
L-'k:tncrnceau in het vuur zijner rede tijdens de Karnerzitting van 11 No,r,ember 1918, u.aarin
het belicht van het sluiten van den rqapenstilstand wer{ aangeko,ndigd, uitro,epencl :

< Iirankrijk, gisteren so,ldaat van God, heden so,ldaat det nienschheid, zat altljd de so,ldaat
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(Teekening van Noël Do,rrdlle irr, <1'Illustrationl)

ken, clo,ch eenvoudig cle daden ,uan den keizet,
ilie zulke etge gevo'lgen gehad hebben, in d,e

oogen der w'ereld te schanclvlekken, en alclus te
ioonen clat er een verantu/oordelijkheid voo,r de
grootsf,en cler wereld bestaat. l

De keizer bleef ?ustig in Holland en kocht
r'veldru een buitengoecl te Doorn,. Ongehinde.rd
leeft hij daar thans nog.

LI.

IN BELCIE.

Wij mo,eten nog eenige met den oo,rlog in ver'
b,and sta,ande feiten uit ons land me'lden

Wij hebben in dit werk uitvoerig het d,rama
van miss Cavell b,esproken. Op 13 Mei 1919 wercl

van het Ideaal zijn.l

In krasse berwo,ordingen ga,f deze Chineescire
staâtsman zijn meening tegenover een Fran-
scherr dagblaclschrijver te kennen. I{ij zet: <r Dit
verdlâg is misschien een vtcdesverclrag voor
Europa, maar het is stellig een oo,rlogsverdrag
voot Azië. l

Kort daarna verscheen het vo'lgencle bericht :

rr Naar verluidt zo,uden de gealiieerde mogencl-
heden niet aandiingen op de uitlevering van clen
gewezqn keizer, maar zii zullen de Nederiand-
siche rc'g,eering van wege den Statenbond. een
verzoek 1ater. geworderi, om te vragen r1a,t Neder-
land zijn me'dewerking zo,u verleenet om te be-
lEtten d,at cle keizer zich aan de moreele gerro,lgen
van zijn gedrag ontlrekke. I{en meent ook te
weter dat de strafeisch der geallieerden tegen-
onzei den keizer slechts een moreele strekking
hebben zo,u. I{et kornt er niet op a,an de doodl
stra,f o,f een strenge gevangenis-citraf uit te spre--
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haar stoffelijk orverÈchort plechtig naar Engeland
gevoerd.- Te Londen had een lijkdienst plaats in de be-

roesrde lyestminster Abctij. I)aarna voerde mett
rmss Cavell naar Norwich.

,(,f*

Op 15 Juni hadden te Brussel de lijkplechtig
hecle.n der gefusilleerden piaats.

Wij woo,ndeu ze bij en schreven daarover het
v'o(gencle :

< l)'e zon bakelt o,ver het to,erige, wernelende
Brussel, waar eensktaps het leven een' w3ie
strlgelegcl word,t, ornclat de dood € door
scnnjdt.

Twintig landgenooten, trhiutig burgers cler
hoofdstad',die hun leven aflegden,.voor het va-
d,edanrl, oi"t o,p het slagveid in het gewoel vàn
den strijd, maar ver achter het fro,nt, in de soul-
bere stilte van een binnenplaats. Zii wetoen
Zo,ndag:ramiddag op tretfencie, plechtige wijze
naar hun laatstê rustpiaats geleid.

Men kent hun namen, hun geschiedenis, de
grootheicl van irun o,Tter, de heldh.aftigherd van
hun einde.

Den gagschEn voormiddag is de m,enigte eer-
bietlig, lngetogen de cioo'cien ga.an groeten. Om
kwârt over trvee begint de plechtigheid.

I)e binnenplaats van het stadtruis is herscha-
pen in een sobere, iri<irukwekkende roulvkapel,
behangen met zwart laken. Links stâan cle tr'vin-
tig kiJten, met de Belgrsctre vlag bedekt en bc-
schenen door zacht glanzend licht.

Twintig doocien, twintig burgers door de
Duitschers vermoord, omdat ze hun vaderland
clienden.

En als wij al die schrijnen zien, ger"oelen lvij
nog meer hoe de zetel van een krijgsraad, di9
recht heette te spreken, in oorschuldig blocd
stond. Welk een aanklacht, deze.vermoorden,
tegeu het gansche militaire stelsel van D'uitsch-
land en zijn vettakkingen.

Overheidspersollen, gezanteo, o,fficiereu vet
gaderen hier. Afzolrderlijk staan de familie-
leden, voot wie het weer esn zware ure is.

Uit den ranken toren klinkt cle k1ok. 't fc of
zehet ons herinneren wil d,at qnrecht niet gedijt
en de tijd met zijn herstel komt.

Neen, alles kon niet hersteld wo,rden. Er zijn
wo,nden geslagen, welke zicb niet meer sluiten.

Maar i'ij nËa.ot"n het toch hoe de verciruk-
ker, clie zich van zijn macht bewust was en in
o,vermo'ed het volkenrecht met vo,eten trad, nu in
't stof ligt.

En zij, die hij meende weg te sluiten in eeo

onbekend graf, o,rn ze aan de vergete'lheid prijs
te geven, À worden heden doo,r de sta.d en door
het land in alle eere ten grave geleid als heldeo,
die hun Ko'ning en huu leger, hun laod en hu:r
vo'lk hebben gediend.

Want het ii toch waar, dat zij heldenmoed
toonden, dat zij \I/erkten te midden v'an g'eva'ren,

wetend dat de dood hen vo,o,rtdurend fusle'e1de,

dat zii niet ver.saa'gden, ook niet in dat laatste
oogenblik, tôe:r zij allen moesten verlateu', die ze

lief hadden, zooals Kr-ické in een brief eenige
stonden v66r zijn sterv€î aan zijn do,chtertje â1
zijn srnart uitriep, orndat hij van ha,ar werd weg-
gerukt.

IIaar voor het strafpelotorr too,nden allen. hun
hoogen uroed, hun klo,eke vastberadenheid.

Het is half drie. Op de Groo,te Markt schallen
hoo,rnen.

Burgerneester Max en de schepenen van Brns-
sel halen clen Koning a,f.

De s;o'ldaten van het 19e linieregiment, die cle

eerelvacht vo(men, presenteeren het geweer.
D,ieg buigt cle vo,rst voorr cÏe doo,rlen. Ben

plechtige, a,angrijpende s,tilte hee'rscht als de
I(o'ning op elke lijkkist het kruis der Leopotds-
orrde hecht, en aldus den irelden de hulde van
leger en natie brengt. De heer de Margerie legt
clan het Fransche oorlogskruis met palmen in
naam det, Rep,ubliek o,p c1e baar van Van. der
Nleeren en Po,els, die voo,r het Fransche legcr
hebben'gewerkt.

D'e burgemeester van Bruseel neemt nu het
WO,O'fd:

< D,aags nad"at de hoo'fdstad van cle vijande-
lijke overheer"sching bevrijcl was, begaf de ge-
nreenteraa,cl van Blusse,l, uiting gevencl a,an eeri
gevoelen, hetwelk dat dter gansche bevolking
wasl, zich naar de natio'nale scirietbaa,q, om àich
te buigen voo'r de gra,ven der niartela,ren, welke
cloo,r de D,uitschers terechtgesteld werden. Dit
lras een eerste en spontane hulde va.tr vaderland-
schen eerbied op de p,iaats zelve, waar de beuled
hen vermoo,rd hadden.

Aan twintig onzer heidhaftige doodbn bren-
gen r,vij nu c1e laatste eer en voor hen ten-volle
bewust r.an het ho,oge o,ffer doo,r iren geb,racht,
ko'mmunice.eren hier de Koning en het Volk in
eenzelfde ge,clachte v'an bewondering en eer-
bied.

Herinner'en wij aan de narnen dezer twintig
clapperen :

Baucq Philippe, Bril l,o,uis, Claes Pierre, Cor-
bisier Jean-Baptiste, De RidciEr Jean-Baptiste,
De Ridder Theophile, D,escamps I,ucien, D,ubois
Arthur, Jacquet Leon, Krické Prosper, Mus
F'rançods, lVIus Gustave, Nery-ts Lb,uis, Parenté
Charies, Poels Pierre, Remacle Victor, Rolaad
Arthur, Stevigly Emile, Van d'er Meeren Joz,e[.

Als solclaten op 't eerwel d ziji deze mannen
o,nder de vijandelijke kogels gevallen, ma,ar ze
hebben niet den roes, 't meeslepende der helden-
<1aden, dle zich in eerr ve,ldslag openbaren, ge-
v'oeld. Koel, vastberaden hebben zij het gevaaï
getrotseerd en zich zelt ten offer gebracht. l
. Da burgemees,ter herinnert dan aan den hel-

clenmoed door hen bij de terechtstelling ge-
toond.

a Hun ziel sttaaTt nog te midden van snâ en de
herinnering van hun dâden maakt van dezen cla,g
cler ro,uwe er een van trio,rnf.

Dooden, die hier voo'r ons rust, het is niet
waâr, dat gij er niet meer zijt. Gij leeft en rqij
troolen de sternmen die uit uw lijkkisten opstij-
gen. Gij s[]rerEft1 tot ons. Wij beloven u in ons
geweten te bewaren, wa;t uw voo,rbeeld ons leert.

Wij zulleu getrouïv blijven aan de groote 1æ
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die g'ij orils nala,â,t. Gij vraagt ons de zegepraal,
clie gij irebt b,ew'erkt, vrucirtbaar te nraken. En
vroom zul1eu r,vij waken, opdat ulv wil ge-
sctriede. l

iViet dezelfde o'ntroering luistert <le menigte
naar de rede v'an cien ireer Eelacroix, eersten
minister:

( N'oo,it ire,eft dit oo,rd, getuige vaû een rosm-
rijk. verleden, nooit heeft dit stadhuis en deze
urarkt riic oe gebo,orte vail onze vnjneden en
den clooril van hare eerste ilraitelaa,rs zagen, hun
prachtig ka,clçr geieend, tot een scho'urn,'spel groot-
scher dan hetgene dat ons thaxrs gebo<len wo'rdt,
d,oor het sto'fferlijk oversicho,t van die twintig hel-
derl.

Geen winstbejag, ze,gt de minister verder,
waa de drijiveer van huri handelingen,<ioch enkel
cle lie'fde tot cien gebo,o'rtegro'nd, en het gevoei
cler- eer. Bu D'uits,clriand was vci-baasd clat Seigrë
geen eigenbelang kende en zich sle,chts iiet ler-
den doo'r zijn plicht. >

i)aarna hangt <1e heer I)etiacroix een treffentr
tafereei op, van al de o,ngerechtigheden tloo,r ci,e

Duitschers in tse'lgië begaat.
tr Ue heidcn, die we thans vereereo, kwamel iu

opstanci tegeû het dageiijks gepleegde on'
recrû.. Zij wllden de eer reuden en cle nationaie
o,na,thankeiij kheid terug v'eroveren.

Die sto,et,van gansch een volk, dat de roemrijke
do,oaen ko,mt begro,eten, bewrjst Llat er eûeie gc-
voelens leven in het Belgisch volk. l

D'e Eerste Ministerr b'esluit nr.et de w-oorden:
tr {Jit die 20 lijkkisten stijgt eeu sterr die oDs.
toerc,ept : Wij zijn niet gestorrveî vooir een her-
senschimi, ruaar o,pdat onrsterflijk .weze d€ze
levende, diep b,enrindre werkelijkhei<l : het Bel-
gisch Vaderland ! >

De Koning gaat heen.
Soldaten clragen nu dle kis,ten ûaar d,e Gror:te

Markt, waar kano,aaffuiten gereed staan, elk be-
spatulen met zes paaÉden, die geleid wo,rden
doo'r artilieristen.

We o,ntroeren toû in 't diepsÊe cler ziel, als lve
eenskiaps kinciergeschr'ei hoorren, en het geween
vair vrouwen...

- Vader, vader ! klinkt het.
O, hoe denken we nu aarl e€n laatste sâimen-

zijn in d,e gevangenis, aan cle laatste gedachten
der vetrro,rd,ee'1den, aan de iedige pùaats, zoio ont-.
zaglijk wreed geslagen.

Dat beschrijft men niet, dat voelt men alleen.
En zeer velen voelen het diep, want ze vegen

tranEn weg.
Drramatisch is weer dit eeur,venoude stadhuis

vaû, Brussel. 't Vededen is hedefi gewo,rden. 't Is
orf de kiacht der ma,rtelaren uit vroeger tijd nog-
maais opstaat en zich vcrrneugt met die onzer
dagen.

Bgmont, IIoo,rne,, Annees,sers en zc),o vele an-
deren, hun schim schijnt een sto,nde o,ver deze
*Zliïfi"'îXïlffiuo*u, 

doodsci, en siomb.r,
.zonder een enkelen to,eschouwer, als om dat
bloedig tijdvak van Alvs, vgo,f d,en geest te
brengen.

De stoet. vertreh.

,Iiloo,rublarz"erç, err stafmuziek.varn het Ee- en 18e
inf anterie spelen tre',-rrmuziek. Ilondercl, soùdaten
van het 8e volgen rnet het vaandel.

Dan tle dooden.
De oo:tzaggelijke menigte,die achter de schosi-

kinderen ell vereenigingen gescha,arcl staat,
grr:et eerbiedig.

