatscn, cloclr r1e gclreele lioiolric
ja, zel{s zijn reis aarr r1c l{aap be.dcxrrtrek\er.r,

rriet

innen. Ilij ivilcle

I

o1r c1e iroogte

zijrr ran

onze

'czitting.

frrtusschen rvas prins Albc-rt ge{rttr,vcl rttet
Ëlisabeth, c'lochter \Iâ1.1 Karel-Theodoor vâll
lleicren. l{en kent r1e offer vaarclighei<l onzer
vorstin.

Zii had clat voorbeeld van toewijding reeds
tlruis gezien, ginds in het heftogelijk paleis van
Beiereu, waaï haâï r'ac1er Kare'l-Theodoor fierc.ler was orzer zijn kennis en bekwaamheid als
oog-rlokter clan ove,r zijn titels. Hij besteedde
zijl meesten tijcl aan clehulpr'an onbemiclclelclen,
loor l'ie irii cen oogheelkundig hosp taal hacl op*
gcricht, rvellicht het volmaakt-u d3t beston<i'
Iitâs
o417'e huicltge K-onlflgln
Elisabeth
en zqn trol1\'ve hulpe- bii tie
ziin tu-eecle clo.chte'r,
r,Ërzorqir.,g cler lijclcrs:, en als zoodatrig hacl ze
reirls liet harte gewonnen vân het volk'
FIet gezin vat-t I{are1-Theodoor en l\Iaria-Theres,ia r,àn Rrasanca besto'nrl rrit prinses Sonhia,
ciie zich met c.'!e r",etensclran beziq hielcl' Itlaria
Gabriclle, l,rrclu'ig-\\iiihe1m, en Frans-Jozef'
tr{aria-Gabrielle err I.rrrlu'ig-\À/i1he1m stiervetr
eeniqe iaren vcor <1en ootlog.
On 2 O1<to,bet 19OÔ rverd te l'lutrchetl het hrr.reliili trrsschen Albert en Ëlisabeth gestrotetl'
jrarlâert de zanc'rterccniqirrDco a..rond te loîerr
'lict
q.tacl
ballicrlr \tatl 't hcrtoeelitk
!oo1
nl.rl .Jcr
rralcis, \vaâ1-oo brujrl ert bruiclegom verschenetr'
e.crr liecl lrnn ll1'sf116..,ç,1 113llc,shet,eu en iret rlnott'
l urhti g-afs:evaatclisrle'licr
naar geestrll-if ti "' elr ha rleliit toeP:ei rricl;
.!licr'!d
vercel:ic'inqen
T)s
toen een t"e'.1e. ÀIt'r:ll" lrii rr'ist oo'lç lict, urat er irt
'lÇl4 znrr
rr. \\,rii Ilalclr rrit zijn tocslrl rak
'el){'nre
,"lez,' rr,nnI i{ n

11111

:

't oorcl rtatr
rrieuu' \za'
haar
gaat
verlate'rl'
hare kirrclgriarerr
,i"rt^tla ntet onbegrens'1e lie{de benrinnen' Doeh
qr

l'Io,p.e orrzc qclicfde Pritrses' <1ie

vergete

zij nict r.rrlze' rltiscltende

tr"elu<lctr' Ûfl2ç

^887groenellde bergen in rle l'Icinraantl, uoch dc
trortu'hcid cler Beierschc lr:rrterr. l

llct brrrgcrlijk lmu'eliik

ge-

hari irr rle tr-oonzaal

rran hct konirrkiijk lraleis plaats, in aanr,veziglrcid van koning l,copold II, ile oucler-s der bruid,
tlc gravirr r,an \riaancleren, prins I,rritpold, rcgcnt varr Bciereri, korrirrg' Carlos ven Roerncnië
Lllr nog ta1 r'arr hooge çrersonnage's. Baron t'arr

Clailshcinr, miuistcr \/â1r staât c1r van buiterrlarrtlschc zakcr.r, trarl op als o,fficier rtan clen llur.q-crliji<en starr<l en wees irr ziin rcdc op r1e toenarlcring tusschcn Beiererr en België... Vecrtien
jaar' later stonclcrr de Rciersche solrlaten a1s
vijarrdcrr in hct laurl van haar, iiic mct haar vatlcr zoorrccl liefclc aan hct rrolk ltat] lrctoonrl
O, so.rrunigct vocldcn dit rvcl, zooais ric l.ec<ls
ourlerc kliigsuran,
.korringirrdicn wij iu Noord-\/laanric.ren
!

'sprakcn.

()\:cr onzc

IIij vcrtclilc, dat hii tloor lraar crr lrrrar virrlcr'
lrclrlntlcltl r-as .gen'oLclcl crr lrrrn lrct oog.liclrt

,l:rrrl<tc.,..
r,

Err

lrr

als viiarrtl irr'lraar larr<1 r, rircrl<tcrr

op.

tii

I,[ct u'anhopie gcbaar r.crhicf lrii tlc arrrren, als
u,il<le hij uitchukken, rlat rle grocltcll cler r.r'ereld
ric vo,lkctcn drcverr zo<ta7s y)i he,t bclqccrtlclt. Mc'n
heeft clan ailerlci vcrtalen vc!-sitrei(l ovcr. rlcrr
l'ecrzir.r cler Bcierqt otr te vecltterr, hrrn tn'isterr
rnct cle Prniscn, uraar clc \ïaarheirl is, tlat rlihn-ijls Beieretr in tic \rrec(lllcclen genrtrrcd \\:1,rrlr1r
cu zij aarr hct frorrt tot rlc hartlrrckl<igs.t(: tt.o€pen behoorclen.

't \\'aren clezelfdc unifo,r'men als rlic ue:lke <lc
rnilitrrircn clt'ocgeu, rlic irr 110() rle stratur vau
llunchcn belijnrlerr, toeu 11c irun,c'lijkstott ziclr
ttaar cle rr Aller Heiligen kerk l begaf, u.airr rlt'
aaltsbisschop, Mgr vorr I(lcin tle cchtvcrbirrtcnis
irrzegenrle : rliens lvoorclcr schijtrcrr olts llu ccn
llofetie toe....
rr Door cien u'il varr Gorl r' zoo sprali hij cerst
1ot Albcrt, rt zult gij ce ns cle kroon clragen. l,Iogc
rlan tot verre r1w rocln klinken, cloor uw to'egetijcle err goedertielertlc liefde, urv vaderlijke
goccihei<l voor u\v ontierrlarrcrr c1l l1\ri orrophorrrle-

liike zorg voot hurr rçelzijn. Err gij , \,crvolgdc
r.lc kerkrro'rst tot cle brrrid, nrogc gii gevierrl s'orrlen als

c1e

wclcloenster rlcr ârlllclt, i1c lrn1pe rler

Irclroef<len, hct stralend bcclrl van christcliikc

licfdaciigheid. l
Een gala-ontbijt sloot onr tu,cc urlr i1r dc orl(lcrrlijkc l'oiline cle plechtigheirl.
Op \"r.iiclag 5 Oktobcr rcistltrr tlc. jorra-gclrrrn dcrr nauL Bclgië, cn te Vcrrticrs ltetr-arlcn zcr als
zooilani.q rroor' het eerst rlcn gronr'l varr huir
larrrl crr rvettlcu <1aar verlc"lko,mrl cloor ecrr rcilc
vau tlcu irtttgcmee-<ter Eugène lIrrllcrr<lorf cu tlc

tociuichingelr der bulgenvacht e'n nraatsch:rDpijen. Ja, waâr \\,.trc1r rlie rlagerr ! Iirr darr 11e
triorlfarrtelijki aankomst te Brussel. I{ct lrrrrirlscloo'r' ct-'tr jubeletrcle

tnetrigtc rraat' lret
J)âar'
I{orritr.klijli 1la1cis, \\,aAr .rân de grootc. tralr 'l<orrirrgin llaria-I{errriëtte haar ncef crr rricht lrelrocttc. T,colroltt TI hatl geu"cnscht, tlirt cerr tli1'(,cr{1

litairc optoclt Albcrt err lilisalicth

t.llrrr tuurr rlc

Regentics,traat zotl gelciclcu, maar rle giaarf r-lir

\/laarrelclcn,

<1ic r.len cenvo'r1cl

bcrnindc', \'crzctte

er zich tegen zoodat het rvee,r het volk was, hei\\'eik een e,skorte vormr.le.
De kroo,nprills en zijlr gacle vestigdelr zich irr

hc't hotel der \\zeteusch.rpstraat,
troonsbeklirnming.

tot

aan

<1e

Eerrige jaren .qirrgcrr rroorbij. Toen brak cle
nraancl December 190'9 aan.. Hertog Kare'l-lheocioor stierf op zijn slot tc I{reus. Naurvelijks rvas
hct jonge echtpaâr varr cle begrafenis te Brussel
teruggekeerd o,f Leopoltl II 1ag op zijn uiterste.
De o,ude vo'rst moe-st eel gevaarlijke operatie
orrclergaan. Deze slaagde, zoodanig, clat men
iroop koesterde o,p gencziug. De Senaat had juis't
cle rvet op den persoouliiken dienstplicht goedgel<curc1, cn clenzelfden avond na cle hee'lkunclige
bcwerking bekraclrtig<le <le kranke rrorst ze.

I)ie u'ct was dc vervulling van eeu

Iir

zijner

op zijn sterfbed --- r.vant dat s'errl
hct ziekerrleger tocli - drukte hij er zijn vol
tlocnirrg over uit. . Za6a hij irr.zijn laatste oogillblikken <len.natlclerrdcrr storrn, clie Relgië zoo
rvelrscheu.

beroercn'zo'tt?

