DE \[/ACHT AAN DEN RUN
I. DE ZEGEVIERENDEN OPTOCHT
macht van het Duitsche keizerriik en
zijn legers is ingestort. Den 9." November telegrafreert MaarschalL Foch
aan zijn opperbevelhebbers :
Í De vijand door onze herhaalde
aanvallen ontredderd, wijkt o'p heel

het front. Het is van belang dat wij
onze werking verhaasten. lk do.
".n
beroep op uw initiatief en uwe
krachtdadigheid om de bekomen uitslagen beslissend te malen_ r

- ?o-odo ophouà"o ,oï,*"r",

sinds den 18"" Juli,

breidt het ofiensieÍ zich uit op reusachtiee wiize,

Den

ll+*

November trekt

De werlelijkheid was anders. Vier jaren van onmenscheliike
beproeving"n hadden de gevoeligheid d.r
ver.tompi,
"rrijder"
hunne.berusting in het noodlot gesterkt, hun
ge"stesevenwicht
gestaald. Zij hadden vooraÍ gevoeld en noor.i.n *ut
korn"n
moest; zij aanzagen de gebeurtenis als natuurlijk, en walen er

over tevreden en voldaan : meer niel.
Ons leger stond opgesteld langsheen het kanaal van Terneu_
zen en de Schelde, aan beide zijden van Gent.
Ten Noorden der stad, de 2d. en 5r" legeraÍdeelinc. defen_

sieÍ; ten Zu:den. Jangsheen de Schelde tot u"n

ruli.t"-"i.,

afdeelingen voetvolk : de 4de, 3.1è, gde en I2,r" ooder bevá
generaal Jacques, gereed tot den aanval, in verbinding met

À

hei

34". Fransche legerkorps. Het
ód" Fransche leg.t lag i.n

.d

Westen van Oudenaarde. Mee,
ten Zuiden waren de Engelsche

iet

legers reeds Geeraardsbergen,
Ath, Bergen en Maubeuge voor-

Belgisch leger over de Schelde opwáarts Gent. Onder bevel van
generaal de Castelnau begint de
beslissende aanval in Lorreinen.
door de 14 afdeelingeo van het
Fransch leger (generaal
Mangin) rechts gesteund door her
8"" leger (genetaal Gerard ), Iinks.

bij. De Franschen waren in Chimay, Rocroix en Méziètes.

l0d'

door

I

De verbondenen hadden het
zwaard der gerechtigheid terug in
de scheede gestoken, De overwonnenen, de veroordeelden verwijderden zichoostwáarts, en trok-

afdeelingen Amerikanen.

Heel het Duitsche front schiint
ingebeukt. Maar dienzelfden dás.
den 9^ November, terwiilde r.uJ-

ken als ellendigen op langs al onze

lutie losbreekt in Berlijn, tomen ufgevaardigden voor den wapenstilstand naar Rethondes bij Compiègne waar de maarschalk v",blijft. Er wordt lezing gegeven der
opgelegde voorwaarden : Aflevering van een groot deel oorlogs-

wegen. Onze landgenooten, dien
terugtocht aanstarende, herinnerden zich hunne verbazing bij den

Duitschen inval

Hun Êerheid LIom bij 't zien
vin onze soldaten. Hun manhaÍtige gang, hunne onberispeliike

Rijn;

bezetting van den linkeroever van dien stroom door de

houding en hun wezens stràlende
van mannelijken trots lokten velen

verbonden legers, alsook van de
bruggehoofden van Mainz. Co-

de tÍanen uit de oogen. Want
voor de onzen, die in 't land
gebleven waren, had de oorlos

blenz en KeulenErzberger wil redetwisten. Foch

Dichters,en romanschrijvers zullen de zegepraal b"zing.n, .n
de geestdnft der overwinnaars in dit onvergetelijL oogenblik
der

wereldgeschiedenis.
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en

macht, welken de geh"lmde l.eer"
dan op hen gemaakt hadden.

materieel : onmiddellijk achteruittreLLen der legers tot over den

onderbreekt hem en laat hern
vgrstaan, dat die voorwaarden
een ultimatum zijn.
Het Duitsch gouver[ement dat
drie dagen heeft om te antwoorden, ondetwerpt zich aan't onvermijdelijke. Den I 1","' November
om I I uur 's morgens treedt de
waperstilstand in, Duitschland
geeft zich gewonnen.
eindigde het grootste treurspel dat ooit beleeÍd werd.
^.Zoo

van 1914,

den indruk van onverwinneliike

ook te lang geduurd, sommigei
onder ons verwonderden zich,
dat de vreugde der bevrijding niet
uitbundiger uitskaalde: waar was
het toch dat er geweend werd

van vreugde: dat was de roerendste huldebiijk, die ons kon
gegeven wordeÍr.