't Eerst achter de lijken gaat de vertegenwoo,t-
diger cles Konings. lJ'an l'o'rmen de familieied,en
der gefusiileerden en c1e ieden van het ve,r'dedi-
gings,kclrniteit een a,angri.jpencle groep.

We herkennen c1e gezanten cler geallieercle en
beschermende landen, de'n voo,rzitter van den
Senaa,t en de Kamer, al t[e ministers ciie te Brrrs-
se1" zljn, cLen go'werneûr vaû l3ra,bant, de leden
der Bestenciige JJeputatie, clen vo,otzitter va,n den
Ra,a,tl van l3rab,ant, cien algemeenen staÏoverste
van iret L.eger, cien krijgsgoevérneut, cier:, garni.
zo,enko,mmanclant, cien piaa,tseirjken bevelireb-
ber, den b'evelnebber cter l{ijkswa,c[t en de gene-
raals vara het garnizoen.Vetcler de b'urgcmeesters
cier l3russelscne agglomcratle, scnepen€n ert ge-
ileenteraaclsleden.

Een af<ieeling va,n 50 man'van het i9e iinie
:,1Lrrt den stoet.

Aan de gevels harigen cie vlaggen haifstok. IJe
ia,ntaarns branden oûi1er rouwlio,ers.

,4'iie klokken der stacl iuiden.
Bij de hoo'fctkerk is de aanblik aangrijpend,.

.tlovcn op hct portaal staat karrlinaal Xlercier,orn-
ringcl cloor de geestehjkheid.. D,e clootren rusten
een wijle voor de treden. lijkzangen strjgeu op.
\r ierook walmt.

Onder ec'n plechtige stilte doet d,c aartsbie-
s,chop elen dienst.

Ën dan sichalTen weer ho,ornen, klinkt het
vo,lk$lied en schrijdt de stoet langzaam naar de
begraafplaats st@reda tucs,chsn rijen eerbiedige'to,e$rhouwsrs.

**.1*

Ook in ailclere steden hadden derç,lijke plecir-
tigheden plaats, te Gent, Brugge, Antwêrp,en,'l'rell, Kortrijk, Luik, Hasselt.

D,an lveer onthulde men gedenkteekenen voor
de geoneuveldc s,n'lda,ten tot in c1e kleinste dqr,
peir.

+**
We heb'ben in het vo,rig ho,ofclsituk gehoord,

ho,e \Vilson naa,r Amerika terug reisde. Enkele
dagen tevoren had c1e voorzitter der Vereenigde
StaÊen een reis doo,r België gemaakt. Wij maak-
ten rlen tocht mee en schreven hierover : ,

ruAlvorens nâaf België te komen, heeit president
\t'iison cle volgende mededeeling aa:r de pers
laten genordeu:

t Op clen vocravoqld van zijn vertrek. na,ar Bel-
gië is ,ie Yoo'rzitter der Vereenigde Staten ver-
heugcl te'kunnen.uitcirukken, ho,e geiukkig hij
is zich te be,geven te mitlden der natie, die de
slagboomen der beschaving verde'digde in de ver-
plettercndste omsta,nc(ighediem, tijdens die ver-
schrikkelijke dagen van Augus,tus 1g14. De Voo,r-
zitter gevoelt een bijzonclere vreugde België bin-
nen te komen langs de srrna,lle strook heiligen'grond, die gedurende vier jaar het eenig wije
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gccleelte \\ras \iâ11 het Belgisch gro'nclgebietl cir

rlien .'le Koning op zulke helclhaftige rvijze vcr-
<ledip'cl heeft geclurencle .gansch c-lcn oorlo.q,. ltiitt
het hoofd zijner troepen. Hij wens'cht vrtrig ziclr
te miclclen varr clc' Be'lqische, bcvolking te bel'itr-
dcn, Kardinaal }Iercier, Burgemees,te'r llax cll
Generaal Lentan te ontrnoeten en nret cigctt
oo,ge11 dc schade na tc gaa11, gelcclcrl cloor ec:tl

rrolk, rviens ee:tige'fout was vo,lstrekte getro'rtlr'-
heidr a,an ziju icleaal van natiornale eer en gehccht-
hcicl aan hct gegcven woo,r'cl. D

18 Juni. \\iij hebbeu irr I)e Panne o,vcrnacht.
D,e Koning en lioùingirl verble\ieu to,en in 't ho-
,a1 't'^rlinck.

Onze auto,s komren voof cr1 lve ri1'c1cri traar
Aclinkerke, \{/aar âan de gevels vroo'lijk de vlag-
.qe11 \À/app-ere'n in de zo,n, clie nu cloo,r cle nevelerr
gedkongen is. D'e velclwachter, met zijn brceclc
roo,le b,iezen op zijn bro,ek, sta,at fier aan derr
ove,rweg, o'm het volk op, a,fstand'te ho'uclen. \/oor
het station pa,troeljeeren heel kalm de gendar-
men, EEn rrerkrnan, op zrjn Zondagsch, clwciit
119,9 €ens vlug de wachtzaal, schoo'n, rvarrt Cc sol-
daten en burgers, clie heden morgen al o,m 4 u. :l L

en 6 u. 26 veftrokken zijn, hebben weil e'en krui-
'waeen voil zand meegeblacht.

De sta,fmuziek van het zesde jagers, van Brng-
ge, nadert met vaandel. Dan ko,mt de Koning in
a,uto. De troepen stellerr zich langs de spoorlijn
op. D'e Ko,ning en de Koningin stappen op het
peffotl. De troepen presenteeren het geweer. De
muziek speelt het Vo,lkslie,t'.

De trein v'an D'uinkerke stoomt langzaam birl-
nen. Ifet is 7 u. 45, juist op tijd. De \rorsten
ruet gevo'lg, gezant Brand-W'hitlock, hooge amb-
te!â,ren, g'a,a,n naaf het rijtuig p- b,e,o.r'o,etcrr cle
hooge gasten. De muziek speelt het Ame,rikaansch
Vo,lks'lied.

D,e vo,o,rstellingen op het pe,rron van Adinker-
lrn'c sitation zijn a,fgeloorpen. D'e Vo,orzitter cler
Vereenigde Staten verwisselt zijn hoogen hoecl
voor een pet, schiet over zijn zwartetl frak een
stofjas.aan, stapt in de auto naast den Koning en
rve- zijrr we uit de smaakvol gedeko,reerde wacllt-
zaaT naat buiten.
- Buiten staan de meisjes en knaapjes van Adin-
kerke de echt Vlaams-che kereff<^iiraertjes, die
zo,o,veel lee.{ van den oo,rlog hebb,en geiien.

So'rnmigea ku:rnen u spreken over vErrnink-
!go. "t dood€n,o,vff granaten en bo.mmen, als onze
kleinen oiver hrln speelgoed,, hun gewo,ne stille
do,ening.

. Maar die gruwelijke tijdl is r,"oorbij en de kin-
deren zwaaien nu met vlaggen en juichen. Wil-
s,on, zijn gade en dochter 

"n ons Vorstenpaar
groeten geregen terug.
- P""t is ook eren Duitsche afvaa,rdig!ng. ,t Zijn
krijgsgevangenen die toevallig aoo,i Àîi"terte
mqt eerl wagen trekken. Ze wèten niet ho,e zichte houden. I

._De auto's rijden langs de kerk en ,t eerst ïvat
wrlsom in o,ns landl ziet, is de uitgestrekte cloo-
clenakker, waar zoo'rv"eel ";"; ;"p,p?;;,- *irt"r"_ren voor het recht, sluimeren in de schâduw va,n't 

_eerwaardig Vlaamsch torentje.
u'e steken do brug ov€r en weldra tuJfen we

tioor Veutne, waar 't juist markt is. Al dad,elijk
ecn Viaamsch too'nee'itjc l

De b,evolking wil de zakcu herltclllen e1t wer'
kell, ze drijft ieeds hattc1el, lnaar ru werrdt ze

zich een sto,nde van de kramen af, ort ctre vo,or-
rlalrre {Ia,Srten to,e te juichcrt. Iin o'ver Vetlrûe's
pleiu scho,uwetr goedulo,cdig c1e we'1 gewoflde
Sint-Niko,laa,storen, die erchter nog kloek is als
't burcht en het zwierige Belfo,rt.

\\/e sto,tmen naar \\iulpen, dat zijrr -*cltoo,rtctt,
Irtrcgen to'ren verlo'ren heeft.

Veume-Ambacht vertoorrt hier nog slechts gc-
t'namtear van huiz.en.

Do,ch aa,n clie gcra,a,nrterr hamgerr no,g rvittc
gcvels, r'",elkc hel blinken o,p iret wilcl,e kltricl ,

tlnt ntl lvast, lrraat de bo'erelr vroeget' hun vclcl-
,, mchtcrr krveekten. En uit het puin, ko,merr
rrrcrrs,cl-rcri cle,n lange'n storet âanstaren, c!1 als zii
tlcrr Vorst herkennen, groeten ze, schuclitet als
;:c rnet qreilriger, lc'venclig z.oa ze nret rrclen zijn,
gelijk het ten lande ga,at.

Oo,stduinkerke ligt claar r1r1 zoo scharttel urct
ziirr do,o,rschoten torrentje err bour,vvallcu. i)a,n
stekqr c1e bo<imen van Gro,enerrclijk hun ko,rte,
afgebroken takken uit, waa,rop to'ch nog groen
is gebot, en.even later'berEiken we Nie'uwpo,o'rt.

Reecls verscheidene inwo,ners ziin naar het ste-
tle"ke teruggekeetdi en hebb,en eenr hout€,n huizer-
ke gebourvcl, als rrln 't l{ieuw Nieuwpoo,rtl,.
rr Het Froint)), En het nu getooid met vlaggen en
groen, zelfs met opzettelijk gedrukte pap,ieren
banden < Leve Wilson ! r, r< Leve de Koaring !r,
< Leve dre Ko'ningin ! l

Een cler goecle lieden is zoo ontroerd, dat hij
luid uitroept : < Leve Ko,ning Wilson !r terwijl
hii met beide armen zwaait..

Het prograrnma van den Voorzîtter drer Ver-
cenigclc State'n L':rcezernt het vo,1k veel meer be-
langstelling in, dan velerr vermoeden. En dan
ire,eft Amerika voerdsel gezonden rLa,ar 't bezette
gebied, het zwa,arcl getro,kken oo,k voor België.

De auto's houden stil. De Koning leiclt het ge-
zclschap naat c1e plaats waar eens de vermaaide
sluizen tval€n, die hechte veste der IJzeriinie.
Onze Vo'rst ge'eft eenige verklaringerr in ,t En-
gelsch, in welke taal de Kouingin zich insgelijks
zeer vlo,t met Xlevrouw en }Iiss Wilson onder-
houdt.

Ik hoo'r den Pre-.r,ident tot tle Koningirr, zeg.gell,
riat hij zeer b,ewogen is cloor den aanblik van aii
ver\,"o€st Vlaancl'crland. Hij bekent, dat hij het
zich to'ch z66 niet hacl voorgesteld. D,an wijdt hij
een wo,ord aan db diooden.

De o,mgang tusschen de.ze hoo,ge personen is
zeer eenvo,udig err hartelijk. En allen, die het
tochtje meernaken, a,lsmede de toeschouwers kun-
nen de vôo,rna,me gasten tot zeer dichtbij naderen.
Fotografen en filmopnemers hebberr ook vrij
s,pel. Alle etiket, elk o,fficieel getloe is hier uitl
gesloten,

Bij c1e sluizen worclen eenige schep,enen efl ge-
rtie,enteraaclsleclen aan cle familie Wilson voorrg,e-
stelcl. De b'urge,rneestcr is doo,r ziekte verhindàrd
henvaarts te kornen.

fns.tapp,en ! En lrte snorren weet he,en, nu dwârs
cioor het verwoeste land ten Westen van rlen
IJzer. We volgqn een weg langs het vernieltle
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Ra,mskaprelle en Fervijse evenwijdig met dqr
spoordijk Nieuwpoort-Diksrauide, die in den
IJzerslag van 1914 zulk een voorname ro,1 rtewul-
de.'Men weet dat, na een blo'edigen strijd, de
Dnitschers zelfs tot hier dro'ngen ' fr7aaï voo,r het
help'ende water weer wijken moesten.'I{et progra,mma wordt fli.nk uitgevoerd. Wi1-
so,n is geko,men om te zien. En de Ko,ning toont
hem vo,o,r'al de punten rvaaT 't Relgisrch leger het
z.uiaa.f te Ve,farnt\,\/oorden ha,cl', maaf toch stand
hieL<l. Zoo stoppe{r we danr ook voor Diksmuider
aan <1e Ho,o,ge Btug, waar de Ilzet tus,schen de
Ilclgi sche loop grarren- vers,terkin gera ten'Westen,
err clc l)uitsche ten Oosten, vlo,eit. W'ie heeft niet
vaal die gruwelijke maalderrij gehoo,rd, \Melke een
geduchte ves,ting weldl, d.ie zooveel tfoed ko,stte?
I)'arrr zien we Diksrnuide's altijd weer indrukwek-
kende luïne, \Ài'âair clle inwonet nieuw levert
bre,nst. Eigenaa,rdig zijn die uithangborden cler
houten herberg'winke{tjes: rr In 't nieuw Kaas-
kerke r, u Irr de fusiliers-r,narinie,rlsi l, < fn de
VootstarL r.

ln verder lazen w'e zelfs: ( In c1e rustende ver-
\.\:oesiting )).