I)'en I?" I)eccrrrlrer, orrr 2 uu:t' 2() 's tttutgerrs
stie'rf hij.
Op Doarderclag 23 l)ccenrber ,19011 hielcl Albert
zijn intrecle als Kofirg binrrcn clc honfrlstacl en
lcgde hij voor dc Kanrers den eed af.
I)uizenc.len el clrrizenden metrschelr waTen
llaaf Bruss€1 gcstroo,mcl.
Our tien uur, toel hct kanon bulderclc, verliet
Z. M. te paartl het kasteel van Laken. Hij vras
irr groot-unifornr rran lttitenant-generaâl en droeg
Trct groot-lint tlcr I,colro;lclsorclc. Gete'raals otnringdet hcrn. I)e hertos larr Cortttaught err prins
Rulrrecht van Beicrerr reclerr traast onzerr troo"tto.pvo ger. IJit <lc veitstcrs wierp nten bl<lemetr.
l{achtig gejuich begroette clen nieuq'en vonst.
Om 11 uur l.rereikte Albcrt het paleis der
natie. Ëen kwartier vroeger waren tle Koningin
met haar beidc zoontjes,, Leopold err Karel-Theodoor en de gralin van Vlaanclereri, prinsessen
Cler"nentine err Stephanie aân.qekomefl.
' l)e zaaT was scheel vol. Ontler luid gejuich
c1e,r rnenigtc ttatlen Kouitig ctr Kouingin binnen.
De zaal cler Katner bootl eett plechtigen aanltlik. Daar rvaar anclcfs cle tribune rran clerr Voorzitter stdnil, wâs'nt1 de troo,ri geplaatst; links
\rân den troon hacl men eene kleine tribune op-

getimmer<l v'oor de Koningin, cle koninklijke
plinscrr err de vrc'erncle prinsen.
I)c le<1cn 1'411 dett Senaat en clc Kamer 11âmen

.laat*q

iu

r1e zaal

; talriike

clanles bcrtondcu ziclr

irr dcn olttqaltg onrler cle eaanclerijen.

Onr I I trur u'er<l clc zitting cloor clen \roorzittet

gcolreutl.

Iioning Albert llas zichtllaar otrtroercl.
llaar ruet vÉtste stcln sorak hij zijn eerl ttit,

t1oil\\: z\r''eferrcle aan rlc Crouiln'c1 elt

r1e 'tvettett,

's lantls orrafhanlieliikheitl crr 't eronrlgebied.
Ëene rlo,nderettcle r.rvatie ttas 't ànt'rvoo'rtl <1er

r-ctgadering.

r1c l(orrinq rrraaktc eerr kot't l.ranclgebaar.
vcrkrc-eg stilte
Err nu in 't \,/laarnsçh hcrhaalclç clç rrorsf den

lIaar

I{ij

eecl,

-888C)ntler een rlorrderenci gejuich : L, I.e\-e rie I{ri
ning, I,er:e de I{oningirr I ir lcriiet tle vorst, ti:.rrr
rle vorstiu cle zaal.
I)e Koninklijke. fanrilie kccrdc nâil1'hct l)âleis
terttg ontier 't gcjnbel rler geestclriftige menigte.
I):ratnii tr.okl<err de legcr:korl)scll el de btrr
gcrwacht rroor'lrii het lraleis. Een drieklerrrige
strili versietrlc ilc haiorettctr.
\,iau hc:t prilr,is lieclde t'lc s,toct ltlrar het pâlcis
,it r \\'ctclrsclrrrlr tcrttg.
\\-ccr u,as hct cc"u triorrrltocht. Illocnrcrr u,er-ileu iti iic riituigtn .{c\\'{)rlxr1r.;. <lc toescltoulrrcts
zu,zra'iclcrr cu $'uif(lon nrc1. ltocrlctt, t1<>el<cn, rrlaggclr, rlrcn z,ag z,cl|s qrr:nlitiicrs clie hun brcrerrrlrrts o1-r rle lrrtrrt vzlrr lrurr lrajoiret gcstokctr lratl
rlcrr crt e r ince 1r<-rt'cn htttr irooftl zrr,icr<lcrr.
rr Nicirrantl hccft lrct ict:irt aau orrs rvoortl tc

ii[']ctr.... ,,
\\-clk ccrr aatt.qrijlrr,irrlc lrctcckcrris liriigcrr ini
ooli <iic \\:oor-(lcn, lrc:zicrr itr lrt't l'iclrt r'lt,r lutcr.t
qtl 't ttrlt'lisst'tt
tir

I

l)c I{onirtgilr \\'as iarrg r,ririr tlcrr oor'log rectis
cnr lxrat' licfriatliglrcirl lrckctrri.
Hocr,cel -staaltjes ziilq 112x1-1,n11 bcktntl. Zij rias
schilclcl' I,aiu'tttarrs hic11'r, toetr rlcze

htt, tlic rlen

dreigtle irlirrr.l tc n'ortlcrr crr ziin nrocrler

vc1

1r'oostte.
Irr" <le Steenstrruit

tc lJrussel \\-ooll(lc ee11s arluc
\:Lo'tllr, rlic harrr rrcorl cr:lrtcr vcrllorge'n t'il<ic

hourlcrr.

I{olirg :\1bcrt sirl-ekcird

nrct ccri Ft-arrschelr

gcrreraal.

r)r'zlt;tl lrrrcr,le tl,',il 't Iejrr'l.,ti ,lrt' \'larrri' gclr, toejtlicltentlt tlc,rr lir,rting, <lic ziirr c'crlrieri
lrctuigcic vool 1i1111 111'1i.
I)aartta sl)râi.: ('lc Iiolirrg crrrc rcrit\ ot.'r'irli uit,
weilie cclt ilicpcn irrt'lttrk oil (1(, âarrrlczigctr rnaak'
tc en latcr iiok irr r1c lruitc,trl:rrrrlscire <laghlacieir
gunstig bcsproketr r'r,erd.
In cic laatstc jir;c'ir \\'âs llr.t l)rstutl1' r'arr ticn
Kongo-staat uog a1 lel lrcl<irilrlre111 gcr,vorcletr,
r;oora1 in Iingclanri. Ilelaas I c'r bestorr<ie1t lnis
lrruikerr in l{orrgo, zooals trourr-ens i11 alie koionics. llaar t1e Belgischc r.egecring h:ul lrcslotcrr
rloor Lr-achti.ge hct volrningcrr aatr rlr,' n.antocstanclen ccn cilrrle te inakcn. 'loch .gin.g eerrc
partij irr Errg^eland \'oort nrct gcr11c.i1t1uâlielrdc
vergadcringeir te 'lrouclen, scr-icirt tc'gcrr on-<
l arr 11.

En toctr nu in /.ij1rc- tloorircr'lc I{orrirrg '\ibcrt
ziclr varr titn zett:1 r.erhicf, rlrrrr rcclrtetarlr1 tlitstrerkkcircl, Irtct r':rstc stcm rielr ,,dat uiernatrcl ilct
1'ccht lra(l aall orrs u'ooi d tc tn i jfelerl r , toe n
urcrtl rlic fiere taal rlr,'cstil,ilftig toeqcjuicht. Iin
zc vorrd \\'ccrk1a11li irr 't I rtrilcrrlanrl. \-t'cl rnee r
datr betoositrgen, ol larrgc artikels, lrtelt rlic
itittlrnl.:1<irrg r-arr rlt-rr

lloning

trreegcn'er1it, ntrt

iccler r-r:chteca.aril \'(,Ttrouu'c:rr in te lxrczetnctr
orrer Relgiclls horrtling teqerlovc'r- rle kolotrie el
lrare inlanrls<:he l>errrlkitrs.

llaar 't \\'ils ('cilr rlr ugrl '-1cr- 1:Loolrl-,tirrscs r;r',li
rlc schlituele ir1'rrcn 1c. l'illcrr ontilck'hcrr.
En cveue,:rrs tilL lroultir: rçcrtl tkror tlc r-oor-

'lrczoclrt. I)och IL
K. FI. steitie
nâine \r'eldoeustc.r
ziclr rrir.t tevre<lcrr a1lecn arnroc<1c ts 1ctrigcrr...
Ze scliorrk de riotNlli-jdenrlerr ook gclloege'lrs.
Irrurses Ëlisabcth \:erlranl; tlat rlc vrott\\: tlit (ic
Stecusti'a;it iraltstochtr:1iik tlc mnzick heurin<it.
)irr rlagclijk:; .gitt.q oti;:c tockontstige 1<oningiti irr
i1e nerlcrigc '"r-otrittg r:iool sltelcn
Ilat is \rralc r{rootltcicl, tt,aalvoot icrier ziclr
!

rleerbuigt.

***
lt
Ietler iaar-, ()1t otrt.lt..iaurs:n-orrrl i crcçtrigtle
'ltLltt
Prins r rr Pri.use-* '\11;crt a1lc kinclcrerr ttalr
klein pelsoteel irr cct rlcr sralorrs vatt ltun lialcis.
De kleirreg oltr,irrgel ilarr lclike r.irijç11, -"pcelgSreil
c:n kie'eclcren

-

Toen cle prirrs I{onin,l \\'cr(l, lrcelt

hij tiic i:-c-

n-oonte gehanclhaafd.

Iien jongel ontclekte celrs celr rtratt, llie zicit

pâs verhangen ltarl. De knaap, zich lterinlretend
q,at hij op school over r-rr-s.ti1iking, crrz. gelecr<l
hai1, rlacirt, tlat c1c nrâr1 Triis,gchiett uog tnaat
eenigc oo.genblikl<rrr iir rlt rr strop hirrg- en \4''e1-

iichf

.gci'e

tl kolr

r,r'ot

tlrrt.
slrrrtrtlc

al zijne krachtcrr
los. Darr trachtte hi.i
dc lctrt,ttsqccsten \\'cet' ()1) [e \\:clilicti t'tt tot ziittc
oi111its1)iekcli'i!':( lrlijdsclrrrlt :'laagrlt' tlt iotrgc
!i, l,l el irr.
l)e rrocrligc iottgcrr

in crr lr:rakte

irr1. licirurutt

*-
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l)c' graaf i'an \'laatitlticrL. \'arlel r arr iir.irring -\lbcrt

j)t tl;relrlatlgr iurircltlrlcrr tlit l'eit cn iatrgs
tiictr ucg l"lu'lirrr hct ooli 1-rlirrses Iiiis,abeth ter
0()re.

(Jrzc vrrrstin is aitijri r:errc kirrrlerlrirrrrlin geIirr tr>cu ;.c itu las, hoc fiirrl< riic kleinc
l<naap zich gclrorrclcn h:irl, rlarr r\'âar r-eie groote
inenschelr clc liticlit zourlcir g€11ot.nru hebben,
stelcle z"e <xrk ccn leverirliq l-teiang in hern.
Ile lrrinses liet rlcrr scholier oi)zoclierl ; ûieil
lol1d hem irr eene r,clksn'ijli.
\\'elk etrrc clltrocrilr{i irr iirt huisgeziu, toel
rtretr ileu iongen haicrr kt\.ailr {)r.) \'cl-il^ck va;r
prins .\1bc,rts gefiiâlin' l
\r'outzckcr rvel utat lcLle ggr, storril tlc knaalr
'rr at latcr r'66r de edele <larne
I)e lrrinscs liet herrr vcttclitir, hoc llks gcbcurtl r.,'as, prees clen jongtrr olr ;rijn rrtottli.g gedrrg eu gaf h,:rn ccn goltle:r uuru,erk, \'crsjerri
rrret c1e portrctten yall dcl) lrrins cn tlr-' prrtrses.
Dc liiraap zitl $'e;1 ncorl (lj(rrr sclr'.,r;rrlr rlag ver'
weest.