Den l3den November deden
de Koning, de Koningin en prins
in Gent, aan 't hÀfd v.n de l:" aÍd."li;;
voetvolk. Den 22,t"", onder een prachtige nuj.arszoo k*u-.i
onze vorsten terug in de hoofdstad. begeleid door Amerikaan_

Leopold htnne-inrrede

sche, Engelsche, Fransche

en

Belgische detachementen.

ONZE HËLDEN
Onvergetelijle dagen, waar zij moesten voelen dat het heele

volk met hun was, en alle harten met het hunne klopten!
lntusschen, den l7'r"", was het
Belgisch leger weerin beweging
gekomen,Ter rechter zijde trokken het 6'1" Fransch leger en de
vijf Engelsche legers dieper het

betoogingen : enkel een
vriendelijke lach, een gulle
handdruk wordt met de dor-

tige

pelingen

;

a

lom

nementen komt de ontspanning. De soldaat spreekt over
den oorlog, maar weinig over
zich zelf; en medelijdend aanhoo* hij de vertelling van de
rampen der bezetting. En laat

moest prachtig geweest

millioenen kalme en koene
mannen had Lunnen zien
vooruittreLken achter dat verslagen volk op de vlucht !
Hier valt aan te stippen,
we)ke ongelooflijke geest van
plicht onze mannen bezielde.

in den avond neemt men afscheid, gelukkig en getroost,

grootste deel onder hen

bekwametr een l<ort verlof om
hun geliefden te gaan groeten.
Bijna geen enlcel onder hen,
die niet op den eestelden dae

De 3'r" legerafdeeling trekt op
langs Vilvoorde, Campenhout,
Leuven, Thienen en St Trui-

den; op gelijken tred,

terug in 't regiment was. Ze
gingen liever uren en uren te
voet dan aan hunne plicht te

Mechelen, Aerschot, Diest,
Looz, Tongeren, Herstal en
Battice naar Aken. De 5're
volgt in twee kolommen. Eens
voorbij Diest komt zij op de

Onze afdeelingen trekken
naar dehun

aa

ogewezen slreek

de 6'r" naar Brabant, de

naar Antwerpen,

hoogte van de

4d" afdeeling
langs Hasselt en Visé.
De ruiterij en de cyclisten, als

:

2,1"

de lí"

vooÍwacht, volgen de Duitschers op de hielen. Den 23''
November reeds zijn ze bij
Diest ; den 26. te Visé, den
2 7' aan de Duitsche grens,Het

in

Vlaanderen. De 3'1" zal naar

Luik trekken, samen met

de
4'r" en de 5d", die bestemd zijn

om de wacht te houden aan

Rijn. De weg is

lang,

maar wat is dat voor hen, die
Auden:erde.
de lange bange nachten aan
't front doorbrachten ) De marschen zijn kort goed verdeeld, met rustpoozen onderbroLen;
het weder is gunstig en de herbergzaamheid groot; men kekt
vrij, door een henvonnen land, in vollen dag, en overal geniet

Vervies.

-

meer

ten Noorden, gaat de 4d" over

kort te komen.

den

gewisseld

hee'scht stille vreugde.
En 's avonds in de kanton-

zijn, zoo men met één blik die

Het

Bij

doortrekken der dorpen speelt
het muziek; weinig luidruch-

land binnen; vier ander Ftansche en een Amerikaansch
leger bewogen zich ten Zri,den der lijn Samber-en-Maas.

Het

men het gulhartigst onthaal. De legerdrommen trekken vroolijk
vooÍuit, dieLleurige vlagjes wuiven aan de geweren, de ransel
is licht om dragen.
het

De Duitschen tr.kken

op.

voetvolk volgt henop de hielen.
Een korte stilstand ; de troepen
Het Sradhuis.
scharen zich in slagorde, daat
zijhet vijandelijk land naderen.
Den 30" November doen de Koning, de Koningin en Prins
Leopold h,rnne intrede in LuiL, aan 't hoofd van de divisie van
generaal Jacques. De n Cité Ardente n springt op en juicht !

De Belgen rrekken de-grens ovt, in November,l9lS.
3r

1

ONZE, HELDEN
DienzelÍden dag,

bij 't

vallen van den avond, treedt de

De hoofden buigen en opeens weerklinkt buiten de Brabon_

3d" ruiterij brigade ALen binnen.

Hel zijn onze ruiters die, buiten op de groote plaats,
instinktmatig het vaderlandsch lied hebben uune"È.u"n, à. o;
'h"1
dte wijze te getuigen dat ze bezit h"bb"n g.ná."n uun
Duitsche grondgebied. Andere zang.n volg"n : d. fuIs,."11Jui.".
qonne.