\/arrr dlerrr lJzer rijdera we nu. in eens door naar
de ho,o'gte van Klerken . Onze Vo'rs,t le{dt daar
ziin ga.sten ila,ât' c1'€n he'uve[, wââr 't schame'l puin
vau clit Bàsrchka;ritersCorp bij talrijke graven 1igt.
Ecn wijd pâlioirarua s,tr'eikt zich voorr onzern blik
rrit. \\,1e zicu r,nanlep'er tortll{ksnruic1e,, 't gans'che
Icperlée ell eell deel van dat van dien lJzer. Maaa:
het is een vlakte des clo,o'cls'. Geen do,rBen, gee11

ge'huchtera, geen huizen, g'een ho'evetr meer.
Wcg zijn c1e womnige boomga,arden, de wucht-'Irare akkc'rs en c\e gtazige rneiderr v'au rn'eleer I

I{et orog' vjndt tiet als vro'eget' clen Sint-l{iko-
la,as'tor'en v,an Diiksnuidie o,f dle o,ude, s;chooner kerk
va.n I,6p,n orf het Brelfo,rt vam leper:. Hoog wild,
s^râ,s en ganschc p'lekken pâp,âversi, die hier zo'o,

u'ec'1detr.ig gtoeien, als zo,cirten ze hun vuurroode
liletur in al het bilo'ercll cliat het genvest daa,r voot' ons
dlenkte.

Eenige narnen ! a;l bes,taan cle pla,atsen niet meet:
Ro,esinge, Sas, Steenstr'ate... Gind's walmclq ook
voolr 't eetrst het stikgas, toetr die I,ente vam 1915
in h'agerr en boomen botte en biloeide.

Ja. die ho,o'gte Van Klerken $/a,s een gewichtig
llrnt en daatom hielderr die D,uitschet's ze stevig
vast to,t in Oktoiber 1918 de Belgen van ginds',
lvhrar ik' nu heen staar, aangestor{nd kwamen en
dezen heuvel namen en da,a,rfia het o,ude woud
tcn Vlaanderen.

En ik blik weer naar 'Wi1so,n en Albert. D'eze
twee figuren op de hoio'gte van Klerke,n I Ja, zijn
\\re ons w,el tqn votle d'e groo'tschheid dezer ure
lrcrvttst ?

llaar rn,o,n,clerrlijkcr worclt het o[ls 1ro,g. V/e rij-
d'en cloo,r lTouthulst, naar het wourl], clat arm ge-
scho,nderr wo'udl. I,angs eren $'eg, ciie eens een
schoone clreef is geleesf, maâr r /âar nu wr'akken
va,n boomen to'ch rvee,r niettw groen dlagen,
groe-n, dle kleur drer hope, is een zeil gespannen.
IJa,arond'e'r sitaat eeû tafel nret wit klee'd. Uit
RfususeJ bracht eerr vrachtauto het o,ntbijt vo,or cle
Iioninklijke Familie err haaL gasten.

C)1r eenvoudige sto,erleu zet het gezels,chap zich
lredr, ee'fst rniss Wilsom, c1ra,n onze'Vcxst, claa,r-

nâast cle president, clie aan ziin linketzijde Ko-
ningin Blisabeth hee'ft, nevens wie dan Mevro'uw
Wiison p aats neemt. Ho,fdarnes, cle heeren Hoo-
ver, Brând \tr/hitiock, A,merikâansche en hoogere
of{icieren s,chuivcu o,o{< b j. Wij legeren ont i11

't gLas,, dagbla,cls,chrijvers, o,fficieren, autoivoer-
ricrÈ,, photografen; em orpenen dren klapzak ons
rloo'r l{evrourn' Terlinck heclen morgen in De
Panne bezo'rgd.

0, nu mis ik ze, onze Boschkanters, dtie anders
uit hun irutten sn hs,efjes zouden getreden zijn,
fier omclat hun woucl die eere C'eniet. Maar ze
zijn rrerspreid en rrerstroo'icl en hebtren heimwee
in den vre'erncle.

Toch kornera er claar twee, en'ze gaan vlak
-iairgs cle koninklijke tafel r,norrb'ij.

\\rils,on en Albe1t, in het Worurl van l{o,ut-
hulst ! Dra,at, onder de verrninkte bootnen, bij de
doode stan'men, slapen zooveel Belgis,che broe-
cleren, gesnellveld to'en zij de vrijheid bra,chten
lau hun vetdrukte vo,lk.

D'enkt de presidernt a,an hen?
Hij staat op en spreekt. Vele woordEn zegt hij

rriei. maar ze zijn treffencl.
Hij drukt zijn gro,o'te tevredrenheid en onttoe-

ring rrit o,ver c1[t eerste siâ,men,zijnmet zijn Beigi'
sche vrierlclen eu -r'e1 in het historisch wo,ud,
u,aar het Belgisch leger zoo'helclhaftig toornde,
rlat het 't erns'tig meende met cle verlo,ss'ing e,n

het herwinnen vrân het 1and. Uit 't p,uin mo'et
I3clgiô ver'rijzen to't 

.een 
schoone to,ekorrist.

D'e Ko,ning onderhouclt zich da,arna gerruimen
tijcl met den hecr I{oonrer, ,eenr- van Wilsrons
lira'chtigs,te rnecl,ew'elkers, die voo,r 't bezette
laur1', o4r zulk een uitnernendie wijze, de vo'eding
rcgç'idre. D'e Iicningin komt in de dree'f en neemt
kiekjes van ha,ar gâsLtefl, en einde,lijk s,telt Zich
cle gansche groep voor de filmopnemers op, die
gercluldig ofi dit oogenb ik hebben staan wa,chten
crr rrrr lusrtig clraaien.

I)e rustpoos is vo,o,rbij en we stappeTl weer in
ric auto's.

Voo,rt ga,art rve langs Poe,lka,pelie, St. Julien,
\\iieltje en Sint Jan. \I/e' ko,men nu in het Engel-
s,che gevechtsvak, na,atr zijn toch in verwoest
Vlaanderen.

D'e rveg hee{t vee'1 no,o'clbluggen, o'neffenhe-
clen van gerrulde gran:a,atkuiler, kruispunten
met sporfen,. Aan die hinclêrlijke plaatsen staa,n
waarsichuw'en.de burgers, d[e een wit viagje
zwaaien; een lapje linnen, een zak- o,f handdoek,
ze'lfs eerl eenvo,udig s,tuk papier.

Drcïr eerste zagen we bo,ven op een betonnen
bioilchiris en hij geieek \,ve1 de verp,crsoo'n1"k'ng
vâ11 't zich qrre::ge,venile D'uitschlancl, o,nbe -

u,ceglijll ais hij zich cla.ar hielcl met zijn witten
rlock op een ttaarclcloos geworden o'orlogswe,rk.

't Scirijnt o,{ a1 die vla,ggetjes den ireer-lijkcn
r,rerile vicferr en is het da.,a,ro'm rlat de dikr,vijis
zori gcvo'c,1ige buitenrnan , clie ztjn.qerda,chtell zoo
trcffeni'l ka,it uiten, clen rn,is of den twijg, ciie ais
s,tok rlierrs,t db'et, rret bloemerr eu, gro,en heeft
gckro,ocrcl? Brits'chc sro'ldaten, dle Duitsichers b,e-
t'aken of Chineezen gerieid,en, sûâan aan del rand
van clerl weg, 't geweer op rlen scho,udef.

Mijn blik glijilt over het reusachtig woest
1an<li va,n Zoniri"beke, to,t aal tle hcurcls va.rr
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Passchendale. Wat al gruwelijke herinneringen !

't W'as hier dat men tijdens het Engelsch o'ffen'
sief van 1917 acht man noodig had om o'vei den
moerasisigeo doorweekten boclem één gewonde
te vervoeren en 't Britsich.e le,ger meer.verliezen
leed aan bezrveken lijders, die geen hulpe kon'
clen o'ntvangeî, dan aan werkelijk gesneuvelden.
Herinneringen ! Maar weer treft het o'ns hoe nu
claar voor o,ns Albettus en'Wilso,n rijclen, als een
getuigenis d'at een nieuwe tijcl voor o,ns lantl,
voo't' onze wereld is ingeluid.

We ho'uden op de markt van Iep,eren stil. Bur-
geme'ester Coiaert voert Wilson naar t1e indruk-
wekkencl'e- tuïne van cle halle en de hooddkerk.
Schoolkincleren bieclen, o'nder leidirig van Me-
'r'fouvit Struwe, de echtgenoo'te van, den Senato,r,
bloemerr aa,n de Vo'rstin en Mevro,uw Wils,o'n.

* Er zijn aI zeventig kinderen op cle school,
die we na.Sinksen bergo,nr:en zijn, verte t me de
zuster en opgeto,gen vervolgt ze: Heb je ge-
zien, ho,e de Ko,ninginne âan die kinderkens van
cle blo'mrnen p'iepertjes ga|? Ze is toch eenvo'ud,ig
van herte, he?

Er zijn nu 70û to't 800 burgers te Ieperen te-
ruggekeerd. De burgemc,estet zal ert zich welclra
in een houten huis v'e'stigen.

Op d'e markt staat dan ook een talrijke me-
nigtè, want er ko'rnen dlagelijks enren'eens veel
b,ezoekers. En dan dle s,o'lc1aten, d[e ]run belang-
s'telling toonen,, tot d'e zwarten daar op een vr'a-
gen toe.

D'e fo'tografen en filmoptremers zijn in cle
belfortrurne geklommen en clb,en van die eigen-
aardige plaats hun opna,meî.

Hartelijk toegejuicht, verlaten de bezoekers
de doo,de stede.

Nu voert de reis ons la,ugs het l{oo,ge, Gh.e-
luwvelt en Gheluwe naâir Meenen

Een ba,rre wildernis, erger nog dan aen den
IJzer. Van Becelare en Ghe{uu'velt is geen s,teen
o^p den and,er gebleven. Een naarn op een
pa,altje zegt o,ns waar hun kerkho'f ligt. En
toch ook hier, te micl<len van dooclenrrelden en
munitieparken zijn reeds ba,nnelingen terugge-
keertl.

Een tweeho,nderdl geheel doode starnmen, dat
was het heerlijk park val 't lIo,oge, waar baron
rl'e Vyncks kasteel geheel met den gro'nd gelijk
gemaakt is. Kaal verheft zich daar de Zand-
berg.Gheluwe staat er dan to'chnog alsgeraamte,
en cle stlaat ziet zwatt van mens,chen.

Meenen !

Vlaggen overal en de gansche, reeds talrijke
bevo,lking op de been. Weer ziet Wilson wat de
oorlog van zooveel nijverige plaatsen heeft ge-
maakt. M/e stoppen een wijle ter b,egto'eting van
de o've'rheidspersonen,

Wij rijden Meenen uit en stormen den straat-
weg naar Roesej.are op, langs clen Kezelb,erg en
Beithem. Weer doo'r een land van ruïnen, die
o,ntsta,an zijn zoowel in 1914 a1s in het laatste
o,ffensief. Iæ,clegems kerk staat cl'aar nog rechts.
I'inks rijst o,ok wel Dadizeele's to,rqn nog op,
maar viTe zien duicielijk ho'e deErlijk doorschoten
hij is. Een naam, d.ie ons ontro,e.rt: Sint.Pietet.
In Okto,ber 1914 is hier bij de po,girrg tot ovEx-

schrijding van den stra.atweg menige Belg ge-
vallen. Met Beithem zeTf is't ook zeer treurig
gesteldr. Rumbe'ke's p,rachti.qe toren, die zich
vroegef gindd boven 't Vijfwegebosch ro,ncl het
ka,steel van graaf Van Limtrirrg-Stirum zcn zwie-
rig verhief, is verdwenen.

Overal gro,epjes be,langs'tellenden. Op de
1't6,6,gte van Ledegem heeft zoo,'n troppelke to'e-
scho,uwers c1e Belgis,che vlag meregebra,cht,
wapperend aan een langerr staak. D'e wiedsters
in 't veld s'taken even 't werk en zrvaaien met
den b,tee'dgeranden strooien ho'ed of den kleuri-
.qen hoo,fCtloek. Uit de wegeltjes, Van <1e berrnen
eu de ko,uters, uit de vlasgaarden, aa,n de tuin-
pootten, o,velal in clit echt Vlaams'ch landscha,p
komt 't volk gesneld.

Gindls dr: emt Ro ese,lare's kloeke Sint-n'Iiciriels-
toiren op. De s,torm, die zo,o lang orn hert wo'ed-
de, heeft wel gewond, filaa.r to,ch niet omver
kunnen slaan. Dre over'weg aan den l.{eiboom,
waar juist e'en ttein voo,rbijrced, wiens lijn clbor
het doode land li.et, is met bloenien gekroolrd.
Een trio'mfboro,.{ nu... en vfa,ggen... e11 een zee
van vo'lk. De stoet s,topt, wa,ar cle I'IeenscHe
srteenweg op cie fepersche s,tlaat uitloo,pt.

ITiEf staa,n burg'eme'esiter l{ahieu en s,chepen
Jo,zef Van <1en B,e'rghe. D'e e'erstc sp'ree'lrt met
den Ko,ning, clie b,eilangsifellencl naar rlen to,e-
sûand tler stad vraagt. D,e s,chepene, welke ook
in 't Engelsch go,ed tet tale is, vertclt aan clen
presiclent van Roesela,re's lij den.