.

gete ir

-

l" rtiri- i,-r':ci,ccl) 1;l.iitses I'iiisahetir ru
gastirr.lrzr:rr, ii:alrL zc rtteuig l.i^iticld, zwak
i<irrdjc ovcrîclrrkki:t rlaairte.Niet allecrr \,ulde ze
tle lian11 rlcr klc,irte zickcrt,rnaar sprzrk tltlzc vrientle1ij1i ais cr,rr urcÊtler tr-re . En op I'elc irleeke
\\'lllr.qrtics to()\'etrtic ze ccll biosje.
Iiit haar liuicis n'ci.i1cri stirirtLs lticctler"ett g,c'
l)ikui,t

rir

zorirlclr rriLirr tlc ar"illen,

']'[:rat' over tlit 1-rttnt, n illerr u'e v(]()râl ltaricl'
1,I,;ekcir, irr i e't"iratrr'l t:.t_.t:,tt oorlog.

\Ve ,,i e Lcrr, tlat o1) f .\ uStlstr.rs, unr J uur
's ar,orriis tlc l)'ttitsr:he gcz.llrt vort lJclot'r' aliil rl.l
I)x\:iglr()ll, orrzitlrnirristcr \'.1n brtitcttiandsche
.

lict irltitttlitttttt olcrlrLûidié{(le.
Ilc ilirristtrs rri slaat-cltiirtisters

z.aktn

verzarutltictt

zich irr lrct ixilcis ,rtrricr t'tx.lrziiterscirall varr den
Iioiriug, Jllerr z-t,u tle l.)tritsclrers niet rioor iater.
l.)cir gausr:ltcrr ltitcLt \!a:i rilcll l.lezi.g.'I'nttt tltr:tt

riit e,lkaer.girrg. 'T*agclr de x:htrttd.
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Groote r,r'o:lken clreven aan het rritspansel.
< Eetr so,mbcre tlag, clie rijst r, zei <le Koning.
Om 7 unr u'crd het anhvoorcl aan den Duitschen .gczant ovedrant.ligrl. \liij herinnsren
slechts aarr rlie feiten.

Nikolaas 'rvaar

-[n

in

oorlo,.q. fn <lcn voonnidtlag rtan clen
Augustus, begaf dc volst zich rraar het parlemcnt. I)e menigte juichte hem toe. fn cle Kamer,

't \\ierd

voor de afgevaardigclen en cle senatoren sprak
Albert c1e belangrijke rcrle nit, clie zoo'n inilmk
maakte, en eincligcle nrct c1e lvoorclen : rr Ëen
1arrt1 clat zicl'r verdecligt, vcrrlient rlen cetbied
van alleu : zulli lan<l sterft niet. ))
I,nicl handgelilap bczegcklc c'lie tocspraak. Tijtlcns de zitting l\,aarop rlc noo<1ige kreclictcn gcstemcl werden, krvam het nieul's,, clat het gronclgcbierl geschon<1en was.
De I(oning begaf zicir uaar zijn 1c'gcr. De I(oningin bleef in het paleis, nraar hcrschiep het
sebotl$'in cen ambulance. Zi.i ltezocTtt ook cladeliili ar"rclcre hospitalen en mct trame tlie vatr hct
soci

a

listi sch \rorlkshuis.

De vorst vertoefcic ontlcr ziirr soklaten. Zekercrr r1ag, stclclc hij zich z.oo bloot, clnt ecrr 1<o1oncl l:cm zcirle:

Sire. als gij ccrr eenlouclig srtl<laat tlnnrt, zott

rt

ik

rr berispen.
rr

r

Rerisp me, liolonel rr, antu-ootc111c c1c Tio-

rrirrg.
,r Sire ,

Dc T(onirrq gehoorzaamde ctt trolr zich tctuc'.
Rij \\/aalhe.rn. later bii Trenrcloo or:tn;lofterr
e.ranaterr rlak bii herr. T)e vorsr hleef l<a'lnr.
I)crr l?n Augustus verliet cle Iiorring'ill Bt'rtssel
rrrct haar 'liinclererr cn .qcne'raal Jungbluth, crr
vestigrlc zich te Antr.verpen in hct paleis op tlc

lIeir.

\,Ien rveet hoe in tlen nacht vatl 24 Artgusttts
é'crr Zeopelin boven <1e stad rterschectl ett born
rnen \{icql. Éen viel er in cle Tl'aalf llaanclenstraat bii c1e Beuts, chis clicht bij hct 1ralci-c 'crr

l as bliji<baat vooï hct Ï(oninkliili gczin he'
stcnrd.
'-

iro,,,u",l. irr Drritschlarrcl hits'te mcrr hct I'oi1<
nnk t"n.n r1e Ï(oningirl oP. Z()o schlccl nell itt
ccrr r'lngschrift

:

fl.tt begin af aall \\/as tie Iiorrirlgin irrgcu-iit1
it', ', iiorliirss plâ1rlle1r. Zij hecft geet ctkcl
l.,o"ta .à,, otk"r.ti"ittg gehatl t'oor cle "1tt1"111'1iikc'
gc
orr scl nt
à.rtetr<l,l aàcn ."^^roari voor n arrr clijt
Atrtn'erlelt
ert
tc
i,iii".rt" rndisjes te Rrttssel
u

l c1i

<1rr

\trrare1l . ))
t]e iastct het Duitscirc voili irr dc
ntoest
Zoo
ri'arc oot'logsstettttrrittg lrt-eltgetlI)cu illn ^\rtg'ustus bracht Elisalrctlr lraat kitr
rlcrcir ttaar Erigeland c.11 \:ertlotl\'\'c1c zc toc aatt

slachtoffers

c."-itti,',i,,i rles'Èolrirrgs,
liorritrg rtatr Jltcliij.

1orr1

Curzon'

.rtt1-ottr.lct--

Èr,àt l<irrtlcrcrr i'ci1ic. rlctctttlc, l<cct.'1c zii ttrtitt'
tn ltaat' al"bei(1 tcÏtlE'
Oi.tt,l,.t vr:r"lict zij '\rrtterpett' 's lrtiti,1,,..o,,trt drie rrrtt-. I{et lcger rr'as rcetls' itlttt tlc'
,1cr Schtltle T)c lorstitr lreg:tl z'ictr ti:rat'
,riJ,rii.t"
.littl<ercr'lt'er
mct itn:rt cere'lattrc' gtar'itt de
tlclr
attttr
èili,,ttt.rt-Cl,itttal', ovct cic schipburg' Per
Sinttraar
vhlchtelingerr
ell
.iqot
sokiatell
t-;.:ï;;

Tlclqiii
't\t't

cle

clerr tuin en zag el de laatste bloemen. Zii
rveetrde. 't Was ook eetr aangrijpencl drarna, deze

vlucht voor het leger r,ar-r haar gebo,ortelancl.
I)en 9" Oktobéi'was ze te liek'loo eu tlerr ]0"
tc Oostencle. I)rie <lagcrr latcr moest het le1ger
verclet trekkcn, ql onze vorstcll begaven zich
rraar \Tieuu.poort-bad crr rlan 11aar I)e Pantre.
\\rij zeiclerr hct rcccl-s, hoe <lc I{oliug rroor hct
aatrbocl vâlr eell r,illa tc Sairrtc-Aclresse beclarrkte.
llij rrestigdc zich iu cc1 r'illa varr Dc Panrrc,
sober bernerrbelcl.
Prinses Alic'e Alcxandcr

clc-

T'cck, rlie vctschei-

rletre malen haar gast nras

in I)e Parrne ze'i ecns
ru Ik kan uiet begriipeu hoc cle T{oniugin die zoo
aarr schoonheid gehccht is, te rnicklcn vân zoorte'e'l rnicldelmatige voor\vcrpclt eri leeli'ilie mcubels lcven kan. Ili zorl er \râ11 stcflze1r. ))
]llisabeth liet irrtlcrdaad c1e r.illar oirlcratrclcrd.
Zelfs <1e foto''s rtau clerr ciqettitar bleverr olr lrtttt
plants. 't \IIas 1ll1 !-ccu tijrl, onr aau tveelclc tc
rlerkor, sraar hct gauschc lancl i:rrlk celr z\\'ate
beproeving lee.cl. Dc vot'stin gevoelcle z-ich cert
I

ik berisp u. l

zij den nacht rloorbracht in

worriug varr lnrrgeanecster \/at Namen.
I)en tnectlcu nacht \rlas ons t'orstenpaar tc Sclzate in de rvoning van clcn rlienstdoenclen lturgerrreestcr Dc Clerc.
I)en r;o'lgencien nlorgctl I'audeldc rlc I{otrirrgirr

rarrnelin ge als

cl

uiz crr d crr 1 arr tl gert oo ten .

:

IIet

.rla-c

in
tler Amerikaansche legatie te Brussel,' door detl
Iioriing en Koningirt outrratrgen '(\rerd cll ecn oproep opstclde tot hct t'olli otrct tlcll Occaâll Ô1rr
lrttlp voor hct bcrrmtlc llclgier. I)ic lcllic tloor'
Haar llajesteit onrlcrteekeirtl t'crtl, l-as tot r'lc
rle esnvouclige worring, clat Gibson, s,ekretaris

vrclLl\1:en gericht.

't Waren de tragische dagen t'an den I-Tzcrslag. Gincls op zee lagcn t1c Br-itscirc trlonitors tc
l,,.rtl.rr; cle ramcrr clcr r,il.la trjlclerr. iVIen z,ag cleu
liclrtschijn der katrottttctr. f)e'granaten huilcletl
orrcî cle <luinen en bcscirotel hct D'uitsclre legcr
in

cle flank.