DE OPTOCHT NAAR,DEN RUN
Den 30', November I9l8 trok onze brigade

paard, met generaal Gracia aan het hooÍd,
en overschreed de grens te 3 uur van
den namiddag. Rond 5.30 uur trokken

Jagers te

a.* C"*ir".;.i

de Doudou. de Vlaamsch. L"euw. !-.n. vrij

onschadelijk"

onze ruiters met blanlen sabel, Aken
binn.n. de klaroenen schetterden en het

getrnppel der hoeven weerklonk door
angstige stilte der stad. De straten waren verlaten; de winkels gesloten.
Eenige z"ldzame voorbijgangers, die
door de politie hardhandie acht"ruit
werden gestooten, keken met verschrikte

de

oogen naar onze Íuiters die in de
schemering de stad binnen ttokken.
Alleen en te voet stapte de burgemeester op verzoek van den generaal vóóÍ
de kolom. De stoer bereikte zonder incidenten het Rathaus.
De gcneraal. g.voled van ziin" hoo-

gere qÍfiqie,,.. en d" tw.e Lrieadeslandaarden. trad naar bov"n. waàr. in
de groote zaal op het eersle verdiep, al
de leden van het stadsbestuur

op

hem

wachtten.

De

generaal laat even zijne blikken

gaan over de aanwezigen; de Duitschcrs
staan verstomd, vernederd en angstig;

want zij weten welke afschuweliikheden
door hunne hoepen in België werden

uitgericht en zijn bang voor weeÍwraak. De gêneraal nam het woord:
Ir
ik
, Krachtens nde macht waarmede ik bekleed ben, beveel
hetgene volgt:
(Een taalman vert""lt n"arr"t. ;; -g"";;;;i

leest):,beperking van het verkeer. alle sam"nscholing veiboden
alle gebouwen voor openbaÍe verm;rkelijkheden moeten gesloten
worden; de burgers zijn verplicht onze offi.ie.en in h.1 voorbr;gaan te. groeten: er zullen gijzelaars worden genomen.
De
sanctie luidde als volgr : Alwie mijne bevelen"overschrijden
zal, er zlch tègen verzetten zai of ze niet zal uitvoeren,
zal op
staanden voet worden aangehouden en zonder andere se.
rechtsvorm worden doodgeschoten, rl

Op de.jbàan van MoresDer naar Aken.

,

.weerwraak inderdaad,

die echter

menlaliteit van den Belgischen soldaar.

teekenend

is voor de

Voorale.r

verder te gaan wensch ik hier hulde te brensen
aan.het bewonderenswaardig gedrag onzer jongens
sedert ïet
Degtn Oer bezethng.

Deze duurt nu reeds meer dan twee jaar en nooit zijn
zij van die lijn aÍgeweken.
Een sprekend bewijs daatvan levert dir uittreksel uir het

,

dagorcter dat ren onzer generaals. eindr. l\i16611 l9 l9
tot ziine
regimrnren richtte, die naar België rêrugke"rd"n.
n
__.nr''
. De legerafdeeling zal weldà Dritri.hlund verlaten;
zii is er

als overwinrares binnengetreden,
," t""l
woeste land was doorgetrokken en"ua"t
""._
van onze f""ac."..à
vernomen had hoe pijolijk en hoe onverbiddetl*
aï f""g.
bezetttng was geweest.

_ Maar niettegenstaande den rechtmatigen haat die ze voor
Duitschland voedden, hebben de prachti"g. ,;;;0.;;;;;;
ik de. eer heb berel te voeren, d"n
"".bËd "f.á;.;;;;;;;
vijandelijke bevolking door hunne waardige
t rrái"g ï" f-rrrr

onberispelijk gedtag.

Het,zal.voor ons eene groote voldoening zijn hun te hebben
getoond. dat de. Belgen, die onlembaar *"r"" i"

a"" i*."_

spoed,.menschehrk en grootmoedig waren na de zegepraal.

W4 zr;n herover uwe hording. die g.tuigr van
,.
!"7e1Íde tu.hr,
dle ons op het slagveld, de zege eo den ro"m i,erzek.rde,
Ik
-get"l,
wensch onze dappere soldaten
a;"
,."a".r
eenigen

dwang-

bewezen Àebben
De aankomst re ALen in December t9t8.

Plechtigheid voo, d€ HooÍdkeiL. Graf van Karel
de Groore.
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gebleven.

Í

"p.rt^",
""
ra., d" hoog. *uurd.
u"" f."a""-''
'
dat ze met d.n.Jlfd"n u"",,-l"ri.fa ,;;"

elndal

ONZE, HELDEN
Dit geruststellend
d.n
Rij"n.
--b.-''Ë.k"n
a"

butJË^

verwondering

nieuws vloog onze soldaten vooruit tot

aan

stolen niet, brandden niet, mootdden niet ;
u^-"n nu' langs den weg staan, keken met

ruiterij-afdeeling (min de brigade G^idsen); de zware attillerie;
6 eskadriljes van den vliegdienst; ?. Lompagnies van de kabelballons, en het 7" Fransche korps -(de 41 ", 70" en I 28" divisies onder het bevel van Generaal Massenet).