Aan de Ko,ningin, mevro,ruÀ' en miss Wilsolt,
rvo'rden bloernen gescho'nken.

Stillekens rijclen rue clan rrerder, steecis tns-
schen een haag van toe,scho,urvers. Leve Wilson I

I,eve de Ko'ning en cle I(oningin ! Leve Ameti-
ka I Ro,eselare, een sta,l vau clen a,rbei<l eu clen
vrede en wars van irnperialisme en gerveld, weet
het en ro'ept het uit, dât tret goecl is te leven
o'nder'<l,e'ho,ed'e vâ11 maxnen als Albe,rt en Wii-
so,n. \ÀIe vo,lgen de leperschestraat, de Zuicl-
s,trâat, wa,ar Ce le'erlinseî \'an ''t klein Semina.rie

, staan. Bij den aanb.lik van het zeer geherrrencle
kol1ege denk ik aaat Gezelle, Verries,t, Ro,rlen-
ba,ch. fn 't ko lerge lagen ook cluizencien Duitsche
gewonrlên. Ro,esel.arc b,ezit a",n çrroote militaire
bègraafplaats,. VIat al herinnerjnsen hicr aa,n rle
gcwelrlige iaren.

Op r1e l{arkt ook ge'est<lriftig' vo,lk. Eveuzo,o
in dle Noo'rd'straat, o,1t derr Brugs,chen s,tecnweg.

En q'eer ziet Wilso,n cle rvo,nclen van Vlaancle-
ren. Wat heeft cle oorlolq van d.eze eens zoo nij-
vere, lcrachtiqe staci genr"oakt I

l\{en heeft clen p'resii<lent ook mcegeclee'iti, hoc
de bezetter de fab'riekerr plunclercle cn claarcloor
alç het b1oe,c1 uit <1err levensia,der tapte.

D'an ga,an we verde,r, langs het hospitaal, clen
Wate'rdam, cle herberg Wynenclale, 't Land vau
Belo'ften... Da,ar bu.igt een u,'eg af naar 't cle,er-
lijk Hooglercle, welks to,rensto,mp w'e zien cn het
verrvo'este Rorzebe <e. Ik blik na,ar c.le hoogte van
Gits en delk aan cle moo,rderijen van 1914, hcre
boer D,ele,u met de bajoatet werd rloo,rsto,ken, hoe
eell groEi van zeventig tveerlooze burgers fnee-
geleicl rn'erd' naar 't gcvecht te Staclerr, a,ls gÊu
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schild voor laffe s'o,ldaten. D,e Kruiska1sijde.....
Lichterve'lcle's scho,one toren is weg. Dan Bres-
kens en DuiGrche pio'niersp,a,rken. D'aarna îor-
ho'ut, de oude stecle, die heden ook geestdriftig
Wilso'n begroet.

Vlaggen rro,nken als schepen Meys,mans de
hooige gasiten b,egro,et. Hij spreek Vlaamsch.

De Ko,ning vertaalt het ge'sp'rokene in 't En-
gelsch.

We vervolgen de reis.
Aan beitl'e zijdre een <lichte menschenmas,sa,.

En tro,ssen aa,n de muren, aan d'e rameû vân ge-
' scheurde; beschoten huizen...

Leve Wilso,n ! Leve Arnerika, !

Leve de l(o,ning en de Koningin !

En geewaai en gewuif.

\\rilson, bew'ogen doo'r die spontanc hulde,
groet genegen eri de Ko,ning moet zich gelukkig
gevo,elerr o'\,er de sympathie, welke zijn volk al-
lerwegen a,an ziln gast betoo,nt.

We rijclen langs db{ ecvrigszins hersteld,e
l<erk,

Dre Ro,rnaans,che tolen is verdh-enen. Onbarm-
hartig heb;ben de verwoesters voor trun aÏtocht
hetn doen spo:ingen. Vroeger al hadden ze de
klokken geroo,fd. I\{enig ge'schonden huis ook
hier !

We snellen den breedLen s,traatweg naar Oo,s-
tende op. Langs hier kwamen in Okto,ber de
Belgen binnen. D'e eersten toonden zich a,l te
o,nstuirnig. Btrrgers waarschuwden hen, dat er
no,py veel D'uitschers waren. Menige held liet er
clan ook 't leven, v'oo,ral bij den onverhoeclschen
a,anvat âan 't St. Joze,fgesiticht.

'Wynendale !'t Oud slot c1,er Vla,amsche graven,
gelukkig geqlaardl, al hedt ttre bezetter er veel
geroofdi.

Ginds links ovef de v€lcien is het groote Duit-
sche kerkho,f van ctre \4rarand'e, langs de baan
naar Aartrijke. Rerchts buigt zich de weg af, die
langs d,en Reiget, de Wikkelaar naa,r Beers,t en
Diksmuide voert. Ook dàar liggen veel be'graaf-
plaatsen.

We hebbten nu eel1 '/aart van 90 km. pef uur.
Als een wa,rrel zien we Mo'erdijk, den blanken
torren van Gistel, waar het Duits,che vliegplein
lag en nu Engelschen zijn, den to,ren van Snaas-
kerke, dien van I.effinge. We naderen Oos,tende,
stormen er binnen, langs't Kursaal den dijk over,
voorb,ij, de visschershaven, de St. Pieter- en
Pa,uluskerk en dan naa,r de Markt, waar duizen-
den deu p,resident to'ejuichen. Op het staclhuis
teekent Wilso,n het Gulden Bo,ek.

fntusschen had zich in de Kapellestraat een
dichte menigte vc,rzame,ld, die de voo,rname rei-
eigers b,ij het vertrek hulde brachten.

En zoo vo,lbrachten wij de reis d,oor het ver-
woest Vlaanderen.
_-,Nu grng het ovef Breerdteine, Denr .Ffaan el
Wenduine.

" .Overal hartelijke begro,etingen doqr de bevolj
king. Aarr den ingang van BùnÈenbàrg.., Éij a"
haven, stonrden a,fgevaardigden vân bet- gemeen-

tebestuur, de gen'apende braadweer' met r,aandel
cn schoolkincleren met vlaggen.

Een ko'rte voorstelling hail plaats. Waarlijk,
deze bevallige badstacl liet zicln evenmi4 o'nbe
tuigd. Op den ganschen doorto,cht; waarbij doo,r
een gerdeelte der Kerkstraat, de- voo'rnaamste der
plaats, gereden wercl, riep een diclite menigte
o,nze Amerikaansahe gas,ten een, spontaan En wel-
gcmeend welkom to'e.

Ën ook verder in cle duinen bleven" de wande-
la'ars staan en wuiftlen ze ntet zakdoeken o,f hoe-

rlen.
V66r zes uuf norg waren we te fuebrngge.

D,e booter in de haven, clje Engelsche marine-
vaartuigen, de loodlsko,tter, eenige vra.chtsche-
pen hadden slineers van rtlaggen orp, wat een
feestelijken aanblik bood.

De autos red,en zo,o ver rno,gelijk op âe *-ade
naast den haven<1arn, w'aar de hoo,ge bezoekers
doo,r <1e Britsche auto,ritelten ontvangen eri
rondge{eid w'ertlen. 'Wilson steld'e groo,t be'lang
in.cleze zoo tra,gische plek etr luis,tertle aandach-
tiq naar het verslag o,ver de sto'ute beclrijvEn det
Ëngelsehe vloo't. Het bezo'ek clutrrclle clan ool{
wij lang.

Orn half zerten te'ed men na,ar Zeebrrugge-

West, waar een bijzomclete ttein, doo'r salonrij-
tuisen gevo,rmrtr, oqrder stoo,m sto,nd'.

D,e militaire eer vsertl hier door tro'epen be-
lvezen. Terwijl het muziek 't Arnerikaansch
votkslied aanheft, nenen c1e Vorst en cle Pre-
sident afschEid van de Britsche a,uto,riteitefl.
Onmid,lelliik na 't instap'p.en, w€fd het sein tot
vertrek gegeven.

En we molyen nu zo,nder o,verdrij\ring van ,een

zeoetnôht snreken I

\riet alleen te Brrtslre. te êent, te Aatst. in cle
steden dus, maar op alle dorpen lanrs de lijn,
ja, oo,k in het ve'ld, juichten belangstellenden,
to'en de trein r"oorb i reed. Er wercl gewuifcl en
gezwaaid en \^/eer lnogen we het .setuigen, dat
o'nq volk met Wilson is ! Te Bruo{e, Gent en
Aalst stopte men even; langs beide eetst ge.
noemcle stede'n werrl tro,uwens zeer langzaam ge-
fe'l;en. Voo't kasteelen. zo<rwel als voo'r hoer,-err,
overal clezelfclb hartelijke be,tooging van welksm
en eerbied.

Ën toen vae Brussel nadierden, sieeg, zoo mo-
gelijl!, de geestclrift nog. 't Bego,n al te Laken...
Llit de ram.en, o'p de b,alkofls, op rnurenn bef.
mEn, aan de overwegea, telkeris een zee vafl
menschen,

Om I u. 15 reecll cle trein het s;tatio,n der Iæo-
poldsvijk binneu, waar een militair muziekkorps
het Amerikaansch Vo,lks,lied deecl klinken. Op
het met vlaggen, bloemen en planten versierd.e
peruon, wa,ren tgr begroeting a,anwezig de heer
Beco, go'everneuf va,n Brab,ant, de heer Cocq,
burgemee'ster v'an Elsene, de heer Max, burge-
meester va,n, Brussel en v'erscheidene militaire
overheden.

De familie Wilson werctr aan hen voo,rgesteld.
D,an namen de voo,rzitter en cie Ko,nin.q de troe-
pen in oogelschciuw
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D,e stadl Brussel b,rengt hulde aan hare glo,rierijke kindeten.

En buiten, welk een o'ntzagiijke menschen-
massa,, die de hooge bezoekers met een do,nde-
rercle ovatie begro,ette. .

De auto's stonden gereed en. na dez,en langen,
vermoeienclen dag, reden onrze Vo'rsten en hun
gasten naar het paleis. ))- Èn ", <le tweàde dag:

tr Dat België ddor den oorlog vee'l verwoeste
gewestea heeft, qeet men in tt buitenland wel,
al gee{t men er zich we'llicht, niet geno,eg reken'
scha,p van hoe ernstig en gruwelijk die vernie-
ling is.

ùIaar veel min<ler bekend is men met de stel.-
selmatige plundering door de Duitschers van
zooveel fabriekerr en vyerkhuizen, het uitbrekelt
en wesvoer-en va'n itrachines en gÏondsto,ffen,
vgrr,4r'on-lr onze nijvetheicl nu 'rterlamd is. En
waar niet gearbeid kan wor4en :s het moeilijÈ
noo,.i te lenic'en. Werktuigen en grondsto,ffen
'-ee{t o'ns lan'1 noodig.

prc,sri-1eflt Wilson he'eft gis,ter'en onze ve'rwo,es-
te lanâ'srtreek gezien. Heden kan hij zich een
denkbeeld vorrnen van den tweeden s'lag die i3ei-
gië trof doo,r de pluncletwoeie en de ze7î.zach-
tige p'lannen varr den bezetter.

Om 9 uur rijdt de koninklijke auto doo'r iret
hek van het paleis. D'e Ko,ning en de pres,ident
lvr.l,r-'en geest,lriftig clo'or de menigte toege-
juicht. De Koniirgin, Ilevrouw en Mejulfer
vVilso'n maken dezen to,cht niet mee. Onruiddel'

lijk r,;ertrekt de kolonne. Met eenl flinke vaart
rijtlen we cle Lo,uisa1aa,n over, het heerlijk Ter-
kamgrenbos,ch doo,r en op dEn 'Waterloogchen

steenweg zûten de auto,b'es,tuurders nog meer
aan, zao'da,t we met een snelheid v'an gemid'deld
65 kilo,meter doo,r Biabant sto{meî,.

Wijd stiekken zich de welige landb,uwen uit
eR we genieter van. de wonderscho'one ,paino,ra-
ma's van Mont-Saint-Jean, Eigenbrakel,Baulers,
Nijvel. Wilso,n ziet den Leeuw van Waterloo en
dat ander indrukwekkende slagveld, dat wel alle
spoïen van striicl reeds lang ve'rlo,ren heeft, doch
norg stee<ls is geblev,en een bladzijde van de hoog'
ste, ernstige geschiedenisr, welke v'oo'ra,l êêfl vêï:
maning is voor regeerclrers, dte cle beginselen van
een Wilso,n niet begrijoen willen en ze uit hun

, sta,atkunde bannen. V/iihelm If heeft, als weleer
Napo,leo'n, ervaren dat een rijk, da,t op geweld,
sterrnt, geen sûand ho,udt.'V'/e vliegen voorb'ij c1'e groote Brabantsche
hoeven, o,rnbo,uwd en kloek als witte burchten,

' cloo,r gehuchten sra dorpel, wâ,âr ctre menschen
nieuurs,qierig dren sto'et na,staren, ma,ar zich o'n-
betuigd latea, onwetencl wellicht wie ginds in
Iret eerste rijtuig gezeten zijn.