\\Iat al geclachten rlroetcn ]ïlisabctl cloor tlet.r
geest gegaâll zijn,.. I{aat verstanten nToondel.l
in nuitsétrtand en tnsschen hett u'as nl1 zoo'11
z\liaïc scheidslnuuf.
Iin haar eigen gezin. I{et ler-crr tc Rrusscl etr
te l"aken $râs zoo gelukkig gervee'st, claar llet
Kcxrinklijk gezin de irrnig-c huislijlrheirl liencle,
,1iror

liefilc beheerscht. Zaq de vorstitt rlict iir

lraar ltcrinner-ing hct llark vatr I,al<clr. t'etat clc
l<in,:1crcrt hrtu s,tlcc;lgclloun' hatltlerl, irl Irci'alligcrl

rjinnluttr.l stijl, t

aar-

Tosô, ietlcr. hutr eigen

I,co'pold. Iiatel ctl flaricttrintje bezzitclr, \vâar zc

l,cnncl crr liclnijtrett klt'ccktetl, cll lliicrt, u'elkcr
u'ottlcrba:tr lcvctt ze naciugen Tirr dc l<artrct'
,triii,-.,:,."t rlc ruoetler vioolles olttvitrg cn r'e r't\l
'
,ir,,rit1e
--litt k"irrtJcrerr gaf , tle sttrdcct vcrtrekliclr"
uu lraar liirrtlereil orr ltct tlotncin IIacltrl'oorl
r-an lortl Ctlrzort.
llaar tie vors'till zcttc lricr ltillrr taali vrlott : clc
r',:rltlcginq tlc't gelt'trnrlerr.
'i Was toerr nret t1e vclzorging {)llzer gctt'rlltrlerr treurig gesteld. flcu lratl zoovcel rnoctcit

à.ritù"i"", tîee

,ler<le 1'211 tleq gsre'eskt1rlclige!

-801-.-llcn miste verbancl- en heelmiclcièlen, zoncl er
onl n.lar Palijs elr I,oirrlcn, haalcle bij vl'at rueu
lio1r, rnaar r1e vctpleging ble'ef gebrekkig.
Dc lionirrgilr was daarvau g-etuige en haar'
lnlt bloedcle er bij.
'foc.rr Gilrsou, rlc sckrctaris rran clc Arneriliaairrschc 1c'-gatic', iraar llezo,cht cn. naar Brussel
tcrrrgkeudc, r'erzocht zc hem ch-ingenci dokters
in clc hoofdstacl op tc rvckkcr.r naar het onbezet
Ilelgië te konren, \\:aar lrc11 hun hulp clringencl
rroodig hacl.
Na ticrr sltrg bood nns lcgcr eell zecr zoucler-1ingcn aanblik. Er tvas aan a11cs .gcbrek. llen 1iacl

allcs rlxrctetr:rclttcrlatcll \;411 voorraacl, en clc
gcschcrrlior uit F'rankliik en Errgelanci, iroc
rnild ook tocgc,zorrclcn, lionrlerr in rlien schrikkciiji:cn roorl niet vcrhelpen.
C)rrzc trr;cpcn \\aren havcloos, en 't lrercl \!-irrtcr', cn lllcll \\'as ilt cen barre streek.
Orrze trocperr lrzitlclcr cr:n zourlcrling nitzicht,
zooals zc daar kantonnccrclcrr irr <le clorpen, op t'le
l.rocr"en r;f r'ir dc lo,opgravcn lasctr. \\reinige rlanrrcrr' rlrocgtrit no.q 11c oorslrrorrl<clijlie rrnifonu :

'hct gal'trizor'ii

lall \:urtcn, clat or-cr Fralkrijii

vcrtoonrie rccils lairg Francrl \rcs,tcn, zakkcrr t'an linnen, rnaar
irr allc afclceiingelt een allegaartie

tc,r'tt,rl!Tcl<ccrrl u-as.

sclre keiri's,

tlrl

e

hct
\I:ie gccl r eglementair hoofciclckscl
rrrcc r l;ezat
ef 7oo \\;ârc1r er cluizenclerr -- of l<lak crg.elts \ian eerl bur.qer
r1r'o,-'g cen lroetl
,gclir-c.gcrn of gereku'ireerc1.
licrr flink paar schoenclr \\'as nu weel<le ; bij
vcleu i;ieptcn cle teerrcu door hct leer; groot
ruas hct aatrtal tlc:r n1ailric1t uct houten galochell
en zelfs nrct klonrpen. \\tic cle l<ans hacl gchacl
ccrr l)tiitschcl ecll paar laarzen afharrclig te mahcn, liet clie toeir niet voo,r:bij gaan, cn gevoel(lc
\\-a,<

scl'orclcr r.

;:ich rrtr ccrr clcftig hee'r. Ook sokken 11'611s1 lyxearlr'l;c,ls ; gclrrkkirr z.ii, <1ie tc \rier1ï\,poort of Diks-

.\ll.nrt
!oorraa(1
liaa1.

lrospil-:ralt

i ci

l

e

rrruitlc, lioust'ri lratlticn ont<lckt.... Er rvarel er
zcl{s clie cr rr i\ jour ,, rlrocgen ! Fortuinig oo:k
noernde merr hern, ïrcllie \râû ecn Brit een kakhlirlock korr losmaken.
Sommigcrr gele'kcn irr 't ge'hce1 nict mecr C)1)

T,

rr

,

ttl trncc-r urtc

Eu plots, ttt tlcir or-erhanstigctt r.titoclrt, rtas
in eerr riicutlcu \/rccricliiiien lclcltoclrt.qurvilikelcl. ILuiru tierr rlrtizerttl gervortrlert tttoc-t
rnen uit Oostcrrcle rtaar F ratt1'nik ltr:etrgen crt
arrcleteu te Coxr-tlc ctt I)c Pltitnc otlrlcr tlak zicll
lnen

tc lirijgen. Duitrlicrlie 1ug rrlc'rlo1 , tc Calais ric1r1"

tc tnen allelici iruip-lazarettctt irt tot itr tlc kcrk
en ook op schcl,rcn- llctt t,ocrtlc :tt-titc' liidcrs tlit:rr
Iinge'1arrc1.

militair, rlaar th'oeqcrr een bo,nte lrur.qerkleeciii, een jas rtarr c'cn boct. eerl bIoel< r'an zijn
lnccirt, ecrr ouclc-rrletschc 1ilak nlet oorlâppen.
ce11

a,rn b

IIaar <1aar litr-atlt ettt tticiitl-t illtll\'(rct' \'a1l
\ierrurpoort err I,orul;at'clz:ijtlc, r'atr Siut-Jori.,
vau cleu lJzcr', varr Schoc-rt lralilic', 'l'cLt'lltc, tta.Lt
Iliks,nrrri<1c, crr ai'iett u'erilert llltal:'t zclftlc lltrrit
gczonclctt, hie r t'aar tttcrt slt'clrts ovt'r ecll Spoorrlcg lrcschiktc.
l]c statie vau. \,'eurllc zlr.g uruu'clijke toonec1<,n. fu 't ko:llege ricirtte ]rr('tl celt altrbulalrt't' itt
err itr l)c,Itallre r,r'erc1 hel glc;'ot 1rott1 I'lttt rlctl
< Oce'aan r tot hospitaal titgcii<ozctr.

Men zag ranscls r-an allc'rlci \:orm e11 geclâantc
tot \zrouu'ertassclren toc, terl'ij1 bii tircrtigecrr dc:
rr gourde l eer blilil:cir 1)111 of zclfs ecn gelvone
Iricrflcsch nras geu'orclctt.
l'Icl ontmoettc soklatcu irlct cclr lrcclcn t'irt1.;c1 oir clcrr ru9;, t-ans.cl, \\'âpc1rs, pottôtr cn palrncr. clcozctr, ccrr ganscit liraalu, ooesrschijnlijli
brrt--ht, nraal rlie van pas zott kottteu

ir

<1etr

rrabriri

r:ir:rr llrc:ll lrct ziclr gaarne zoo huiselijli rnogcli;k
rrr:rlL:tc- I)c r.,orrlclr'icin hacl bij rrict t'citrigctr de
rrlliats qclttiinrl t'ooL cctr battrl , ccn zcei, cctt
'l;colc1, ja
crr1iclcu rrrijlitcrr urct côn Duitsclrc ccitr1ut1r cu hc,t rrlar.tjc Yan rr Gott rrrit.,rrrs.)

Iirr

trrs-

sr:lrt'u tlrc ultlrts zouricrlirrg rritgcr,iostc {oielatc'tl
'1ic;rr.ln
c'larr lrr-iitrliarrl'ct-s, it sott{attc of v:ral ctr
1'uil e"e\\'ortlctt 1-;ttt.gcr1tak, r'crtlu-aa1tlc,, gat'tlc-

cili,'krtt

)) llrct d('tl ccrtva:trt-lclt lroilroc'tl , aalntocirrrli s,oitllut, lrrlI r,.'e stuli,j1..' irr llitziclrt.
Sorrrruigc r;lficiclcir lrc'gottttclt 1<llilri tc tlltr-

zt,rricr.s

-892Dr. Depage u.eril irr lle Pannc hiigestaan rloor
r.rcru\r'. f)aanru vertroli dczr: trairr Anrerika
cnr rlaar ft>trclsen tt, r:erzanrclell \r(xlr lrct Rood
Iir.rds. Zij had bijna 1t)t).00i) <loilar hijceir, tocrr
e,:rr ririerrrlin haar traclrttc: over tc lralcu nrct iraar
rlr.ar Enropa terug te keererr.
,r Ik zotl ltet gaartre iloeti r,, artt.n'rxrrd<ie tlc
clrltlc, r qrant ik yc'rlntig nlâ1 elt kitrclcreu te rrru
te ziclr, maar eerst rvil ik t()(,).(){)t} <iollar he,blrcrr.,,
Zii scheepte zich rlarr op i llei lf)lg o1r rlt
' I-irsitania l in.
lltrr lient iret 1ot van clit schip. Nri tlr celstc
,,rr11rk;ffing r'vachtte ze onr in een lnot te gaarr,
o:n (:rn geurortdeu matr{xJS tc r.etltiudcrt.
Ztj kwarn orn. Men r,orrd haar liji< ,.'1r <lc lcrslltt' lçt:tst. Het werd naar Fraukri.ik crr oulrczc-t
Iirlgiil overgebracht en irr I)c ltanrrc lregravcr.
Ilr' ,rf)çgag11rr en uaastc orlgerrittg tl,ctrl ecrr iii
,,':rle r'lijke u'iil;,waar rnerr <lvera,l het Roocl Iinris
zir.{, (}I} r"le r,'lag rler rlakeu, o1r dr ratuen, tlc rrru
rrr, rlr r'leuretr, iie autos tvelkc cr aan t:rr allc

ziin

r

icrr.