Alle,

en
l"

;;iil;*;-i; lt!tlsl$Ës&*
."ii-i.' "i,"Ë.- 'l$ffiÈS.
;;,.:ï";;:^" Itff'F#lt&
rr
,,8
È;k;i"*;;u." lÍ{*&JlÍffi"1<&*;
*a"J.l'ilrJ-ï" ËrutffiffiNffi
,Ëï*"*ia*tÀ lËffi$fffi
,.;È;;;;;; lEW,&tffiiffiffi
.'#;"aïË;: lEifr:ffi
de
"",i'ït*"'tïf'

l s.'icht'd'bevoo'ri, I
.:,Lïf
I
,'..i,;,ii*I}i;:,]
,,) '"..L.ffiffK1 tenswaardigen
eeest'De,.Maar.sffiry
il*[ ml
,.r'uil, die de
wacht aan
l, ffimï
ten kon dus
radiog was uitste-

getrouwens zeer
-

nenwurenbezierd
meteenbewonde-

den

Rijn,moestinrichver'
trouwen oP onze

vooraleer uit-

te

kend en onze troe-

1

waardige menigte,

eeo

diensten

waren degelijk in-

gaan.

l

l

troePen'

"tud l
,run KareldeGroo-

l

ruiterij' den Rijn
' een net
en stelde

Het

waseenon-

in d" oud'

van wachten uit

te, met zijn

legendarisch verleden ;

I
i",al'ill"rà l

lt
l

i.'^"à;i *"à1',;Ë;
"1, de wereld in
"r"
gevaar bracht; te

,

oprocht der 7" Fnnsche Ruirerijardeering voor Generaal Michel, te ALen, in Deamber

i:ài:.;iilil.i.

;iiï-;;;:
;;,. ;i;

rers

van Neuss tot Urdincen' Naarmate
onze inÍanterie aan-

Lwam trok de tui-

terij

terug.

Eerst kwam de

aan en stuurde, ter.hoogte van 9lqd9l.h' hare infanteriedivil,.u-u, n^u. de overwinnaars stijgt geweldig ons
ji"a
si"s naar N"uss (de 4-) en Creleld (de 10") ; dan k-wam de
;"*."].'t;i",;;
À",'. uott
"n worden ui"*t"*.iiiÈ
5 L' A', die hooger op ging' langs Geilenkirchen' Vierssen
bijgedragen'
-'6;;;"1;;*"", stappen iq de glorie van hun krijgsroem en en Kempen' en eene wacht -opstelde tusschen Mórs en Wesel'
ruiterijafdeeling bleeÍ stroomafwaarts, in de buurt van
L"*. *"í"". liaà.rln uun t,ot" ; iu"r. ttu"a.".'"U.t ; a"
- --De
Kleve'
ri"i, lr.t tt"u van ons volk, dat zich uit in dit vertoon en de
Rechts van onze troepen, stÍoomopwaa s van Neuss, sing
h.t h";á ;; t"is"'.
á;il1",uiidig
;;;;;
-É;;;.iá .;fi*.oa L"á ot"",rï àt J" i"à.'" u"a.' ,
de 4 l" Fransche afdeeling post vatten ; .de twee andete afdee-,"
Ingen van het 7" Legerkorps bleven in teserve in de buurt
*";, d. *ir.ti;"fa"J.t-á"" g ó"ê,J;H,-Gladbach,
," S;l'"fi"r"
van*Aken'
te Neuss, te Kempen, te
..-UJ. J"-nf*ra. t te
aan
hu..n'into.ht _ Den 14'Decemb"r was de Riin bezet van Neuss totorde
ÊÉ;;, ;";"; rou ook d" +t" f*"r"i" ïi"i.i" -in
taktische
stonden
troepen
de Hollandsche grens. -Onze
houden in Aken.
den stroom de voorposten die met gewepgesteld.
Langsheen

bezettingsleger rtond oni", bevel van Generaal.Michel
Het bestond uit : de 4" en de 5" Belgische legerafdeeling;

rlet

Bezet Duibchland.

is

-

SqÈnt'Íiajod Vuylsreke per vli.gmachine.

'"o

en.

-achinótwer"n alle

Bezet Duirschland.

-

ove'gangen onder vuut konden

De Rijn te Emmerich.
3r3

ONZE HELDEN
Dichrbij stond de lichte arrill.rie; verd"r op ls1 2-"", n._
srhut. qere.d om hulp te verleenen. De r."r.ru", .tond"n flJr;
munitiedepots. werden aangelegd; de vliegeniers
hunn.
"loegen
tenten op; de masten van de draadlooze telegrafile
werden
opgericht; het kommando bestudeerde en .i.htte Jnv.rwijld á"
verdediging

in;

rvas opgesteld.

werken werden aangelegd ,

Onze soldaten hebben de beteekenis der bezetting begre_
gevoel. toen zij van d"" IJ..r;u;, Ë;;
,hadden het
l(Un trokken. dat ze m€teen de grenzen van ons land,
dat
vrêr Jaar lang ond"r den Duitsch.n hiel lag, veruijdden
tot

penr zij

aan den grooten, historischen stroom.

d" ,"ldt"Í.L..