Als we Cha,rleroi naclrer'en, is Er echter meer
stemming onder c1e menigte. Jumet; Damprem;2,
o,veral staan in dichte grojep'en de he'langs,tellen-
den, en zoo'wel de onclenvijzers efl onclerwijze-
ressien met hun schoo,lkinderern, de overheden, de
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De plechtigheicl te Brussel ter eere van haar heldhaftige zo'nen. Het vaandel van
rlç Brusselsche vereeniging der verminkten.

Tab,rikantcn als cle nrijnu:er,ksters in hun bro,ek
en bloes, juichen, ztvadien, wuiven.

Diie geerstdrrift stijgt ten top, als de auto's voro,r
cle w'erkhuizen trlra Providençer) stoppen, r7aâr
vlaggerr \À-apperen en de kinderen met de kleu-
ren der bondgeno,o'ten geûo,o'iil zijn. cl,eve' cle
Iioning I Leve Wilso,lr ! r klinkt het alo'm.

D,e vo,ornarne lrezo,c,kersr, waa,rbij nu ook clc
heer Jaspar, .ministe,r van Ekoqro,mische Zaken
is,, wo,rtïên ourtva,ngeu doo,r clen algcrneenen be-
s'tuurcler en den rroorzitter va1 clen behcerraa,cl,
tle hceren Germain cle Dufait, cl'en Les[uurclei
der fab'riek, den heer Gencienn,e, de burgem,ees-
ters vÉirn Chaderoi, D,a,m.1lreruy, llarci,iennes etr
andere geTn€'ernten, die nret cle e'ers,te ireb ccritrum

rtarr rlit (zwalt land l vo,r1'rlcrr. Dc lioning rs iri
geneiaa,ls,uniforrnr .en van alle heeren is alleen
\\/ilson zorncler hoogen ho,ed,. De,president diaagt
een eenvoudigen bruinen vo,uwhoedi.

Nu wo,rdt de fabriek bezocht.
't Gaat hier echt clemokr-atisch to,e. De 'uve'rk-

iieden, burgers uit <1e o,mge'ving, knapen .eq
rrrcisjes lo,op,s1 met cletr opto'cht mee, en hebbe'
gegll oo,gen geno,eg orn Albert en Wilson aan te-
kjikera. De filmopnemers rennen voor-tclurencl,
hecn c1r weer, er1 .ge krijgt deernis met hen en
zc*eren eerbieri voor lrnn vâk, als ge ze blazuxl
cn zrveetend ho,open.s,teen- en ko,o'lgruis ziet o,p-
srrellen o,rn torcir mââr een goe<l or,çrzicht van al
clit ge;rnlemel te' r,'eykrijgen.



- llll4 -.-

Welk een beeldJ van vernieling ! Overal ver-
rrvrongen staven, gruis, steen- en kalkafval; put-
ten, geschond€n metselwerk'

rr La Prorvidence rr bezit werkhuizen te NIar-
chienles, Haumont, Rehon en Rijsel; deze laat-
ste drie clus in FrankrijH.

Wij b€zÆ€'ken die van lfarchieffie*{' en feite-
lijk zijn we d.us niet te Charlero'i, zooals 't pro-
gra,mma luidt.- De D'uitschers helrben hier schandelijk huis
geho,uden. Van de 5 hoogovens (3 te Maryhiet-
nes en 2 te Damp'r'emy) zifuer 4 vernield. En als
men aiarl dg v'andalen vroeg waarorn dit geschie-

clen moest, kreeg men slechts tot antwoord : a Es
ist ein Befehbr. (Het is een bervel), Twaa,lf sûooim-

ketels werden rveggevo,erd o'f vernield.
In de afdleeling cler cokes-ovens namen, cle

Duitschers insgelijks 10 s,toormketels weg. fn cle

afdeeling staalwerken, verdlvenen 23 ketels en
allerlei 

-andere machinerieën en rn'erktuigen.
Niets is er overgebleven van de pletmolens en
hun machtige rna,chin van 6 tot 10.000 paarcie'
kracht. En veel meer nog wercl vernield o'f ge-

roo,fcl en we zien nu a;lleen de wonclen dier af-
b,raak. De beheerd€rs tooaren aan Wilso'n t1e

afbee'lc1îngen clef vr'oege,re inrichting e1l zo'o kalt
c1'e presicl'ent zich een cletrkbeeld vo'rmeu van het
z,r,rtâr"e verlies clb,or' c1]e uijverheicl geleclen. Zoo-

atrs het hier gesteld is, is het ooki op ho'nderden
aldere plaatserr.

In c1e werkhuizerr te Marchiennes waren v66r
rien ootlog 2.20O bedienden efl arbeiders. Tijdens
den oo,rlo,g had men in 1915 orgev,ee{ 1800 man
personeel, in 1916, 1685, in 191? daalde het cij-
ier tot 1261 en in 1918 tot 800, rli.i. het gansche
perso,neel, dat er dle voorkeur qan gaf in dienst
ie tlijveri borverr een verb'intenis voo'r de Duit-
schers aan te gaan. De ber-ûler sloeg 56276 ton
versrchille'ud iuateidaal aâ,11; groridsrto'ffen en

u'erktuigen.
Ooili ù c1e bijfatrrieken, is er veel'geplurr'derrl'
Wils,n is blijkbaar zeer getroffen door deze

stelse'lmati ge rrernieling.
\\Ie keerln na,ar de-hoofdstad terug. 't Gaat

rryeer in vliegencle vaart. Pang ! Een bancl ge-

sprûrl8en.

- Dat is cen half uur verlet, zegt cNrze aulo-
bestuurder, clic alvast zijn jas uitschiet.

We hebberr nl1 eelt a.lrclerEu rveg gevo'lgc1 en

staa,n hier te micldel, der wijde Brabants'che
rrlakte bij Clenappc. En o,m tlvee uut moeten r've

met cle pers aart\Vilso,n voo'rgcstelcl worden ! W'e

rnoeten echter gelaten in ons lot berusten. Ëverl
vcorr twee uur zijn we te BtussreL terllg' twee
Vlaamsche koliega's en ik. Wat nu ! We zien er
rrit als neiqers en de zwa,rte jas liangt een halverr
kilometer van hier. Dan maat zoa ! Wc zijn inl"
nr-ers midclen in ons rverk. En Amerika is eetr

demokratisch lancl. I)e presictrent zelf bewijst
steeds dat hi j het niet eens is met 't spreekrtoord,
dat cle kleeren rlen ntan malcen.

Dc Amerikaa,ns,che soldatcrr, dic aatl het Ge-
zantschap in de Trie'rs'traat c1e haag vo'rmett,
rienken êr ook zoo o,vef en larten olrs ook zôtrcler
staa'tsiegew,aadl cloroir, Ilen Betlgisch: aimbtenianrr
zet een lrcxlenkelijk geeicht, 11lââr e€Il Ameri-
kaa'n.sçh officier zegt lachend:, <lat wii b.est zoo

voor den Voorzitter kunnen verschijnen; We
sluiten o,ns dus bij c1e zwart getabbetde ko,llega's
aan en drukken Wilsou de hand. Nood breekt
wet. En we willen tle kans niet laten verloopen
om hem te begroeten, tot wien we bew-o,nderend
opzien als tot den ridder van het Recht.

De President spreekt de vertegenwoo.rdigers
der pers toe. Hij zegt dat het hem zeet aange'
naarn was dat wij hem, naar Charleroi vetgezel-
den. Hij wist wel dat er in België veel verwo,est
was, mtaaf het heeft hem toch zeer geërgerc{ nrr
gezien te hebben op welk,een stelselmatige wijze
cle Duitsichers bij clie vernielingen te werk gin-
gen. Bij dit nijverheiclsgebied dacht hij aan dat
van Pitsburg. Hij is o,vettuigd dlat België uit zijn
treurigen toestand zal verrijzæ..

's Nàrriddags wercl Wils,on plechtig in 't Pa,r-
lement ontvangen.

In de zaal, als eelige versiering, Amerikaan-
sche en Belgische vlaggen. Reeds te 1 1/2 uur
zijn alle tribunen <licht bezet, terwijl in de
gaanderijen ro,ucl de ver.qaderzaal de dames van
Senatoren eu Kamerleclen hebben plaats geno-
men.

Senato'rs en volksv'ertegen'woordig'ers,, leden
va,l clle re'geering en ministers van Staat, allen
zijn op post.

Versichiinen eerft If. M. de Ko,nirrgin en \Ie-
vrouw Wilson, ,die doo,r' rle vergadering luic'le
rvo,r:den toeeej uicht.

Nieuwe toejuichingen breken los, wanneer d€
heer I{oover ve,rschijnt

flan worden te miclden van het gejubel <ler
v'erga,clering c1e ro'emrijke f.Tzervlagqen binnen-
ge<lraqen. De vaanclrigs gaan ptraats nemen o1r

het verhoog en groeten met dre vlag, wanneer de
Koning etr pres,irlent \\rilso,n de zaal binnentrc-
c1en, terwijl iedereen recht staat otn den hoogen
gâs,t to'e te .juichen,

Pre'sident \Vilso,n gro,et geuoedclijk en brengt
ieclLereen o.nder een in,lruk van oplechtheid, een-
voucl en ingetogenheid.

Dre ,eerste, die aan het vroo'rd komt, is de heer
Po,trllet, vcm'rzitter van cle Kamer en hij kwijt
zjch van zijn taak o,p uitmuntencle wijze en met
volle tregrip voot de ide'alen, clie president Wil
son bezielen:

< Senato,ren en Volksvertegenrvoordigers valt
België zijn gelukkig II eerb edig welkom te hee-
ten in het Parle{s cler Natie,. Gedurende dezen
langen en vers'chrikkelijken oo,r1o,g, waren ,çvii

veel vErschuldigd aan uw prachtig land en aan IJ
zelf. (Toejuichingen waarvan c1e Koning het tee-
ken geeft) .

A1s wij een blik \ rerpen op het verleden, zien
wij, in het verschiet dezet vijf tragische jaren,
de besliste ho,uding van het Amerikaansche volli
en de groote figuur van Voorzitter $,/iison.

België, dat reeds in vredestijd: de vier vijfden
van het noodige graan uit het buitenlancl moest
betrekken, stontl aan clelr vooravonrtr van den
ho'ngersnootl,.

Dank zij c1'e tusschenko,mst vau Engeland en
Frankrijk en de v'el'wi1lencle tle,clewerking va,l'r
Spanje en Nederlarrd stichtten de Aurerikanen
cie ttCommission fo,r relief u. Indien ? millioen
mgnschen aaÉl den hongersnood ontsrraptg, heh-
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ben zij het te danken aan c1e geniale wilskracht
der Amerika,ansche natie.
. Een tw.eedei maa'l richtte België een smeekbede
to't c1e Groote Republiek. Het was.to,en rle o'n-

rneedoogencle vijand otrze landgenoo'ten in bal-
lingschap zond, omclat zli weiger:den voo'r
D'uitschlandr te werken.' Ofsichoon uw land toen. lrog onzijdig was, hebt
.eij niet geaarzelcL op plechtige wijze dergelijke
p,raktijken aan clen schanclfaal te spijkeren, die
volkomen in tegerns,trjidigheicl wa,ren met het'fn-
tcrnationaal Rccht. )
. I)e eerste minis,ter, .d,e lteer Dre'1acro,ix, zei o.m.:

rt Op de Vteclesko,nferentie had il! d,e eer,
llijnheer c1e \roo,rzittef, va,ak in IJrl' na'bijheid

' te l<onren en rie tritnemcucle m,annen te ontmoe-
ten die, io,nclcrr:r fT, clc \rere'enigde Staten ve,r-
tegenwoo,rcligen. Dc Belgis,che afvaardiging
heeft steeds bij de Arn,erikaansche het welwil-
lencls'te 'onthaal genoten en heeft, o'p menig
1runt, haa,r oprechtan err machtigen. s'teun beko-
men.

België ha,akt na,ar den Vrede, naar een recht-
rta'a,rdigeu, herstellend'en Vr'ede. Enkele vraaig-
stukkerr, waarv'an rechtsûre'eksr zijn toekonns,t
a,fhangt, lijn nog uiet opgelos,t. België heeft
a,fcloenrle v.aarb'o'tgen troodig vo,or zijn eko,norni-

-"che o,ntwikkelin.q zoo,vrrel a,ls voor zijn veilig-
hcic1. IJet is bcsloten ze met r,"olharding ert
kra,cirtclradiÉlheicl ua te streven. g- rlie onmis-
lrarc t'aart;o,rgcrr te bcliornen, hoopt het bij zijn
\-crl;o,ntlcr r en v r i crrtls,cirappelii ke hulp te vinc.len.

\\"eldra za7 dc Statelboncl, \raadvan Gij,
liijnheer cle Voo'rzittcr, rlc grondslagen hebt gc-
legci en \{,'aarvan <lc inrichtitrg r.,eldra gei.reel
klaal zal zijn, zijn rr,'crk kunnelt aaûvax1gen.

Het isi een s,to,ute en liefclcrijke o'nderncmiug.
I{et geldt al c1e n.atiën, clie het recht eerb edigen,
in een krachtsuifin"g vân saarnhoo'righeicl e1r

rechtvaarrligheirtr te verbiurleu, ten einrle de we-
relrl te berhoerclen vo,o'r alc bero'eringeu van hct
gervcld, en, in celr geest van o,nderling vcrtrou-
\1,en en biliijkheicl, c1e regeling te verzekeren vari
ko,ufiikten, dle de eenciracht op de u'erclrl drei-
ecrr tc sto'ïerr.