,[actlncs I'irerrrit' besrchrijft cl' ccr] zaal r':rrr

I,colrolti

II

,t Jiqr lrotelkanrer uret vtrlakt ltr.,tttucrk,
nlrlrcll behrtrgtrr rnet p,alrier vol bloernkorvell

.

:

rlc
r'r1

slirrgurs....

gail crt Ve ril()oAdril 1lo!{ ilet zUtrr'itriittg sîli()l'l\\sI)cl erI rlu solrlatsn lrrtelclelr cikantler <1at z.e
allemaa.i rv,i.l(irlr

itr't

bruitt .qr:stokcu

z.ouclell

u'o,rclcrr, cl,;ch <lat riroest nog rlri.iÉrll(lell cltttert. I)e
ccrre harl eelr echtc r'lel<cn, ottr et- zich 's avon<ls
in te rvikkc'lelt, anric'rc1t trachttctr waulltc tc zoc-

in eerr vloertapijt, cerl tafclkleecl, ccfl gor.
tiiirr, crgerrs in ecrr villa gcvorrcten.
.\11es r'r'as tc hertloen. \'ooral r.rok tttocllt tttet
<1crr Icgerilic'nst nit:t gctalnrtl \\'or(icll. De l{urrirr
gitr krccg in November htrllr vatt tlert zr:er bc-

l<gr

ku'arrnen rlokter Depage.

Irr Oktober rcecls ltacl l)r' I)c1agc iir allcr
haast het hospitaal Jeanrrc c1'^\rc tc Calai: ge opend. 't Was <iringelcl ntxrtlig cen groctc iti-

richting clicht bij het flolt te hebben, om er clc
tlrirrgende gevallt'tr te "lrelralltlelc n. Zoo otltstottri
tle ambulance van deu Ocettalt, ooli we1 dc itttlbttlance van de Koningirt geltoerncl
In het hooftlgebourv vair ltet lxrtcrl plaatstc
riren 150 be,{den. Il'aantaast bottrlcle rneu pariljoenen, die 1(X)0 beclclerr ircrratten. Vercler reku'ireerde men eerl tierrtai r,'illa's voot- llcstlettelijke
ziekten, apotheek. laboratorit n, linnenmagau ijn, strijkerij, enz. Batlcrr werden ingericht;
,tt"n kntt er dtrizerrti irer <iag ger'eu De kleeren
\verdert ontsïnet, gel\râsscilcn, her'':telci. Bij zijtl
vertrek r:cntl ieclerc sol'-lar,rt zitn pak gereed
liggen.
'.iic,
Kcrriugitr trartr llet ilritiatiel tot dit lrrerk'
Zii zag, nir:t tintzetting ai tlit lij<len en riep iret
tcleglanr clokter DePage.
Dîzc be"k,:nclc Bnrs*-lscttc .qctleesheer had cle
ci i u g' l'an oor lo:Esgewoncleû
v erz.or gitl g cu bei rat
j er s tlen Ralk-anoor
i â ulvkeurig bestucle crr !.'I'i
IIij hacl reeds lurg
Iionstautjtropel.
hij-te
1,'r3' u,as
:rlierlci hclrr',rnnitrgctl itt otts Rr>rxl l(rtlis rvilleu
irn't;ctctt, uraat' strtittc o1r t1t' Qelirtgc lnedelvel'
1.:ine dcl rtrilitai rt iics:tttt'ctt.
.

r t1.

I

<1

Irr rlcze zlo Trisrrlie, l-rcltlerc kattter, \\'aa1' lrr'n
rcrr tlegant trrilct zon r.ittclen rlct de dr.rizeirderr
dirrrcl.jt:-, rlit rrootlig zijtt vrxrr gs11 joug tnei:ic,
rust 01) ee'n 1>e<1 ee'n .qen'txttlù, nl{'t cr-'rr rcrlxttt,l
r;rr het hoofd.
Irlcn verplt:egster, 1n.{ r'r'itte i<ir| oir lttt lto,i,1,
u'rrrkt hii t1c spolrcle varr detr solrlaat.

Itr:ttls rrraantlerl geletlerr ri trrl irij ititr !rtc'-sllijli lcrrtrirrkt lrirtrteltgci,rraeltt. fiij tltcd zilrr
rlitrst in de ccrste looltgravctt vatr \icttn'1roott.
()l) eoligt: tientalleu lrtctc'r' r'att tlc i)uitsche 1i-

rries, toen een gTanaatgevrcirt otrtstotltl. Zontlet
zich om 't gevaar te bekontntcrelr, wilde hij een
nict outplofte g'rallaât, wellic' otr) de trorstrvering
gcr,a1lel l\ras, tert1g \\'cl'pclt. 'l9cu hij zc llre t
llrreed gcllaar zo,rr gcNlien, sl)l-oll3- ze . IIij r'iel in
ce11 blûcdpias l1eùl'. liur laaptc itcrti o1-;, clc ooi{<;ll
\:crbrand, hct kaakbestl lcli)l'ijzcl(l, het liclraarrr
blr:edenc1.

Toen meu heltr iû cle attto iegtle, die hertt ttaar
I)e Pamre mo€st venûerÉtt, ntatrli<rol)te lllen henl
Lc redrlen. I{aar onuitputtelijlic Totgen' een tocn'ijdilg vall elk oogenblilt, lrehberr llern aalr tletl
t1oâd oirtrukt. Hij kent zijn lil"aa1 nict ert wacltt
vol r,ertroulvcrt zijn genczittg aT. Een vctband
r1cLt zijn arme,uitgedooicle o'rQeil, r.lie noo'it rneet
zullen zien.
Het brujtte, <loocle r'lc'esclt laat bij plaatsetr ios'

kirrtl voedt nen irettl ruet me'lk, ntaat'
en praat, hij l'ertrouu;t en cirukt
gclnkkig
irij i-s
,ijn tràop uiC aan tle verpletgstcr, -ulc"lke itenr
leie*ls nialanclcn verz.ol-gt, gehet'1 r-att ltaat liefrla.\.1s ccn

rli.g rverk vervuld.

Zicn... tc ktlrurert zien. r\liee'tr rliaraau cierrkt
lrij , en hij praat er :rltijci ove-r. Hij .vraagt naar
,l.'ri toestanà ziiner exlgcrr, hij trt'ct inlnrets niet,
rlat hij blinci is.
Ërt rle jrxnge l'rotttt ircrrrt hclll ({) ruet itaar
sttqn, rlie"ze kaltlr ctt z:tcht trac'ht te lroudett'

rl{l{}

iltaaf tranetr r'alr rlecleliit'lerr lrigge,ier aan

ttitti1rcrs

Drrat sttrilt \\'tcr cclt gclinctstr l.,irrtrclr. l,tcrr
iignttr vitrr ttil liatrte 's lrci. '1. .\arrgeziclit ztr nrt
',a.rr siijii tttcl tt-rorlc lrloctlstrepeu <laatover, .our
". lrtxri'<l cen vcrlratrrl, ()oge1t 'uvarartrit <1o11c razerrrii spr:r'ckt, erri arrrr gcbroken clien irij steutrt
urct bL:ttlcrr<lc lrarrql, 1rec1 ziju kleeclij r-erscheurci
c'rr trcnrotitlcrcl. llet cen snrak valt hij lleer cll)
1..-istcn lirirdoe.zen iu eerr lroek :

Iraer

.x..,.r+

(), rvat is cr biurrcrr tie r,r'alricn vau rlat
lritter geicrirrt. En hoeve:ieri,
tlic hicr aankrvarncrr, stclden irls ecrste vraa.g.
" 7,a1 ik gcrrezen? r,
Oceaar,i-hos1-,itaai

:

ir 'k Iicrr ger,vrokerr... 'li heb gcci<lot1, gcclootl...
,r, rrriirr lrritcrrant, ruiirr iuitctranl... z,e hebberr

*'+

I)it

uittrcksei

itr,rlr.. -

lror rrr-iorlig lrct rlas
ccn .sroot irr-rspitaat tlicht bi.1 cie i.uurlinic te hel"riren. Llit tlc hrrl1;posterr br,acht lnen el. <le crnge
lrrkkigen ircet. Iîn in dic hulppostcn zcli, rvat.
liicirrr ! Dc krijgsaalntoezenicr, Dr. I{. }ilebaers
gc.elt ri ons een ireifende schets van.
ru 's -\rrolds lcrtl he't iluivelscb ('t llas i.rij
l)iksrniride). l):lt trroet ge bijgcu:o,orrd hebilerr:
.:rn vizie va-u laatstcrt oorcleel-tlag.
't Was donker gervorclen, irrls<.h tlorrker. Iicrr
lxrtrt4ljc procst dert lJzer or-cr trckkcn. I{oc zr,lr
(tat afloollc'u? fhrar kornt ccrr srilrlaat irr, buiterr
atlelr: t Aalmoczcnicr... rap... ecn stervende,
in cle kazcnre I l
Ilt' kazerrre lvas cclr groote riekl<ing, itr ec.rsde
hirr. Twcc nrirruten langs rle loopgracht oln cr
l-revr.ijst oris

hc'en te gaan irr normale toestanden.

ll

staart de ster-ven<le nrii
rtirn. Ecn brankarriier-sgninarist zcRt me stil
,t Ltij heeft rcueds met mij gebeden. ir
'k Spreek henr rnoecl in, oudenve4ring aan
(iods rn'il, dierr henr dc heilige Sakramentetr tot.
I)at maakt hcrn rustigcr.
'fw-e,e ziekenverylegers clragen hern weg. Over
tie"n fJzer, gralraatgevecht. Korte, nijdige slagen.
Onze patroelie zal oi.r rle Duitscirers gevallen zijn.
En, inc.ens, r,nrer al <le kano.nnerr los.Versperrir:gsr,rttrr. Ze rijz.cn bovet dc dekking weg,
t.rbussen etl granaten err bommen cn kartetserr.
I,lerr vlam buiten in cle verte, r'r,'aar onze artillcric losbranrlt; rocde flitsrrrren, dichterbij,
waar (le vijandelijke kartetsen ontploffar, hon'
tlc-rden et dtrizencien; een aarlhoudeod geroffel
naarin ge uiets onderscheiden kunt; 't davert
en 't clondett... om gek te worden !
:

: hevig blocdverlits. Daar spoetit ric
tlokter rraar toe. I)e br*lliarrlicrs snijclerr ti:
l<leereu los, lrt-ru sciraar ickt varr bkrerl, hutr ir;Lrrtloorlroor<l

rlcrr zi.1n éérr kl-rnrp bloecl crr slijk. Lzurgzaaur,
rtet get.egclc{ zeker gebilrcll, verzorgt dc jonge
.qeirecshc'er c1c

leu: t't liclrt
rlt schaar I rr

sclrrikkcliikc lr"oncle; kortc bcve '
iarrgs hier... cell groot le, l-iturrl...