. ln den nacht kruisen de patroeljebooten over lno r,roorn.
al en.toe werpcn de zo"klichten een breed" haan van Iichi

over den Rijn.

III. DE

BEZETTING.

De volksoverlevering zal van de bezetting vermoedelijk niet
ueel meer behouden dan de herinnering ;an eenige t;;is;ir;
tafereelen, ciie in beeld oÍ karikatuur rru"*"u*;gaï *àra"r.
, De Belgische soldaat is een goedaardige .lurv.ril ,o"io4

"" l;jir à"
de Duitscher is. gedwee en ktuiperig. Aldus g."t"ld
typeering misschien wat scherp en overdreven, maar binnen
bestek van

dit kort artikel

het

moeten

lve on" houd.n uun ulg"-

meene trekken, De militaire bezerring van Duitschland Cáor
B.lgia is e-ne gebeurt^nis uun r.., groot. b.re.k.nis. Om ziJ
daar een juist gedacht van le vormên moct mên êerst de
hcoge. beteekenis der bezetting overwegen, nagaan in welke
mureele atmosÍê"r ze b-qonnen is,
"n ho.. ond.id- schijnbare
kalmlê en eentonrghed ran het r.gi.m.
de gê-st onzer jong-ns
gêë\olueerd h."Ít teee]jk m"t de erolulie der g".st"n
in-ons
land. Daarna pas zal men een besluit Lunnen trekien.

DuseldorÍ.

-

Machineeeweeren aan de spoorwegbrug.

Frankrijk- het Britsch" Rijk
,hebben
.Naast
"n dê Vereenig
we gêstredên
voor

B-lgie w-rd nier door de V"rbond.nen op

de

Beschaving en uoor

d"

le Sraron
\,/,1;6,^13

van de wereld.
. Duitschland weel 1.1 pn kan h"t ons niet verseven in ziin
hart: want h-t ku tst zijn hoogmoed. H"1 g"d16i
t-ll
pen is steeds deze nobele taak waardig g"bl.ven. - ""r",

sleeDrouu

eênomen ên Duitschland binn"ngeloodsd. Belsië À-.tr. e.l;jk.
waardig naast de mogendheden waarmede
; a"" ".Uià

"1 ,r.d" t" win_
wil bevestigd o. d"n
nen nadat het den oorlog g-r,ronn.n had. Dat mannelijk
u.rbonden warpn. zijnên

begrijp"n kan was het eerste gevo.l dcr
_.í:-!.men
Rijnlands"h" bevolking toen ze onze troepen zaq aankom.n.
e.n geuo.l van. verlichting. Zij had, na d.n

-lp"n.tihrunJ,

wat er nog trverbleef van de Duitsche legers, zien ierugtrekken
en was bewust van de ramp die over hei lund ** gË1"."r.
H.el de organisatie ran het Rijk r.ras geschokt;
"rb.id"rr_ "n
soldatenrad.n hadd.1 iq macht in hand"n
*"no-"n , ., *"rJ
geplund"rd
gestol"n op. vele plaatscn ; àe oud" ord" ;;r
"n
olngcn dretgde hopêloos lnpên te storten. Die nachtmerrie
rcrdween toen de geallieerd" tro"p.n ,"nk-urn"n; J.;;i_
ligh-id en de orde werden herstelà : d" ou"rh"d"n
-"rd"n
beschermd en_ het openbare leven hernam *"", ,ij., gu;.

B rvendien verdreef de gematigdheid en d" .""htuu"rdiih"ià.rin
onzer troepen, spoedig, de laatste aarzeling.
Door de groote meerderheid d., beuolking werden we dus

g.*oon ah redders ontvangen. D. Lul1nr. op d"n

l;n|1.,

Rijnoever. contraslêerdê sterk met de woelingon en d"
herhaalde opstanden op den rechteroever. tn y"'"u^ri iltó,
toen Dusseldorf door de SpartaListen bedreigd werd, werden
De R;jn.

-

Vóór-het

"!de!zo:k in de kabin:

-e-z"lÍs

lechrs.

M-n

besluit heeft de verlammenle fictie doen verdwijnen dier
lerlammende neutraliteit, die haast eene h""1.
op onr"
""u* tot À
schouders gewogen heeft, het heeft on" land v..h"u.n
rang eener groote Natie. Misschien heeft m:n niet genoeg het
mooi g"baar von Frankriik opg"merkt. dat ran aI d"."

dae. drie diuisies onder het berel van een onzêr

plaatste.
311

""irr.n

generaals

verzocht om uirbreiding uan

d"

b"re-ning.

zich echter nÈt. De Duirscher hervarte zich
soo-die.,.richtte zich opnieuw op en vormde blo. t"g"n J"n
vergisse

vreemdetlng.