België z.al aan clen S,tatenbomd zijn vurige en
nrccst tc;,e'qeu-ijcl'e meclewe'rking ge.urcn, en tevens
iret ze,ile{ijk gezag van een. voilk, clat voo,r het
recht gestre:1e,n c,n geleclen heeft.

De to,ejuichingen, die I.I b,egro,eten, Mijnheer
rle Voo,rzittc'r, gaar tevensr naar het ideaal dat gij
verper'srororilliikt en waarvan gii oarvermoeibaar
<1e verw*rezenlijking na,stT'eeft, en naat cl,e groo,te
Arnerika,ansiche Natie, wier 1ot gij bestuurd heltt
in tra,gische, glo,rieriike tijde,n. )) '

Algemeen handgeklap begroette het siot van
tlcze re:1er.o,e'riug rnet ciuicle,lijke stem in sierlijk
Engelsich uitgesp.roken.

\\:ilson dankte voor cleze'hulde :

rt Mijn gevorelens ka,rr ik niet o,ncler woo,rden
brengen t o ze'gt presiclent Wilson. < Door inijrr
plicirtsv'ervulling werd ik lveerho'uden te Parijs,
maaÏ mannen van plicht, zo,oals er hier zijn, zul-
ien' dat begrijpen. r En voorzitter Wilson verheer-
liilit vo,oleerst den l(oning - die Teve,nclig to'c-
gejuicht. worrdt "- Burgemeester Max en Kardi-
naal \(crcicr

tr l{et o,nrecht telgenover Berlgië gepleegtl is de

UoÈt st.*tt r.'an ga,lùch den oorrlo'9, waÉrt dooÛ de

;h;;àiû vàn 
-setsie wisrt iedreieen wat plicht

sebood." 'fcrr citrcle cen plechtige iruide tc brengen aan

het clappete Belgische vo'lk zal de Amerikaan-
sche vertegenwoo'rdlging in België tot den rang

"àr so;tschap vert even wo'rden' België
neàntt"reeds in onze achting dien rang in' rr

n"" bezo,cht Wilson norg Mechelen.
Als- rve de stad binnenrijden, wo(dt hij op

enlit.lt clen cloro,rtocht door een opeengepakte
iioi;.ete en'niet het mjnsrt dbot dre-schooljeugd;
ilie, om zoo te zegg:en, er een lraag vormt,
ioi,îrr.t.tttie toegejuiéht' IIet wa's êen gewemel

\ralt troedén e", zakdo'eken en op sommige
nla,atsen wo,rden van uit c1e ba,llio'ns en veflstets
tlo"tl* op de rijtuigen v'a,n den Presiderrt en

rljir g*nolË g"eworiren' Beneden ziin hef, lgtdo,
dËir Àmerikà"osoh" v'la,Esetjes, die doo'r kinder-
irandjes cl'en besichetûler en clen verdediger van
llens,chelijkheidi en Recht als blijdê welkorn-
grc,et wer:den toegezw'a,aid'- 

Iiardinaal Mer:cier o'ntvangt de hooge gasten

cn 1eic1t hen na,ar r7e GeTe Za'al.
De sekretarisrsen van 't b,isdban,, burgemees-

ter Dressain en het schepenko;lleg'e wo'nen r:le

plcchtlghelct tl1J.' 
Wilson herinnert aa,tr hct lLeldha'ftig op'treclen

van cl.en i<arclina'ail tijd'ens clien oo'r1o'g, clrukt zijn
vrcug(i:e uit Mgr. ÙIercier te kunnen o'ntmoeten
cn 'tto,oryspelt België's herstel.

fn t1e iroonzaal, rvaarvan het ge'ive1f doo'r gra-
rra,tcn L.eschadigd is, utotrdt de thee o'pgediencl.

I/an llechelen ging het naar I,euven.
EeIr even hartelijke orntvangst. En in de rui'ne

iler l{oiorgeschool-b'ibliotheek, waar de rekto,t en
het hoo,gleelaarkot'ps veteernigcl is, wol dt de
Vc,o,rzittelr clet Vereenigcl'e Staten tot dol<ter uit-
geforep'en.

Darr tetug naai Brussel en o,ntva;ngst op hct
s,tac1huis,.

l)an rijden de Ko,ning err dle Presiclent, clb

Iio,ninqin met l\{evrouw en Miss Wilson in auto
cle l\{arkt rond. Ëen langer, zeer lange o,vafie
rl'orclt hun geb,racht. D'e menigte jub'elt, z:waait
rnet zakdoeken, pett.en, bazuinen schallen tot c1e

stoet naar het paleis terugkeert. rr

LII.

DE VREDE MET OOSTENRIJK.

Op 2 Juni lve'rden, de vredesvoo,rwaarderr aa,n

c1e Oositenri j ksche af ger,' aarcli gd el afgeleverd.
Ilit ge,schiedcie op het kasteel te St-Germain

met hetzelfde ceremonieel als de plechtigheicl
1ro^r r1g D,uitschsrs te Versaille,s.

Rechts van clen heer Clemenceau, die den
r,ôo,rzitterszetel bekleedt, zitten <ie vier Ameri-
ka,ansche a.fgevaa,rdïgden, Lansring, ko,1one1
I:[o,use, Bliss en White; links de heeren Lloyd
Geo,rge en Balfour; verder c1e Fransche afge'
vaardigCqr en maarschalk Fo,cfi, 4" vijf ltarLiaam'
.sche afgeyaarclTgrlen, wa,aronder gelneraal Diaz,
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e1e drie Belgisrche, de hee'ren l{ymans, Vander-
veld'c en Van c1'en lleuvel, de Japantrers, de Clii-
1leezen, cle l(ubaneu, cl'e Grieken, Po,len, Roe-
1lrcnen, S,errriër's c'n Ts,j ccko-S1o,wakken.

Presiclcnt \\rilsoqr koalt n,a cle andererr aan,
rlo,orclien hij omclerr,r'eg ec{t oflgeval hacl ruet zijn
luto. Hij neemt plaats rechts van den heer Cie-
lllcllceâ.u.

Iladblijk ctraarop tvo'rc1en de Oostenriiksche .gc-
rlelegeerden binnerrgeleicl ; zij zijn clêrtien in
gctal.

Dc hcer elemenceau op'ent de zitting cn mclcit
tltr çen kofic to,estpTaak clat cl:e tek$t der vrcrics-
\ioorwaâ,tdle1r clieil Oosfenrijks,chen gcvolmach-
tigtlor za,1 rvo,rtlen ovcrhantli.qcl, rnct r-ritzomde-
rirtg' vail zekere c1e'cicr.rn waan'oor nog voo'rb,e-
lrotrd lrcs,taat.

îel*ens c1'eclt hij mede c{ait clel Oostenriikers
cc;t lcrrrriilt r,rrr vijltic'rr tiagcr w,rrdt gcgevcn
onl hult opmerkinger nopens de vredesnnoolrwaâr-
tlcn s,chriftelijlc fc ck:,ct inko'men.

Ilaa.rna, treeclt cle hec'r l)'utasta, srekretaris-ge
t.icra*l cler licnfcrerrtie oçr cl'cn heer Renner, ho'ofcl
<lcr Oos,tcrtrijksche 11e,le,gatie to,e, e1l reikt hem
ltct doliunrcnt ovcr, rlat ceu bo'e,kr.lee1 r,arr rileL
ttrirttierr clarr iiOû ir.latlzii deu vo,rtnt.

Dc heer Renner staat (laarcp recht eu ho,ndt
lc"zing vail ccll tanrelijk langc rerdevo,ering.

Na eerr schei'pe afkcurirrg van bet oucle Habs-
burgers-rcgiem, rn'ijst hij er' op dat cle jonge
Iluitsch-Oo's;tenrijksche rep,ubliek nooit den oor-
1og heeft. verklaard no'ch gevo,ercl tegen om hct
cvôn r,clkefl staat, omr,dat de rva,pensitils,tand"
rccils ittgetrcdeu r.r,'as toen zij o'ntstoncl. Desniet-
temin r,o,rdt D'uitsch-Oo,sterrrijk ter vredeskon-
ferentic geheel anderci be'ha,nde1d clau de â,nclc:rc
sitaten, die uit het r;o'otnralige Donaurijk ont-
stondcn.

Na hu,lcle geb'lacht te hebben a,al1 de gealliecr-
r1,eu etr clen heer I{o,o,rter vo'or cle bevoorracliûg
van 't hongerlijdlencl:e Oostenrijk, dlringt hij aan
op<lat <le vrecleskomfcrentie rekcnirrg zou irou-
tlen met het vro'e,gere e,ko,no,rn,ische ve.rba,ncl varr
Oo,stenrijk-Ilongarijë, e11 een biliijke vetcleclin g
van cle oorrlogsrlastcn tusschen de ve,rschillerrric:
trient'c staten zo,u nastreven.

' ***

De inleiding van het verclrag was hetze'lftle a1s

bij clat dler" Duitschers,.
Dan rto,lgcllen evencens c1e a'rtikelsr over clcu

Sta,tenbo'nd.
Grcnzen: len Noo,lden (met Tsjecko"Slo-

rva,kijë) . De be'sitaandc be's,tuurlijke grenzen <iie

\rroeg:er c1e provincies Bo,hemen en Moravië r'an
Opper- eir Necler-Oosteuri'jk scheiall'den.

D,e \!'estelijke en Noo'rcl-Westelijke grenz.en
rnet Beieten en de grenzen tttsschen Zrn'itserlancl
bliiven gehanrdhaafcl

I}e grcrrs met Itdlid zal r,an clen Re'schenpas ver-
trekken en cle scheiciingslijn cicr n'ateren votgen,
ovcr clen J:lrenirerpas en c.letr Pizr-a clettreSigrrori.

De grens rr et den Se'rvischen-Iiro'a,tischen-S1a-
visclrerr sta,at zal ten l{borden cler: Drave zich
naa,r r1e l{otrgaarscbe grens richten

De grerns tusschen Oosrtenrijk en Ho'nga'rijë
i,lijft ongewijzigd.

De glenzel van Bulgarijë, Griekenialid, IIo,n-
garijë, Poûen, Roernenië, Servië-I{ro,atiê-Slorwa:
nië en Tsjecko-Slo,wakijë zu11en erkencl woÉden
zc,o,a1s zii nu vâstges,telc1 ziin oT later bepaald
kunnen u,orclen en Oostenrijk verzaakt ten gun-
s,te cler- \roonlraamsite geallieercle en ge'asis,ocieefde
nrogendheclen aan al zijn rechten en tite'isr op cie
groncl'gebieden, die het vroerg'er to,ebeho<xclen
c1l tlo,g gccn etrkel.en staa,t toegekend zijn.

Tsjeclro,-slonvakijë aarivaa,r'clt in het ve'rclra,g
met c1e ricomaamste geallieercl'e en geas,so,ciecrde
ino,genclhc,-ieri alle uaatregelan te s,chrijven, clie
zouclen kuntren genoflnen \l'o,rclen to,t bescher-
ming rlcr mincle'rheclen valr tâsi, go,dsdienst of
ta,al.

Oo's,tcrrri jk uro'et de vodle onafhankelijkheicl
crkcnncn cn ccrbiecligen van cie geibieden, die
vro,elJer rlecl nitrrraaktcrr van het o,udl-Russiiscli
l<eizerrriili. Hct s,tcmt to,e in de b,epaalde v'enrie-
tigirrg van ilct vcrdra,g vain ]lres,t-Litowsk.

Oo::tctrrijk lrc,ct to'esitenrnren in de afsciraffilg
dcr vcrtlragcll \/an 1839' ruet Belgièr en irr alle
l<oirventies bewilligen, rveike cle gealliccrden iu
dc plaats s,tci1en. 't ZeTl<1e voo,r d,e a'fs,chaffing
clcr o,nzijdigtrci<i vatr, Luxe mLl,urg. Oostenrijk
moest erketuren, rlat cle b,es,cherrning cler rninde,r-
hederr éeir irrternatio,na,al be alrg is. A11e rlatio.na-
liteiten lririnerr z.ti:n grenzetl iloetetl gelijk zijn
vo,o,r cle \,\'et, lraar '1 o''lrrlcru'ijs in cic DuitscLie
taal mocirt in cle s;cho'le,n verp,lichtenrl ges,tel<1

\vor.len.
Oostenrijk lno,cst afstanrl doen.va,n zijn kapi-

tula.tieën eir pro'tekto,raten buiterr Europ'a. An-
clere t.lepalirrgel iuiddcn : afs,tand van alle oo,r-
lorgssichepen en o,nderzeeërs en ver"bod ze te ver-
vaardigen.

De militaire voorwaatrden werden vo,o'rb,ehoru-
clen.

De vooroo'rlogsche schulden zo'uden door Ka-
nrers van ve'rgoecling geregeldl w'ordbn.

Ve e,1 bepalingen regelden het torlstelsel, de,
onecrlijke medeclingin g, handelsv'erclragen, enz.

Veel no'ta's Werrden hieroverr gewisseid, tus-
schen Renner en Clemencearu. Op 20 Juli leverde
dle srekretairis der vredesko,nferentie, D,uta,sta,, een
bij-verclrag vooir Oostenrijk. De gl€{rzen wer-
den zo,o gewijzigd, b'ij Hongarijë en Tsjecko-
Slowakijë, d'at eenige gebieden met D,uitsch-
sprekenden aan Oos,tenrijk kwamen.