Ile bralkarcliers helperr, tie geku;ctstelt rocpclr
cn tiErctr en klagcrr en zuchtcn. ()rrtploffing rà

lrijll

tle kaars in

voctelt in

rnijl

hrurrl,

.

knzcrnc hirrrre tr.
Reclrts celr groc? soldalen irau 't bataljou ciat
n'aclrt irorrrlt op eerste lija. Zc praten druk. I"inks
oog"€,11

lrl,rctl rrr rrog bloc<1.
()p ecn beruic ligt een stille iougeu, het becrr

,, \J aluarr , lralnan. . r kernrt cle gekrvetste naast
rnij, dien ik uu help zijn gebroken arm onder'-

I

gellro,lcerr

iien r'lock ell ccrr u'oestc sptong : !1og cc1r geliivetstc, ell 1ro,g eelr! ijn lrog;... Àfgrijselijk.\\-ccr:

lrt'i tl.

gehurkt o1i r1t.,u ranci v:ur ecrr diqreu put; ietwat
vô6r ons, nop cen soldaat met beide knieen iu
't slijk. I)arr rvcer de zwartc cluisternis e11 v(xlrt
L\r hancicl en voeten zijrr rn'ij aangekonefl. De

\[et

rr,,nrleIi.

cn schornv naar <lit tooleel \'â1r olllrenscheliiii

,, Stil liggerr r, fluistert Josse. Ecn lfuitsciic
licirtpijl gaat iroog irr dc lucht, rvitte klaarte ovcr
olrs, rnachinc€e\\rcren jagcl hun kogels mct lrrrti
frrt-klankcu boverr orlze iroofcien uit. Wc zittsrr

dokter, ol'er clen gekrnetste gebo,gen.
gect oogenblik te verliszcn

.

't lrlocrl \:iu] olrze jri.trgens,

puttcn trr hlautcr daar weer uit.

,, Aalmoc,zenier,

,r

Stilletjes, trlatrr, koru1. r,le clolitcr sussenrl bij
lr)r l.rij 't llaun,e liaarslir:ht verhinclen rvij zijn
,r

r,ntploflirrg, 't kraakt overal.
'li Zit op ccrr lerligr- liist, rrrct

]{aal irr rlerr tlorrkere zie iii gcctr steck cn tle
lortpgracirt is venrield. I{oc .ga ik rlat ai,rnvatterrl'
u Josst r, r.tg ik tot nrjjrr ().pl),lssa,1', (( gc lnoct
rne.e, jorr,qcrl, arrders gcraak ik cr rrooit. l
lVat ccn Ody's.sea I Aan rie hantl viur miju geleiclet slcur ik rioor: rvater e'rr slijk, krrrili in ob_ns-

clt:

-.-

s,tcrurel. I3ij hcrn is dc ieaktie gekomerr. ^t*:r de
\\'oestheid vÉrn het gevecht, de nijpende pijn van

zriu

rvon.clen,

die ziln clrilt komt stilleo, zijn

overprikkelde zenulveu beclaart eu 't rnenshelijke weer oproE)t in henr : in zijn oogen, <lie
wcenc.rl als clroeve kinderoogen,; iu zijn sterrr,
tlie treurt als eerr lijdencle, rnachtelcxrze kirrdcr-

stcln:rt\Iaman!u
(), die kreet onr ruoerler. Zæ

zaet vroeger, zoo
,,rrrnachtig nL1, in cleze vernielende bruta,liteit van
t'lc schrnqrste vrnchten uit rnoeders *hoot.
'k Heb cen oogenblik mijn oogen toegenepen.
nicts nrcer gczien; niets mesr gehoô'rd, tenzij een
r,loek r>vcr cle verantwoor<lelijkeu llær al die

rlingerr, \\,aarvorlr nu nog mijn geest, in afgrijzeir stoni ligt,waarvt.lor miju hart bl<ledt €rr bidt:
,, \/erlos ons Heer, r,al al tieze dierlijkherl,en. ,r
Pcr auto voenle merr de lijders uit de voor-

ligie naar l)e Panne. De brankardiers hadden
zwaref pijnlijke taak. En hoevelen bezweken
tlaar in de badplaats, vroeger oord alleen van
cerlr

vemraak ct weelde.
Ile begraafplaatssu zijn er cie getuigeo van.
'fe Veurne iu het kollege was het Engelæh

hospitaal, rlat vlouwelijk permneel tot op de
slagvelderr zorrtl. Om cle beschieting wtrd het
riaclitn tlaar Hoogstade v€q'iaatst.
Een dercle gasthuis vormde ûeu te Cabour.
Zo<i noemcle men, rlaar clen Franschen eigenâar,
ear lanelgoed irr rle rluineu van Àdinkerke, tegen
Frankrijk, maar tleg op tselgisch Cebied.

ilrrt

tt Was irr vrctlestijtl als ccrr oasc i1r tle zrLrr(1wocstijn mct zijlt l)rachtig parli. Ooli hicr. ricirl,
te mcn paviljoeltclt op err Cabour rvelcl 1ru eell
crorrl
.liefdevan lijclel,'rnaar ooli vtur r"ecl toe"lvijtlirrg,
crl opoffering.
'1.e. Duinhoe'k bij De Parruc sluklc rucrr ceri
infirrucric in. Dagclijl<s rctlcu hospitaaltrcincu
ûâar Calais el1 vatl hict' naar de veie irerstellingsoor.len, clie rnen in Ilrctagnc crr Nouuantlië opencle, en ooli in het Zuiclen, zo<.lals lve recds hoorclerr.

Engeland hari orrs van c1c ecrste dageu geholpêll Êr1 ooi< <laar bicrcr, vcel gck\\ietstel r,vcll<orn

in

a1letlei oordelr.

Voortdurencl bczocht cle l{oniugin i1e hospitalen... P. Hilario,n vertclt op luimige wijze zull<
ccn bezoek te Cabo,ur :
tu Dc l(oningrn komt l l

IIet

rvas cle ccrs,tc rnaal clat clic ruarc tioo.r ons

hospitaal licp. I)c l:ar rveinrallllcrl llvarncu rrt
rep en roar. -\l rlc 1:ass,crc11c11 llro,cstc1r' schoo,lrgeveegd. \\'aar- siuds wcke'lr leeurtcn gaaptelt
<laal ntcrrig wit hoog iriclijc a'fgekraakt, was blijven in haperen
1çç1çlqn in cier haast nieuwe

letterr bijgcslagen.
D'e zcewinci, ziju onciclgbaar instinlit gctrourv,
hacl tusscb.en de barakkerr ziju kuilen gcwroet
en duiirruggetjes opgeworpell ; ziju ruisdrijveu
werdErl lnet spade en hark weggewischt. Achter
cle zalen $'erden dc vuilnisbakken geiedigcl, hct
omliggcucl terrciu uret asschc en versche klool'kalk bestroo'id. In <le lazaletten gaf het eer wrilven cû afstoffen van be{ang; verpleegsters, ilr
haar angst niet klaar te korneu', gingen zoo vcl
rlc11 v21ngf61ste1 zclvc ter hand te nemen.
l)c zic'licn kwamen insgeiijks zcnurvachtig. Zc
rvj.ldcu lvci cleu sciriju bervareu, oilzc bravc jassen, of zc vo'lkolneu lioel blevcn ; zc bcweerdcr,
rvel t rlat hct irct .ijt-tust ccttclct \\:âs, ol c1c Iiocrr clat het c1c
riigiu krvaiu o,T claar blccf ;r
Iioningin nict rvas clic belettcn -zou ti clat ze weerom iraar cle front zou<leu gcstanpt worden l: zc
declcu urc moeilijlic ntolnentelt bcievc'lt. IJc eene
verlaugcle helclcrcle'r lakens : dc vlieger huilde
orn ecn verscirerr pyjama; ch'icuraa] acnter clkaar
ciie zich,
moest ik naal den koiTTeur' loopen
naar zijn loTfelijkc gelvoonte, iriet liet- zicu. 'l'oen
naaiclen ze al sakkerencl zakspiegeitjes cn scheernres onder uit, en begonneu cc11 gejaagd, eir toch
iarrgrvijlig toilet.

in zaal vijftien. I
De vrees dat de besmetten zoudeu ter zij gelaten lvorclen was ongegfo'ud gebleken. XIet
zevenmijlen laarilen krvam cle dokter aaugehold
om ons âtficieel te verwittigen. Over ons zaaltje
ziii zaaltie .- clrukte hij zijn volcloeniug uit'
ru

-le

.Laciame ! de Kouingin is

Uâaaen spierr,vit, cle nachtta.fels bont van bloe-

i"àr,- â* ,i.L"o haif opzittencl tegen hct hoofd.+tii, *"t blauke hancleu, gckuischte nagels'
bescûaafde koppen' Zenuwachtig tr-iptc tr{agc'clame over err wecr. Ai drieuraal had ik haar

plooival
rustgesteld nopens cleo onberispelijken
rr
<
rêvérence
der
klassieke
(
het
D'
vooi,
;;;-i;t
het
in
niet
ai.-,ii bii voorbâat beproelde' Om
seraken, haà ik, becieesd'.post sevat
i-rr-""ii'iro.t] Ik voelde nre niks op mijn gernak'

;;;#;lt

al ie ijvcr.ige vLlerrcl, l-rij rrrijir aarrkorrist in
lrrrcl. hct i<orrirrklijk pirar cen kalligraphisch llschrilt, nrct lrortret dcs schrijvers, opgczo:rderr vatr u Belgii's kruisweg l en a I'Attenlc l. I)e sckretaris valr 't Hof, hacl ilqar met eeri
l,)err