Nochtans moet men onderscheid maken, tusschen de ver-

schillende kategoriën van Duitschers.

,

,De

offi.i"r di"n we verslag.n ên vnn zijn prestige ontrooÍcl

\"bb.n, d. beambr.. doorgaans pruis.n áirijd pun-g.rrnuni.t,
de arrstocraat dre door onze overwinnln* uit zijne hoogte w"rd
neergehaald,

de onderwijzer, d. onbekende -uu, uuig"

pro_
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pagándist voor de Duitsche gedachte, h"t"o ons geweldig. Die

uor."n d. kern der reactie. De geesteliikheii staat viiandig
tegenover ons; de nijveraars en de groot-handelaars, die
ptuktir"h"t zijn, temperden hun vude.landsch gevoel ter wiLle
van het belang,

vijandelijke bevolling. Oftcieren en gegradeerden hebben
daarin verholpen naar hun beste kunnen.

Wij moeten trouwens, rechtvaardigheidshalve

erkennen dat

de Duitsche overh.den ons bijzonder hebben geholpen, bij
deze taak. Men heeft zoo vaak beweerd dat de Duitscher
steeds bereid is te buigen voot d. macht, vanwaar ze ook
komen moge; dat hij slaafsch oÍ aanmatigend is naar gelang
hij zich meester voelt of mindere. Dat is niet geheel juist
Duitschland is eene sterL georganiseerde natie gebleven' waar
tucht heerscht, meer uit traditie dan uit werkelijken dwang,
waar de persoonlijke vdjheid den eerbied voor het gezag
erkent en stipt de gegeven bevelen uitvoert.
Wij hebben het hooger gêzag overgenomen, en hebben de
ondergeschikte organismen onder onze waakzame Lontrool,
voort Iaten werken.
Het maatschappelijk leven ging voort binnen het vaste
kader van het vroegere keizerrijk, en ons gezag werd erLend.
Van dat oogenblik was het niet moeilijk meer te regeerel.

de e:r;te maanden vootbij; men trachtte zich
verstaan en aldus werd een modus vivendi
geschapen die dragelijk was voor beide partijen. Onze strijdets

Zoo

gingen

wederzijàs

Duseldorf. Bij

d.n IJt"t waren ztnder geestdrift in Duitschland aang"ko..o;'t. zijn er ut vertrokken zonder spijt. Einde Maart
i9l9 *.rd"n de 4" eí de 5" L. A. door de l" en de 6" ver-

uun
den uitgang van de

br,'rg.

De burgerij en de arbeiders, die het meest geleden hadden

van den oorlog, hadden vertrouwet in de Verbondenen en
hoopten dat ze hunne ellende wat zouden verlichten; zij
zagen met verbazing

te

die hartelijkheid

tusschen onze ofÊcieren

en soldaten, maar bleven ons niettemin beschouwen als

een

instrument van nieuw imperialisme.
ln deze heterogene, onzekete en verwarde bevolking, die
uitgeput was door vier harde oorlogsjaren en nochtans tot den
laaisten dag met eene merkwaardige wilskracht en vader*ut"n onze troepen
landsliefde dien last gedragen had,
aangelurrd.

-

De militaire overheid had eene belangrijke taaL te vervullen. Totdat het vredesvetdrag zou geteekend worden, berustte elk gezag, elke verantwoordelijkheid in hare handen.
Niet alleen moest de wacht aan den Rijn velzekerd worden; niet alleen moest er gezorgd worden voor de kan-

vangen. De troepen werden met het spoor aan en teruggevoerd'
D. beweging werd met eene buitengewone stiptheid en regelmatigheid uitgevoerd. Daarin gaven de Pruissische spoorweg-

urb"id"r. opni.u* blijk van hunne bekende tucht. Wij hadden trouwens een uitstekend argument : namelijk de voeding"
De troepenaflossing geschiedde duq systematisch, deel voor
de"l, in voiko-en verstandhouding tusschen beide diensten en
legerstaven. Voor de bevolking blet,k dat slechts eene for,. zijn, zonder belang, maar in de zetelplaatsen der
-ilit"i,
I Kommandanturen tl waren de burgemeesters genoodzaakt
zich opni:uw aan te passen bij de nieuwe meesters; want al
bleven de princiepen en methoden dezelfde, toch verschildel

tonneenng, de voeding, de bevoorrading, voor het spoor-' posten telegraafverkeer met het moederland. Maar ook de staat
van beleg moest worden ingericht : alle gezag moest aan haar
worden overgedragen; de kontrool der besturen, de openbate
veiligheid, het uerk"er, d" politie in de steden en op het land,

de censtut van de pers en private briefwisteling, alies moest
docr haat geregeld wotden. De Rijn en de grenzen moesten
a{gesloten; de openbare diensten moesten hernomen worden,
in h:t belang zelf van het b:zettingsleger; er moesten herinzamelingsdiensten wordeo ing:richt om onze nijverbeid op-