Heâ effektief van 't Oo,stenrijks,ôh leger met
officier'en eli reservê m,ocht cle 30.000 man niet
tc bovet gaan. B nnen clrie maa,nden moest het
legel to,t op da getal verr"minderd wo'rden. Dit
leger mo,cht alleen dienen voror de handha,ving
cler o'rde eu cle bewaking drer g:renzen.

Ook r,vercl een maximum bepa,alctr vo,or cle b,e-
rvapcning en den munitievo'o,rraad. Alleen een
errkele s,taats,fabriek mo'cht oo'rlogsmateria,al r,er.
vaa,r'ciigen.

Oosrtenrijk erkent zich verantwooddelijk yooï
al cie scharle rloor clen oo'r1o,g b,erokkencl en ver-
binclt zich clie te herstellen. De gca,llieerclen
crhentrcn t'laarbij clat <leze schuld lret vernugen
I'att ci'ezen kleinerr ut",nt u'.,,et1teft. V66r 1 IIei
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Iieestcn cier overwinning. Onze s,ol.1ate'n te Parijs op 14 Juii 1919.

l()21 t.a7 ccn claarto,e aa,ngestelcle kolnm.issie de
rioo'r Oo,stcnrijk te beta'len schuld vastsitelletr,
volgerrs een stelsel rnet bo,ns zooals voo,rzien b'ij
het verclrag met D'uitschlandr.

Er kon natuurlijk geen s(rraak val zijn, al cic'

schulcl door Oo'stenrijk te laten b,etalen. De nieu-
we staten van het voo'rrna,lige Donau-Rijk krij-
g<:n hun deel van de vooiroo'rlogs,che schulti.
Vo,o,rts konnen de titels van cle Oostenrijkschc
oorlorgsleeningen, welke doot hun r,veclerzi j dscire
aa,nhoo'rigeu werden s,6ngekocht, insgeiijks te
litituren laste; zoo ook de pensio,enen. D,e goeclc-
rcn, welke aarr cle kro'orl toebehoo'ren,-,vorricn httn
cigenclom.

Antlere voorwaarden regelden de teruggave
vale iu b,es'lag genoû1el1 goederen, de levering van
vee, hout, ijzer, magnesium. Tot 1 l{ei 1921
rnocht Oositenrijk geen gorsfl uitvoeren. D,an zou
cen ko,trmissie ook een regeling voo,r het spoor-
wegret treffen.

D'en 1$ September had te Saint-Germa,in cle
onderteekening plaats. Dit geschiedde veel mitr-
cler plechtig dhnr te Versailles. REnner beves,tigde
tiaa dus d,e ontbinding der Dona,u-Mo,narchie.
's Avo,nds vErtrok hij naa,r Weenen terug. Cle-
menceau, Ba1fo,ur, Tittoni en Polk \,vateri evelr-
eens aân:w€ylig geweest.

LIII.
DE OVERWINNINGSFEESTEN TE PA,RI.}S

Intuss,chen hactr Parijs cle overrvinrring geest-
driftig gevierd. 't 'Was op 14 Juli. En wij haleu
cr het volgend verslag vaû a,a,n:

< Geen woolrclen kunnen een b,ee1c1 geven varl
het grooitsche schouwsrpel, dat Parijs op 14 Juli
a,a,rrbo,ord. Geen woo,rden kunnen weergeven wat'
in cie harten van die holderclduizenden,die langs-
heen den zegeweg en o,m het Arc db Trio,rnphe
opgepakt stonden, die in trosscn in boomerr en

iillr gebo,tl\\:eir hingen, u,at itr c1e harten van clie
ironclerclclnizencierr leefclc', gro,eide, juichte en ju-
belclle. Plccirtiger oogenbllk zal Parijs wellicht
niet be,leerfd hebben. Heel cle ziel van Frankrijk
1ag in dit 14 Juli{eest.

Wa,nneer de heer Clerrnenceau bij den Zege-
bo'og ko'mt, brerekt dacle'lijk de geestclrift los.
Tallenkante worclt hij toegejuicht. Geestdriftig
roept. de menigte: < Leve der bew,erker der orver-
\ï111n1n9' D

Éen gewelcligc o,va.tie s'tijgt op, wanneer rle
heer Poincaré op c1e Place cle 1'Eto'ile verschijnt.
Ilc muziekkorpsexl heffen de l{arseillaise en de
Cirant clu Déparrt aan. De he,er Clenrencean, a,l

rie ministers, cle voorzitters van Karnsr en Se-
naat gTo'crte11 den voo,rzitter, clie oçr de tribuun
pla,ats nee'mt, \\'aa.r zich ook cle gctl,'ezern voorzit-
ters Loubet err Fallières be,vinden. TaJ. van Ka-
merleclcn, het cl,iploanatick korpsi en afgevaard:ig-
cierr van Elzas-Lo,tharingen zijn a,anwezig.

Eet go,ed holrdeldtal verminkten ber,-{nden zich
a,au clen vo,et der a,mb,telijke trib,unen.

1)e onafzienbaar-ver go,lvetrde, deinerrde,
krioelencle nenigte verbeiclt cle ko,mst van deïr
zegetocht. Plots versrtillen a1le geluid"en. A1 die
cluizcnden harten schijnert âatleen te groeien tot
een ple,chtige srtilte. I-iit de verte ko,men cle klan-
lien van krijgsmuziek, clie steecls c.len Zegeboog
i r ur icren.

O;r cle Place cle 1'Etoile verschijnt een muziek-
iro,rps met erachter een cluizendtal verminkten.
Niettegenstaancle hun verwomdingen en gebrek-
kelijkherlen, stappen ze in flinke ordre voorbij
rlen Zegeboo'g en cle voorzitterstribuua. De mu-
ziick speelt c1e rnarsch v'an Fa,ust: < Onsterfelijke
Lo,enl onzer voo'rva,cleren ). IIet is een oogenb,lik
va.n zielsiroerendê plechtigheclen. Bij het zien van
clie honclerrcien kreupelen, blinden, eenarmigen,,
verminkten breekt <le vo,lksmassa in stormachti-
ge to'ejrrichingen los. Blo'ernen en ku,ssen wor-
den hun toegeworpen. Velen weenen...

Ecn e,skadro,n van de: RepubliEeinsehe wacht
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orpent den zegetocht. Op veertig meter afstanrl
volgen die maarsbha,lken Foch"en Joffre, te paard.
Joffre, bi.eek van o,ntloering, Foch a,ls in een
dToo{rn verzonksn. Zij groeten met bree,cl gebaar
Po,incaré en Clernenceau, clie met den hoecl
zwaaien.

En borv,en clit al juicht en jubelt de menigtc
en de rr Marseillaise r helmt over de gees,tdriftige
hoo,fden.

Het geestdfiftig gejuich gto,eide tot een storm,,
to,t een arlles overtreffende ho'era-hulde toen omze
rrood,-geel-zwarte vaandels verschenen. Het re-
gende blo,emen,: ze kwa,rnen van dle menschen op
de straÂt, van menschen in de huizen, vaû olver-
al tegelijk. En aan dlen steeds weer herhaâlclen
kreet: I.eve België ! krva.rn geen einde.

Een tweeho,ndlerdtal vaaordels wo,rden a,am. het
hoo,fd va,n de Britsche afdeeling gedragen. iV{et
een indrukwekkendle regelrnatigheid en op het
rythme van hun dbedelmuziek trel<ken de Brit-
sche troepen voo,rbij.

Een flinLs schaa,r Amerikaansche soldate', ai
kerels van 1 rn. 75, sta,pt voonbij, stoier en
krachtig...

Dan volgera de Italianen in snellen pa,s, luide
toegejuicht.

De zevendle dlivisie, met ma,arscha,lk Pétain eu
de geoeraals de Castelnau en Berdoruiat, koanen
aara. IIet is eenr oorvef,dooverrd gejuich en geju-
bel. De geestdrift is ten top gestegen.

Eindelijk koont er toch een einde aan de groo,t-
sche ovatie. De troepen trekken a,f langs de be-
lendendle straten. D,e nrenigte deint weg en ver-
vloeit ovèr pleinen en strate[. Maar o,ver de
gXorote wereldstad rumoert nog d,e oligewonden
gfçsming als een echo vajrl het grootsche
feest....--ôp.'U.t 

Ma,illo,t-pleiu koqat een afvaardiging
Nedlerlaodsche wijwilligers aan ma,a,rschalk
Foch hare hartelijke gelukwenschen uildrukken
s, besluit met den kreet : (< Lev'e Frankrijk ! l

De Maarschalk, zichtbaar geroerd, a,ntwoo,rdt :

ru Frankrijk dankt Nederland, voo'r de gevo,elens
dle het tijdrens clen oo,rlog tegeno,ver het Fran-
sche vo,lk koesterde. Wij zijn het dankba,ar voo(-
al voo,r de vrijwilligers, die het hunne bijgedra-
gen hebiben tot het b'ereikenr vao de eindzege-
praal. lr

's Avo,ndF was het, als naar gewoonte o,p 14
Juli in Parijs, ba,l op alle hoeken der straten.
Doch het groote sukses van den ar,"oncl was de
lichtstoet, zijnde d.e ootmegang vaû, een reus-
achtige Florentij nsche girandoo'l, met haar 25000
lichten, haar 150 lichtporrtretten vaû Staatshoof-
dren en geallieerde regeeringsleiders o'f geueraa,ls,
en, haa,r tallooze opschriften ter herdEnkiag van
db groorte feiten van den oorlog. Deze girandoo,l
vertrok uit het Groo,t Paleis eu volgde de ruq
de Rivoli, d,e Cité en de hoofd,larren van den ûn-
keroevs dbr Seine, oqrder de a,lgemeene geæt-
drift der dichtopeengepakte menigte. I

Ook te Brussel wetd de dag gevierd.
's Avomds hadl een feestmaal pLaats in het Ho'

tel ÙIétro,po,le, geg€ven doo,r de l'ransche Kanner
van Koophandel.

Dte Kamer errr dc Senaat seind,reo gplukw€n-
schen naar Fra,nkrijk.

Ter ge'legenheicl van het Frans,che Nationale
!'eelst, stuurcle Ko,rring Albert een ielegra::a aan
p'resrcl,ent Po'incaré, waarin hij er zijn geluk over
uitspreekt, dat Belgische so,ldaten aan de zege-
feesiten, te Parijs deelnemsn en hij Frankrijk, dat
grooter: en machtiger uit den oorlo,g kornt, den
w'eflsrch to,es'tuurt, dat het .'veldla het geluk der
lreedzame en voo,rspoedige vo,lkeren moge sma-
ken.

Presiid;eut Poincaré b,cdankte in zijn antwo,o'rcl.
den l{oning voo,r zijn vriends,chapsb'etuigingen
en zei dat de Parijsche bevolking'met geestdriJt
de Belgisiche tro,E),en had b,egroet, welke, na,ar
het voo,rbeeld htrnner Vorsteu, geweigerd had-
clen het Recht voc'r de Overrna,cht te laten
zwichten.

LIV.

I}E OVERWINNINTSFEESTEN IN BELGIE

De natio'nale fees,ten ten o,nzent waren everreeos
clie der zege. Maandag, den 21n Juli, ontwa,akte
Brussiel met ka,rrongebulder en klokgelui.

Ziehiet een verslag over de plechtigheden:
<r Koaring Albert heeft iVfaanda,gmorgen, uit

1manl van het I,andr, dle troepenaa,nvoe,rders wil-
1en huldigen, tlie den vijand,elijken vio,ed tegen-
hieldlen te I,uik err aao, den IJzer, en van hieruil,
een zegevierend en verlossend offensief inzetten.

Op cleri vo,oravoncl dier indrukwekkende
plechtigheid had de Vo'rst den gijzæ verdediger
van Luik, generaal. feman tot graaf verheven en
generaatr Jacqu.es tot baro'n.

Nla.andagmorgen clus hacl irr den tuin vatr het
Koniaklijk Paleis een intieme, maar indrukwek-
kende plechtigheid plaats: benevens o,nze achl
<livisie-genera,als bevonrden zich onder de lo'm'
rnerrijke boonten, de ministers De'lacroix,Mass,sr1,
Paul Ilymans en dte Broqueville en rechtover
die bonte groep, tegen het Paleis, een ko'rnpagnie
van het 19" linierergim.c'nt, oardet b'e,vel van kolo,-
rrel Philippe.

Weldra stelden zich de gerreraals Gi1lain,
J3ernheim, Dtubbel, Jacques, De Ceuniack,
Rucquoy, Bieb,uyck en X{ichel op eene rij en de
Koning kwanr, a.ao, gevo,lgd dbo'r de I(olingin
en c1e prinsen leopo,ldl erl Karel, de eerste irr
kakhi, de tweecle in het blauwe p,ak van adei-
l.rorst.

D'e Koning drukte aan de troepenaanvo,erders
den dank van het Vaderland uit en versierde hen
achtereenvolgens met het Groottnt der I,eopolds-
ordle. D'aatna werdel, zij doar de Koninklijke
f amilie gelukgewenscht.

Eenvorud'i.ger maar aalrgrijpende plechtigheid,
die de weinige to'escho,uwerg ten zeerste ont
roerde.