I,)ngcllrtrrl,

zc'cr r,lt'ierrrl eir ilurarrl rvoordje op weer geschrevcn. Vcrbccldt rr nu cens,, si<lderde ik bij nre
zr'l1'cn, tllt tlc Iioriingin me hcrkcnt !
\roctgctrrrppel op het plankicr. u tlne chambre
tf isolcnrcrrt lroLrr: tl,i1rlrtér-iç r zcgt r-lc bas van den

is cerst vall allelr binnenHij zict nrc, cl1 mct gebieclencl gebaar :

ko1onel. Orrzc rloktcr

gcstapt.
<

Gjj, ric licnkcrr irr ! r Adicn,

vache, cochon,

! -ùIct nrijn tn'ec1-runtigen baarcl, stralenclen bril en g1:rtizcrtdcn voorschoot, vincl ik me

cr>ur,éc

tcruggc'clrcverr op

Ik

trijn

cigen s,telling.

had mij voorgenorrlcll over dit koninklijk
bezoek cen zeer intcress.anterr brief naar huis te
scirrij'"'err: daiironr laat ik ric tlcur tlc'r kc'ukcri
op €ex1 reet. Ik liatr cchtel ilicts o,ntwareil clan
het voeteiu<1 \râil twcc beclclcrn cn clen rug'.
\{ijn blziir stou(i lâtrturlijli olrcler hooge spaurriirg. In dc ctuirretr \\:it:t zc- ccn buttdel ûaanllooze
liruitlen gzrau uittrekken clie voor bloenrcn kol1clen doo,rgaan. Ilit haar eigen slaapsalet had ze
tafclklc,ccljcs cr' kleurlapjes bijgehaaid ou iret
niet smcttelooze biacl cler nacirttafeltjes te riek.
l<cn. llet ether en arnmoniak had ik de ruitc'n
rnoctcn wrijven. Over de badkuip, \vaarin lcor
ccrr uurtjc de vrcemdsoortige rommel dekking
haar eigen bloemige bedlracl
.gczocht, wierp ze
spfe1.

Mct al die herrie haci de juffrouw haast haar
eigen toilet vcrgetcn. Terw-iii ik op den uitkijk
zou staan om dc hooge bezoekster tijdig aan te
rrrcldcrr, sloot zij z,ich everr op iu 't apotheekje clur
ricn tviLborstei te halrtcere[, eu haar katoenen
sluier tegcrr een zijticn te venvisselen.
(Jru" icclcrcen 't ztjue te geven : ik ook had irei
nooclig geacht miln baard op zijn Goede-Herders
in twee punten te knippen, miju hoofd met Opoclekiokbalsen te wasschen, mijn brilgoud rnet

sidoL op te-'lvrijveu. llet een rvitte blouse, EII dito
voorschoot 11og pas uit de plooi, wandelde ik
plcchtstatig over de latpaden.
De Iiouingiu bezocht zaal dertien.Aan de deur
rvachtte eel1 gendâ.rtn met de vorstelijke geschenken : voor iederen zieke een pakje choco'lade en
een cloos sigaretten. Nog andere verplegers, al
eve11

gewetensvol geboend en gestreken, slopen

in de buurt. We plaagden den braven P.P. met
vragelr of wij ook een kadeau zoudsn oploopen:
ten antwoord gooide hij o'ns met leege doozen

rra. Vau velre wierpen we door de open deuren
ccn btrik iu de zaal' We konden o'nderscheiden
hoe de I(oningin, in licht grijs gekleed eo, zeer'

eenvo,udig hoàdje, door den kolonel, p-et in de
hand, varl bed tôt bed werd. geleicl. De Koni-ngig
gaf cle lnânrre11 tlr: hant1, praatte een poo.s, bood
eeri palijc cû sclueed tterder.
Ik hoo,rd.e de ko'1onel de ziekten voorstellen
--*ant voor den kolonel is een rnan een ziekte-:
<r Augiue c1e Vinccnt... Sa Majesté remalquera
))
cet
- érythème Polymorphe"..
llij"'t lreenfaan schiet de Koningin onv€rhoeds

.

l:_jrllr

r.el hlik rloor. tle kier., hcelrt rrrr,, héerl evcfn, {rl)
vrlll '1. ltool'rl tot tlc yrr1tc1... Iîtr 1,cg is z.c.
f l.ltl:inrr t rcctlt nrecstrrrr.iIcrrri rri.iin tr-oliir. Li rll('ll. (( ()t'crr l<.orrrlrlinrcrrtic \.()or rnijlt /.itxl I ln:r:is
tliltl zoo'lr ircc.i st tigttzc.rr |<tlfrlkrrik , \\'c
'rr..,e
tcn trrclr gt.loovcrr n.ut tlir saiilicls.tthc ltrituurrrt
zci : ,r ()ii zi.it rrict irrtcrcssnrrt I l)c zie.kcn :rllt:en
zijrr lricr \'âu tcl I )
Nu, tlc iassctr ziin itr lnrrr sclril<. Ze toorrcn
r

-

t'll;uar hrrrr gcsclrcrrkerr.

r,_l)c k_eurre.qiu, jrricltt tlc I.licger, \.r()cg nic
.h,rclurrg
ik rrl oli clc lr-orrt rvas I flisiclrierr'Ldjg
ili rru eerr g()c(l p1aâ1sjc, achtcnrit I ;r

.\og' r'ch: arr<1cre l'rezockeu lre.e,ft. tlc liritrirrgitr,
t,rt ooli rle I{<irrin.g, orrs gel;raclrt, to.t gr.oot gc_
noc:{clr der zickerr. Ili hcb datr telkerrs tlut i-rii
half uurtje ltenuttigrl olu achtçr rlc bar.ali ccrr

tc rookcl.,,

j)r,rl)

'l'ot irr'lrct

gcirorrrlrartlccrtlc, reecls

lralf

yer-

rriclrlt lcpcrcrr is ouzc vorstin gcu.ccst ctr r.an rletr
iitrrtntclllc.rg r:.tg 7.c tltrlrrrzr ltct zc.ro n.rccti gesclttttt<lc,rr \'ltrarrrlr,rerr. Ieltcrcrr lag cclrtcr irr lrct
I,)rrge lsclr .gr.,lrit,r1
.

Otrzc lirrie strùk1c ziclr trtt
lrct i<anrral uit.

lrii llorsinglto

][cnistrraal lrccft ]ilisal)cth lnet cigcrr

l,('\\

(

)l !(lC'l

aan

I t c't l,rrtlltit ll.

l)r:

celr stil1e

iu den lanclc, maar hoeveel goeclheicl

straalcle val1
stcl lirrgcn.

uit haar ucderige villa, eu haar in-

l)c Iioningirr ontfcnrrde zich ook over cle anne
kinderen uit het IJzerlancl.

\/eel beworrers blcvcn irr de gevaarlijke zolrc,
bcsclrc,rnrirrg van lrun bezitting, llct bebon,
\\'cll \:r11r hun lantlcrrjcu, o.f onr hanclel te clrijven.
l)c rnccste liuizel wâren in w'iukels veranderd,
cchtc u,arenhrrizel, waar in ecn kleine ruimte cle
mcest verscheiden artikelen opgestapckl lagcn
cn de soldatcrr <le klarrtcn wâren.
)lcuig kintl u,as gewond geworden cloor een

tot

ctr traclttte op allcrlei u'iiz.e te smcili.kc,lcrr elt gc-

lrr.trikte claarbij ook kirrdcrerr cliç gctnakkelijker

(,\'clll

(loorslibbcr^clcrr.

't

\\'a.s trootlig tlc klcitrerr tc recltlcrr cn rlaarcinr
vcrzalncldc nictr hcn in liolonics, <laar ccn cinrl

't lrorrt, of mecstal ergens in Frankrilk.
Iioningin beschermcle clit $'erli, zoncl bockcn, spcclgoerl, lilecclc,retr, bczocht tal vatr in-

achtcr
En. de

stellirrgcn.

Picrre

foti, rlc bckendc Itranschc

g.ceft daar eelr aârdigc schcts varr (J)
rr Na drie kl,artier' ârlto ko,n1 ik in

schrijvcr,

het clorp,

r'r,aathccll tlc vo'rstin geweken zijn, op een laa.tste brok van het verwoeste België, en claar staau
t1c

han<l

I{olitrgitr is:lan ruijtr bctl gcrvccst crr hce.it
rrrijrr tcrbatrd lremicrru,cl rr, schicc,f cc,n soltlaat
iiarr zijri ourlers;. rr Ik ontwaaktc cn zag ccu (ialrlc
l,rtt rtriitr lrcrl staarr lltct ccll vc,rl)lcegster. I.icrst
;r'rccrrtlc ik tlrrt zij cen .qc\\,olrc zrrstcr was. Zil
rroc.g iuil of ik vr.cl lcecl.'l'oen kec-k ik olt crr
lrlots herkerrcle ik haar, 't n'as de vorstilr. Ik z.ei,
tlat tlc dock our nrittr lroofcj zoo spilntlc. Iin rlatltl
liili giii11 zii aan't lvcrk ott, nrc tc ircll,crr. Zir
\\'as zoo kalm sn ecttvou<lrg, vccl ccnvorttliter
<lerr nrcni.qc gclvonc verplcegs,tcr. Het vcrltanrl
r.rft trrc darr gctrakkclijk.
l)c Jiorriugirr vro(.€J nrrjn naanr crr valr\\li.âr ili
,l<n'urrr cu hoc ik geu'onci n'as gcu'o.rtlcnr Ik sprak
lre.el rustig tot harar. Toen zc ireengirrg, gal ze
rnii dc hanrl. l
I)e vorstrrr hccft ook o-vcrlcticl soltlaten ric
oogcrr toegedrukt, llaar gctlligcn rilelde1r.
l)oor a1 ha:rr opol'feriug verriicncie zij clcrr uaarn
van tr ]Ioedcr cler so,ldalcn. ir
C), r,r'ij sclirijven rlat triet in irrenschctrvcrafgo.
tling, irr slavelijke \rcrcering voor vorstcu. f,Iàar
u'ii denken aall de korte reisjes van anclere staâtshoofcien en de lange clagblaclartikels claarover
ilatr in allcrlei krantsn.
Iin Elisabcth bleef altijri bij hct fronit, en tïâs
,,

ql;,trIirilt, rrrr-'li.q' ool; gcrlo,rtl. I,)u rlarr rvar-el tiarrr
rlc zcrlclijkc ge\rarcn, clic trrcrrr rriet orrrlclscha.ttcrr
luo(:st. 't \\-as irntners ccn tijcl r,lrrr lraudeiooslrcicl , tlie nrcn vcLsciroo{ldc door hct l;c,kcn<1c gczr:gcle rr c'cs,t ia g..ucrre;r, 't is oo,rkrg.
licrr treurigc tijd u'as lret, oni oJr rlit .gelricrl.
Iirr liirr<lcrcrr lecfclcrr il rlie atrnosfecr, trru'iri
z.r,o\-ccl scholcn <1oo,r het le.qer ingcnoulet lTaren.
I)an vtrrrtl nrerr ourlcrs, rvellrc hun kirl<iercn uitbtrittcrrr. Ilcrr lcclclc onrlcr strerrge vcrorc.lerirrgcrr

lionirrklijkc villa's op cle duinen, vlah bij

-tluinrcrcnde zee.