óest trachten zooniet de waardeering, .lan toch den eerbied det bevolking te winnen; er
moest opgetreden worden met doorzicht, krachtdadigheid en
rechtvaardigheid ; en hiervoor was eene gtondige kennis van
het Duitsche gemoed vaal onontbeerlijk.
nieuw te doen herleven; men

De

vier oorlogsjaren waren voor onze ofÊcieren

geene

gunstige voorbeteiding geweest om deze kiesche en veelzijdige

taak te vervullen. Maar het moet erkend worden : zij hebben
er zich van gekweten met eene gtootmoedighe d en eene autoriteit die ons land tot eere rtrekt. Maar er moest bovendien
vocr onze soldaten gezorgd worden voor ontspanning. Deze
vo.lden zich natuurlijk verlaten en vreemd tusschen deze

DuseldorÍ.

d. verdediging van Obercasel
1920.

Kanon opgesteld voor

.

in Maart

de nieuwe titularissen dikwijls merkbaar van hunne voorgangers.
Maar de bezorgdheid van het publiek lag elders.
De Vredesconferentie ging hare werkzaamheden eindigen
en had reeds de groote lijnen van het verdrag geschelst- Toen
einde Mei het voorloopig verdrag bekend weÍd, veÍwekte het
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in alle middens een diepe verslagenheid

;

niettegenstaande eene

aarzelende separatistische poging, in het Rijnland, groeide
onder de bevolking de vijandigheid tegen de Entente, van wie

Oproer in

Dritschland.

Duitscher weet het en tracht het uit te baten; maaÍ het leger
zou gemakkelijk de hand kunnen leenen aan het burgerlijk

Ehenbor..

Belsische Genie te Oberca*el.

zij mildere voorwaarden had verwacht en tegen de geallieerde
troepeo die ze voortaan beschouwden uls hare handlangers. De
deÊnitieve ooderteekening van hel veÍdrag, deed het nationaal
gevoel heroplaaien en bracht de meest tegenstrijdige elementen
bijeen; de rechtsche reaktionairs die hun pangermanistischen

droom nog niet opgegeven hadden

en de

socialistische

arbeiders die al hunne hoop op het Reich hadden gesteld om
hun lot en de verpletterende vredeslasten te verlichten. Onze
troepen bleven waardig, bewust van hunne verantwoordelijkheid
en hunne hooge

ArtiLierieoelenin;en.

gezag dat door de Entente werd ingesteld. Het leger had zijne
voornaamste taak volbracht; zij had het vijandelijke grond.
gebied bedwongen, en door het prestige zijner macht gehoor-

zaamheid afgedwongen tegenover de zegevierende volkeren.
Voortaan had het nog slechts een onderqeschikte rol te
volbrengen, doch die bleef steeds van beteekenis.
Zoo is de overgang geschied zonder slag oÍ stoot. Sedett
December l9l9 werd de bezetting teruggebracht op twee
infanteriedivisies, samengesteld uit jonge soldalen, die geen

geest

deel hebben genomen aan den stÍijd.

zouden ze weldra
overdragen op de
jonge soldaten, d:e

steldheid is uitstekend, want de an-

de gedemobiliseer.

deren hebben hun

taak. Dien

Hunne

de

makkers kwamen vervangen.
Ook in Belgie

voorgeleerd hoe ze
zich in Duitschland

gedragen moeten.
Men had er een

kreeg men stilaan
een duidelijket be-

bewijs van toen in
April l.l. het I 0"
Linieregiment, dat
in garnizoen lag te

de beteekenis der bezetting, Deze leek
sef van

Aarlen,

eerst slechts eene
onmisbare voorzorg

te

bataljons

De

toestand in

Duitschland

was
somber. De tegenrevolutionnaire be-

eeoe noodzakelijke

waarborg voor onDe Ehre!{eld.

voor de vereffening

-

van een ontzaglijk verleden.
Deze waarborg heeft nog grootere beteekenis gekregen
nadat in Januari 1920 de verdragen wederzijds- werden
goedgekeurd en de vredestoestand opnieuw was ingetreden;
toen de militaire overheid het gezag ovetdragen moest aan de
hooge geinterallieerde commissie.