Reeds omo 10 uur - het Te Deum zou pas te
11, Il2 uur beginnen --- krioe'lde het van vo,lli
rond db hoofdkerk. Politie en genda,rrnen hadden
het dbu,k, snr de to'egestroo,mde menigte in be-
dwang te houden, to,en de uitgenoodigdeo be-
groffren ann te koonerr.
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Ëen aJdeelilg va,n, het 8" linieregirnent hand-
haatt de orde.

Te 11 1t4 uur melden de hôorns de aa,nko,mst
cler koninklijke fa.rnilie.

De ko,ning en de koningin, vergezelcl doorprin-
sres ilarie-Jo,sé en prius,en l,eopold en Karel, we,r-
clen o,nder iret po,rtaal van d,e hoofdkerk ontvan-
gen d'oo,r d;eken Elrard, aan het hoo,fd van de
geesterlijkheid ctrer ko'llegiaIe.

D'e deken richtte een korte toespra,ak to,t de ko.
ninkiijke familie ef1 weles op de vreugde clie hrj
gevoelde bij de gedachte, dat voo'r het eerst.se-
ciert vijf jaar hij onze Vorsten in de hoo,fdkerk
kon o'ntvangen, in ons vrije België.jila ciie p,lerchtigheid kererde het Vorstenpaar
met de ko'ninklijke kindterer'r naa,r het ?aieis te-
rug, luidruchtig toegejtricir.t cloo,r d.e geestdriî-
tige rnenigte.

^\Iaandag namiddag.
Vanmo,rgen heb,ben geschutsa lvo,'s d'e nationale

fees,ten ingezet. Dan zijn de groote klokken van
Sintet-Go,elen aan 't bonze,n gegaan en hebbeir
irun cliepe; brôq1ze!. stemmen over de fees,tvieren-
d,e sted,e gezonden. Wolkenheiren trokken door de
lucht, een felle wind, zette op,db vlaggen klapper-
den en de zonr zoog mee, haar goucl,en Juiilied.llet is nu 3 uur. Iiet cenlrum der stad, 'uan
Beurs tort No,o,rdstatioql, krioelt als een mieren-
nest. De stra,ten, die naar de Groote i!{arkt 1ei-
den, steken vo'l menschen. Wij banen er qns
slechts met rno,eite een weg doo,f en komen op de
Ma,rkt a1s het Vaderlandsch feest begint.

A1 de gulden huizen der Groo,te ltarkt steken
hun nrooiis'te vlaggen uit. In de ko,ninklijke log'e,
op het balkom, van het Staclhuis hebben de ko
n"inklijke p'rins,en en prinses Marie-José plaatsge-
normen; de kroonprins is ira kakhi; prins Karel i:r
'L zwart; Marie-José irr 't wi[. \aast hen bevin.
den zich b,urgemeester ÙIax, de schepenen Steens,
Jacqmain, minister de Broqueville. Aan den vo,et
vaû deu tolen zijn de oorlogsver::rinkter:.. Voor
het Broordhuis staat een Belgische krijgsmuziek
urr de Garde itépublicaine iu. feest-u:riforrn.

De o,ud;e vlag van 1830 en de vlaggen cler pro-
vinciën worden buiten gedragen. Mooi k1;nken
de kin<lerstemnen ov'er het prachtige plein, be-
geleid do,o'r dte krijgsmuziek.

En nu s4leelt de muziek nationaLe en Zweed"-
sche rondedansen waarop kleuters huppelen,
zl\'enken, klappen en figuren makerr, die de hee-
le Markt do'en daveren van het toejuichesrde
handgeklap.

Dtan.konat hef deiiieeren der oqienbare €.n bij-
zondere scho,len; het leeken persorieel, de zus-
ters, t1e broeders stappen eensgezind .iu vader-
landsliefde ira eenzelfdqrr stoet. De kinderm,
brengen bloemeir aan en leggen ze neer voor de
oorlo,gsveffninkten, er:, verlaten dan de Markt.

Nu wotden d'oor lJzen:raruren de IJzerviaggen
arangebracht. De muzie'k groet. De Markt juicht;
de Brabançonne helmt.

De ptinsen veriaten 't balkon; de verminkten
en de vaancleldragers s,telien zich op in dubbele
rij; waardoo,r de a,uto''s de koningskinderen'weg-
voereû onder het joeleade applaus der geestdrif-
tige menigte.

Dan naar 't Noo,rdlstatio,t,t.

I{oncl zes utri zullen Po,inca,ré, voo,rzitter der
F rzln,sche republie'k en maa.rschalii F'och aanko-
rltcn.

l-let is ongeveer iralf zesr. I)'e nrenschengo,if is
aargedikt to,t een menschenzee die a1 de lanen en
straten, welke naar het Rogierpl"ein leiden, vult.
D,e merrschen staan op elkaar gepakt in o.ndo,orr-
clting'l:are hagen; zij hamgen in bosjes aan de boo-
lneû, z\!-clllrren a,â11 al wat do,o,f sta,âk o,f paal ge-
s,tcnncr," rvo'r;dt, klimrnerr op de tramhuis,jes, zitten
op lar1ders, sitâan op stoelen en ta,fels, vu1len aJ

de ratrnen, ai dq b'alko'ns, verrtoonen zich tot in de
ciakgoten en zijn heét schilctreraciitige bewegende
clingen in dê gevels wâarlangs vlaggen en b,1o'e-

men en b,allo,ns en lichtjes aan lijnen stijgen en
,Ialen.

En c'laar verschijnt de Konilrg, in gcneraal-uni-
forrn,, versierd met het Belgische Oorlo,gskruis,,
de Belgische en cle Fransche krijgstnedalje, ter-
r,r'ijl iret g:oote lint van het Eerelegioen één b,ree-
cle rooCe streep over zijn borst maakt; da,ar ver-
s:hijnt cie Kçqeingin, naet witten hoed en p,aarsen
mantel waa,ro,nder men ook het lint vanr het Eere-
legioen bernerkt; daar verschijnt c1e Kroô'nprils,
gekleecl als so,ldaat 2de klasse van het 12e iinie,
eveneens met het Eerelegioen getooid.

D'e Vorstelijke Familie was te voet gekomen
van lret Paleis, on::, 5 uur'; ztj had\ eerr hulde ge-
bracht aan het zinnebeeldig praalgra,f od cenota-
phiun in de Koninklijke Straat, en kwam daar
nu aan in allen e€nvorud. En dat was onreind,ig
roeren.d, terwijl uit de menschenzee het opdaver-
rle van Leve tle Koning I I,eve de Ko,ningin i

Maarschalk Fo,ch heeft Looeden Maandagoch-
tendft verlaten te B uur. Hij werd et begro,et a,ain

het Victoriâ-statio,n dbo( den Franschen arnbassa-
deur en Sir Henry Rawlinsorn. Enkele rn-inuten
voo'r tiéu kwa,m hij te Dover aan, we'rdl er droo,r
kano'nsalvols begroret, eû oûltvaingen dbor admi-
la,al Dârnpier, generaal Ma,ckemzie el den burge-
meeste'r; een krijgsw'acht bracht den militaire,n
groet; de lVlarseillaise werd gesiprererld. De maar-
schalk scheepte in o'p de Orpheus en,werd naat
Oostende o,vergebracht.

Nu worrdt hij in het No,o,rci:statioo v'erwacht.
Geen menscir, buiten de uitgenoodigden,, heeft

toe,gang tot het ge,bouw. Vlaggeu:, en bloemen ver-
sieren de treinhalle; op d,en grond liggen ro,ode
loopers. Een a,fvaardiging van het 18db linie is
opges,teldl langs de lijn waa,rop de trein zal bin-
nenkormen. EEn bo,nt kle,ed] wijst de plaats aan
waar de Maarschalk zal a,fstappen

In de halle hebb,en, achter qfsluitingen, takijke
uitgenoodigdeo piaats g'enomen. De stationchef
heeft een staatsiepak aA:r1,, zwaaft van goud,. Gene-
raal Meiser, genelaal Grumbach, Markies de Vil-
ialo,bar, generaal Beale Brown, gelrefaall Rouque-
rotes, burgemeester Frick verschijnen. .

Enkele minuten vo,or half zes treedt de Vo'rste-
fijke Familie binneua. Men ho,ort een gernurmel.
De Korring ! Het wtvrdt s,til; c1e Brab'arrço,nne
hehnt zwaar onder de harlle. D,e vorsten konren
op het bo,trte kleed staan en tufen verwacht€Ild
na,ar d€n trqin.

5 u. 35. De hoornen schallenr : db trein is in
aaatochl.
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Iiccsten dcr overr,vinning. Onze scldzrten o,nder

De trEin stoo'mt binnen. I)e hoornen blazen clen
ceregyoret. De Mars'erillaise schalt. Maarschalk
Fo,ch stapt uit clen trein: hij dra,agt een iichtblauw
pak crr heeft een kiro,estig stokje in de hand. Ener-
gisch manne'lijk is het donkcre gelaat van dien
mian van midldelnati$e gestalte, helder, levendig
zijn cle oorgen; een c1[kke snol s,treept door zijn
b,eweeglijke trekken.

Glimlachencl drukt hij de hand van zijn ko-
ninklijke gastheeren. En dan, terwijl de }la,r-
seillaiw steeds dreunt, staan onze Vo,rsten en de
Maa,rschalk cla,ar in een eerb'iedig, srtille, groet€n-
de groep.

Dan begeven d,e hooge heeren en dc vors'tin zich
llaar het eeresalo,n, terwijl op hun weg c1e trein-
halle clavert en galmt vaar het gero,ep: Leve Fo,cli I

Leve Frankrijk ! en de vlaggen buigen.
De loopers en het bonte vloerkleed zijn naar

een ande'r lijn gesteept wa,ar d.e trein van den
Voorzitter za1 brinnenkomen. II'et statio,n is arm
aan vloersteenen: de Duitsche'rs lietcl '-' --:e+ veel
van ovef.

Het is tien minuten voor zs. Daar ver-rchij-
nen de H.If. Drornnay, stationon/e,rste, burge-
mees,tet Frick; voilgen dc' Koning,'clc Koningin,
I.'och, cle Kroomprins; burgemeester Max, go'e- 

,

veffreur Beco, clames met bloemen
De trEin is in 't zicht. De hoo,rnen schetteren,

de trein uit Quévy stoomt binnen, traa,g, plech-
tig. Dre bo,fst der àware, \,ioroÉnarnë ,machine is
met dle Fransahe en de Belgische Èleeren oqar-

zoûmd en voo,raan wapperen trosis€n Belgische
vlaggen;

Het salo'nrijtuig van c1,en Voor:zitter glijdt voor-
b j: het is wit gestoffee'rcl; we zien hoe het met
b,lo,emrtrikers versietd is. Plechtig helmt de Mar-
seilla.ise, en de weergnlm er'van dreunt statig on-
der de iizmerr, gewelven. De trein stotpt.

D,aar is voorzitter Po'inca,ré; ernstig, buitenge

cic Arc cle 'l'rionr-rphe te Parijs op 14 Juli 1919.

tvoon geciistingeerd, kalm gelaat; zwart pak; eerr
indrukwei[<ke,nde, typis'ch-Fransche verschijning.

Het is een oogenblik plechtig srtil. De Koning
gaat clcu Voo'rzittet tegc{roet en dtukt hern inni.q
cie hand; cian urenclt c1c hoogste vertegerrr,voordi-
ger va,11 Frankrijk ziclr to,t c1e Koningiu en clcn
Kroo,nprins. Mevro'urv, Poinca,ré vo,lgt ha,ar ge-
irra,al, wo,rclt met cle clie,ps't eerb'ieclige gcrregen-
heid begro,et, en bto,emen worden hqar aangebo-
c1en. l{inister Picho'n begeleidt den'H. Poin-
caré.

Het is zes uur. Nu be'ge,eft zich cle stoet naar
cleri uitgang v,a,n het sitation. De muziek weer-
kiinkt, c.le s,oldaterr pres'enteeren het geweer, err
thans clat crt en hamert c1e niet te stillen kreet, het
stee'ds n'eer ops,tiigencl ge'roep,: Leve, leve Po n-
caré !

Én nu cl'eins ik terrug om u de clouclerende
geesitclrift te beschrijv'en die losbrrak als een
s,torm, a,ls een orkaan boven het Rorgierptre{n toel
Po,incaré en maarschalk Foch, in het gezelschap
vân onze Vorsten, aan detr uitgang van het station
ie,rschenen I

D'an jub,elden de schoo,lkincleren het Fransche
Natio,naal liec1 uit; dan stroo,iden meisjesin't wit,
ccn rcorle r'lo,e'd van tozen; d'an klapterr db burge-

'me'esters en schepeneil van dè Brusselsche omge-
ving die in c1e tribune v66r het statio,n plaats had-
c1,el genornen; rlan knetterclen en klapperden cle
llcn:lerrlen duizenden menscherr c1.en jubel uit rnan
c1e groetend'e harten; clan rvuifclen en zwaa;iderr
c1e miiitaire wachten ; dan ging er een stroom van
ge,e;stdrift do'o,r de' o,ntzagtijke menigte'.

De koninkli.ike auto,'s stonclEn voo,r en gleclen
weg orndle'r een troeiencle o,vâtie : het was als eerj
zwaâr gcronk vain een reuzenmachine. En Sinder
ver, de Kmidtrdnlaan l,engs, Solfdie steeds de