In hct bescheiclen

salon, waâr urcn

niij

cle

laaL

binuengaan, l-roor ik uit een uaburige kamer hct
nreest onvoorzien cl zonclerling larvaai ; men zou
zcggen,.. het speeluurtjc varr een dicht bcvolkte
school, kirrdergclacir en kiuderstemnren, splollgen cn liederen ; ik geloof ze'lfs dat men rondeclansen uitvoett op de wijs van ouclc Vlaamsciie
liedjcs.
Ja, het salou, \vaar Z. IL Konirrg Aibert uiij
ontvangt, is zeer beschcitlen. De vorst begroet

urct zijn hartelijke rreh,r'illendheid en voimaaktc vrienclciijliheicl. Àls ik mij vân de door
rriil gcueraal gcbodel taali heb gekrveten, zegt

nre

I(oniug :
Gij hebt ooli gevtaagcl rJc I{ouirrgiir tc zicu.
i'om, ik zal u bij haar geieideu I l
\\'ij gaan 11aar clc binncrrpiaats, halÎ tuin ruet
artloc(ligc bloentetr, half par1i, waar heb zeczantl
dc voctstappcn vertloo'ft en cie zo,n blaakt. Daclclijk ontu;aal ik clc Iiotringiu ornringd door, ja,

cie

<

a1s

verzwonglen doo.r honderclen jo'nge kinderen.

Et zijn maal vier groo,tc personen te niddeu
vau dic nlenigte kleincu : cie Koniugiu, haar
eereclame, en twee zrlsters. Haar ùfajesteit
komt mij eenige stappen te gernoet.
Dc kleine kincleren zullen nu vedrekken

i zij
ik gehoorcl heb : vijftig meisjes in eeu gelijk kieed en vijftig knapen
in cle unifonx. van soldaten. Oorlogsweezcfi
allen, als door eeu wonder aan de Duitscire
rrroorclpartijen o'ntsnapt, behooren zij tot het 1eger verlatene kleitren, clie <loor cle Koningin als
mct€r aallgenonren zijn el1 voor wie ze pensionatct iu besqhrrttc plaatsetr ingericlrt hee{t... be.
schut tocir zooveel mogclijk tegen cle barbaarruraakten al het lawaai ; dat

sche gtanaten.

Elken Zondag brengen rijtuigen er hâar een
honclertltal, rlie hier een vreug<levoillen clag om
(1)

t Court intermède

de charme.

l

r,l{

}fi
ir111l {l(I rritglrrrg tir'r
n ; t.i,l lirrtjrcrr ,lr l,rri,,rrrtt(-lt ( n vcT
lilicirtcrr oris te stoir|g11 ; r1e chaufl'cur trNrrrt z-ijl
ireiriercrr. I)arr zjjrr r.i-c vrij crr vcrtrc'lil<c1t uict
ccu slielhei{l r-au {i{t tot 711 littr. or ct rlt' grot.rtt

1tirjlnrialctt,,1ir,: tlt. \\çgi:n
:;1atl. 1;t'u'akt

)ionnarrrlische,

r,l

akte-

J{cn eceft nre ccrrigc irrliclrtirrgcrr r:irrcr' }rctgccll \ve zullerr zien.
O1-. 22 Oktolrcr lll1i verlicttn lXi n-ec,z:cn larr
iltrr IJzcr ltelgië ; 7J .,,an lrcrr riatt'ir lrenccien tlc

7 jaar; hct ion.qste try'c1c' 2 jaar; r'clscheiclerrc
n,arrc'u gc\\'otrrl gcu,orclen riorrr glanatctt, die rrairii herr r,jclcn, cn rrelkcr schellen herr l'orrri
dat. Zii \l'arc1r zo() lranl,; r'arr <lc l)uitschers, rlat
ze al lrcgt.ll111crl tc \\'( ( lrL'1, \\ lrnrrL'1' zc cel]
ttnifornr zage:n.
Eerrigc zlisters var {)rr:,-c I.icr c ,\'r'oun urt
\\'es,t-I{oozcbcke volgtlcrr'lrcrr. Zji liuurrrcr.r tt
I-c liâr,rc, nratir irr u-cll.- e crr toe stâ1r(1 I I)c ]rc'rt

lJeLLt cr, nrittj:rle r' \':ir Jrintrctrl;rtr<lsclte z'.tkett,
troli zich hnrr 1ot tLan. llii richttc tn'cc rlepo'.s
itr, cctr t,al lilcereir tc I,c I]irtrc' cr f(:l vun lc-

vcirs.utidclelcn tc Yvetot.

J)c F'ransche rcgccrlntg,; r'ct'ictrit aarr c1k liirttl
cctrtienrcrr rlair.q: ; tttc'1. ric gr()otstc zuirighcirl kost icclcr 7t) cc'rrtitnr. -\ltrr utocst cius clic

vijftig

l)t K,nring

er1

de Kôningirr te nrirlden varr
I

;escitt't-ttrtl

it

t

lrrrrt

g,.'t t.

lrcrtLterr luogen doo,rirrcrrge rt, eri ciâu liockert ttctt

cu ch()co,ia(ie cirinkerr, en tlanserl tn zingcn ,.tt
ilr rlc'tluinerr roilell en i1r 't zancl taartcll brrkkel.

fiu ve'rtrekkqr z-c rius \'veer c11 cic tleicle zllsters
stellcrr t.e op rij; niei ce1l buiging"'zeggell .1c

rneisjes: rt Goeden avontl, Ilajesteit r. I)e j<,,rr'
gets brengen cien ruilitairen grqet aan tiett I{oning en roepen : u Goeden dag, Sire. l
tsln zij v.Ftrekke'n fi1der 't .gezaûg, tlal nrctt
rro,69 eenigen tijd hoort bij 't zich \'er$'ijderelr
tlet rijtuigen. l

"**
l)e schrijver vergist zicii, waar hij rla:nt, t1:rt
het allen we€zqr zijn. \À"e hoorrlen reeds' dât
me]l zooveel mogelijk kincleren uit (le frontzcme
ve,rwijd.erde. Br utaretl oûk veel kolonies in
irrankrijk.
Jolrannes Jôrgensen spreekt er cok over en be'
schrijft als volgt een kolonie in de orngeving l:arl

I.e flâwe :

(1)

een groepje om de Belgische
schoolkolouies te bezoeken. tr{en heeft de keus
tu

Wij zijn met

: Caudebec, Sassetot-le'
f{auconduit, Ouville i'Abbaye, Barentin.
De keuze vâlt o'p de la.atste en per âuto vcriaten wij I,e Iifâwe. \\Iij rij<len vcxrtbij clappertr
tusschen vryscheiclene

J{-r ct'rrticiu t'irrrlcrr cir vrrtit r' hrtizcn ltcbbett,
t:rten ul ric gt zorrc'tltcitl:toc'stitrrti rlaat' r'oltloetrtlecrt ltet \\:âter goc(l \\',rs', ztlstcLs zoel<ctr cn (jcn
pricster vo,or cle gccstciijkr- lrchocftcrr.
Nu, ziju, tlani< zii Oorl, 11c glootste nroeiliikiietle-n ovenrtonrlelr. Er lrcsta:rrr ntcct darr trritt-

tig koionies, en t.i1 lrialchc,clcrr best. -llcrr nrili
taire ilokter bezoelit ilLr ilrrtc, c1c iilrichtingen.
\\-i.i bcreikcrr cirrclclijk ccrr irecrcrrhnis, irct
ke.-steei llalaise crr <laat is tle liolonie l'au llarctt-

tirr oncler scbracht.
I{ct is bijria r,ier tllu cn nret bierlt orrs rladciijk
eeu mual aa1r, dat mef,r opclient in cie kamer
waar (lr zusters lverlicrl, eelr ruim, heldcr vetrrck
met t\vcc gro"ote vensters van Èleine ruiten, v€1'sierci nrst geraliurns; op de cloor met linrren bcrlcktc talcls ,sta.rn .groo,te potten koffie en borclert
vol stapels boterltatnmen. Er is vuur in de kacire1. \''oor cle rantcrr zi.tten cie zusters te werketll
zij trrrLtcn ondc'r clkaar het zt.ro schootle, kioekc
c;i ioch naïeve \rlaamsch, clat ik al in zoo langen
tij<i rrict uleer g'clhoorclrihc:Lr. Zi1 zrin blijcle ats
iougu rrreisje:, gelukkig als jouge eclttgenootetr,
crirstig (11 goed als rnoeders.
Iirr zij z-ijn tlc lroeciers \ralt ee1l groot gezill.
L)r:ze vcertiell zllsters herbberr llJ6 kindereu tc
\rc'rzofggll.

Jia den maaltijcl. tr.oorwandelen we hct kasteel,
tlat als cen kostschootr ingericht is. \\;e bezoeken
c1e slaapzaieu inet elk zestien bedtlen, en die de
ganschJ c€rste .verdieping inneruen. 't -l{aakt
licri zorr<lerlingql itlclr'uli die rijen ijzeren bedcielr
te zicti, tnet hun rvitte gorrlijen, irl clezc rec€ptic
zalen rnci vergultl lroutu'erk €rr met engelell \'er:icrrle schourveu.
Metr toout ottlj tle cetzllal, t1'c lieul;en, ric
'r<lcedkamer(

(i) u ilans i'extrême

Belgique.

r;

)\'('ral lr.:cr:,'lli urde t.tl zrirrcielijbhcicl'
\'laar weer ziju tle kinclè'ren? rr vrâS€fl \vê'

,r