Voortaan zou het dus eene vreedzame bezetting
316

naar

Frankfort te sturen.

zijn

ze veiligheid in
de toekomst en

onver-

wachts het bevel
kreeg, een zijner

tegen een mogelijken ofiensieven terugkeet van den
vijand, maar stilaan

bleek ze

geestesge-

zijn;

de

Boorden van den Rijn.

weging was de
-a^nd t. vor.rt
mislukt; in deRuhr

waÍen erge wanordelijkheden gebeurd; het Reich, had er in
weerwil van het verdrag, eene belangrijke troepenmacht heengestuurd ; de Entente aarzelde: Frankrijk draalde niet en bezette
Frankfort; Belgie besloot er deel aan te nemen !
Dat was een prachtige buitenkans voor onze jonge mannen,
die vier jaar onder den Duitschen hiel hadden geleefd en nu
zelf, met den helm op het hoofd en geweer in de

't
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hand, als meesters deze gloote stad mochten binnentrekken.
Zij weràen er heen gevoerd langs Luxemburg, Treves,
Coblenz en Mainz, Te Mainz kwam genetaal Degoutte,
bevelhebber van de geallieerde troepen hen groeten. Gejuich,
gezang en geroep: Leve Belgie. Dan den Rijn over: FrankÍort !
Het bataljon werd in ontvangst genomen door generaal
Mordacq, bevelhebber van het 33'Iegerkorps. Onze troepen
deÊleeren van de statie
tot aan de Opera, tusschen

vrede hebben verloren, nadat

eene dubbele haag van
Fransche infantetisten, met
kanon.
Achter hen staat het volk
te kijken met verbaasde
oogen. Het liikt wel een
droom, Deze jongens trek-

socialen toestand, wil dit
volk sterk blijven ; het blijft

recht en maakt front als
een man, tegenover den
overwinnagr en zijn ge,

ken voorbij met kÍanigen
stap en stralende oogen.

vloekt verdrag. Duitschland

is uitgeput, verminkt

Boven hunne hoofden rijst
het zinnebeeld van onzeÍr
weerstand en onzen heldenmoed. Het is of Belgie

korrekte houding den eer-

ll" Mei

Kobhnz.

van het Amerikaansch voervolk vóór den
-heerOptoehl
Devèze, ninisrer van Landverdediging.

keerde

het bataljon terug, kranig, in vollen dag, zonder

dat

Belgie is nu ontvoogd; er heerscht orde en er wordt gearbeid

in h:t land. Wij gÀan eene nieuwe toeLomst te gemoet. Ginder
aan den Rijn, houden onze soldaten de wacht. In den nacht

waren voelbaar.

gloeit het Oosten van ontzaglijke branden. Uit de reusachtige
fabrieken en uit de schachten stijgt onophoudend het gestamp
en gejaag van den koortsigen arbeid. ls dat het vreedzame
werk van een volk dat genezen is van zijn grootheidswaanzin en
zijn veroveringszucht, Wij willen het hopen. Maar dan rijst weer
de vraag in ons op r wat zal de dag van mo;gen ons brengen)
Hierop antwoordt Belgie met 6erheid, zooals de andete

Het vredesverdrag van Versailles, dat volledigd werd door
den Volkerenbond, is het meest grootsche werk dat ooit door
menschen uitgedacht en uitgevoerd .weÍà. Zi: die het Vredesverdrag ontwierpen hebben getracht gematigd te zijn in de
straf en helderziende voor de toekomst. Wilde men duurzaam
werk verichten, dan moest men zich stellen boven hartstochten
die de oorlog in ons had verwekt. DaaÍom werd het verdrag
door de eenen te zwak, door de anderen te streng geoordeeld.
De tijd zal oordeelen, maar nu reeds is alvast bet bewijs

-

zooals wel eens beweerd

wordt

Bchien niet meet aan een
mogelijLen oorlog; maar
het heeft den onverzettelijken wil, om eendrachtig
te leven; het zal door toevoer van nieuw bloed zijne
wonden heelen en later
misschien, opnieuw de
wapens opnemen.

één

Duitsche stem protesteeren dierf tegen onze mannelijke daad;
dat maakte indruk in het Duitsche ijk en de gevolgen ervan

geleverd dat we niet

en

onlwapend; het denkt mis-

hier voorbij stapt. Ook
hier zullen onze troepen
door hunne waardige en

Den

hoogen prijs,

landsche twisten, niette€enstaande den geschokten

de bajonnet op 't

bied afdwingen der ver-

we tegen zoo

de overwinning hadden behaald.
Het Verdrag weegt zwaar op Duitschland r het heeít zijn
leger vernietigd, zijn prestige ondermijnd, zijne Ênantiën geruineerd, zijn grondgebied verl<leind. Dit volk lijdt minder om de
nederlaag zelf, d;n om den hoogen prijs die ze betalen moet
voor zijn misdadig avontuur. Duitschland werd gedwongen tot
dienstbaarheid. Maar niettegenstaande dit alles, niettegenstaande de binnen-

naties die met haar voor de vrijheid van de wereld hebben
gestreden i
De dag van morgen zal zijn zooals wij willen dat hij wordt.

LuitenanlLolonel M. TASNIER,

den

Bezet Duitschland.

StaÍadjunLt.

-

Belgisch. schildwachr.
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