
_ l9!l

a

;-.'
' .. t'f,

de laaiende gc.esddrift weer op tocn de auto's
verschenen, en verdn/enen, gevolgd door een rij
rnilitaire auto's, r'lic zc ntet uitgcrroodigdelr crt
dagbla<lschrijvcrs nasnortcn naar het Koninklijk
Paleis, waar de loogc bczockers de gasteq zijn'

Achter de auto's gotfde de menschctvloctl
nee.,De lansiers verlieten hun staadplaats en

rr On lcs a r : Dc or,.erwinninE t
(Tcekening van Gcvrgw Scutt in nl'Illusfrationl ).

op.
zelfde rich-

rokken evenecns dc Kruidtrrinlaan
Alle:ç deinde en stuwde nadr een

ng : naar het Koninkliik Paleis'
I+f

Nog een tooneel:
l\(aandag namiddag.
ln de Warande, aan dea
sfraat verheft zich het

kant der Kooinklij-
De g.roep bcgccft zich ingetogcn naar hct

graf, als oppcrstc hrrl<lc nan lclr <lic voor llct va_
derlancl gevallm zijn. Hct is ccn wit gcdcnktct-
ken, ccn gra f vrrrstcllcndc oJr vcrtroog, mct hct
opsclrrift rr Âan onzc l)rrxlcn l. I{ct i.ç dicprcx,-
rcnd irr zijn ccnvou<l, wittc huldc op ctrr ilon.
kcror acl tcrgron d vnn grocn. Wicrook lvnlnrt
cr om hc<n.

Ifet is 5 uur. Uit dc richting van hct palejs
rvccrklinkt <lc ccrcgrcrct cn gahnt dc rr Rraban.
çonllcr; dc trocpcrr l)rcsclrtcf,ycrr het gcrvccr, Irr
rlc zut korrrt <lc l{orrirrg, korrrt dc Korilrgirr
kornt prinscs Maric-José. Dnn volgen twc.c la-
kc"icn met ccn prachtigcn krans orchidccën,
waarover ecn drieklcurband nrct rlc wnordcn
Albcrt en Elisabeth.

Y',tzl.

zinnelreldig Praal'

DE CROOTE OOÛLO6,



-- lgrÀ -
praalgraf. D'aat neemt d'e Konirrg den krans over
en iegt hem neer aân den vo,et van het geclenk^
teeken.

Schier ,even ontroerend is de aanblik der oor-
logsrrcrminkten, die daar ook staan, met bloe-
rnen, in hun bevend,e handen, vo'or de makkcrs
die naast lren den <io,o'cl ingingen, waaraan zij
zcLf rrriral;uleus o'ntkwamen.

Ecn uur later.
Als in een korte visie vol grootschheid zijn

de auto's voo.rbijgereden, clie de Vorsten met
Po,incaré naar iret P'a1eis voeren.

llaar ri eer schallcn c.le hoorns ; korte bevelen
weerlitiiikeii. Ile Voorzitter in gczeischap van
clen h. cle rriargeric stapt naar het praalgra{' De
r:rcrtrgtc, çii€ rorllri 'lef pari< $CSCr-râârrl rs,, juicàt
zo,il,,sI opiroulrcn toe, zr,vaait rue L ho'e.Lcu eI]' zak-
ioeken.

Lre Vo'orzitter buigt eerbiedig het hoofd, voor
het gcdenliteekcn crr legt cen kroon van tozen
neer oncler clcn konini<lijken krans. Op een

band met de Fransche klculen leest mcn : Aarr
c1e l3elgische solclaten clie op het eerevelcl geiral-
1en zijn, de Voorzitter der Repui:liek.

IIet is nu een o,ogenblik zccr sti1, tot Poin-
caré ircengaat en weei- het geklap en gejubel los'-

bar:stcn.
En nu komt cle hulde van het publiek ze1f.

I(omcn cie bccirukte vrouwen, komen cie gebo-
gcn vâclcrs, komcn c1e brocclcrs, de zustcrs, cic

verio,ofden... konicn de cirocve, drocve moeders
van hen, die gincier rustcn, ginder ver' trvaai: ze

irielen, cn in een laatste gcclachte de gcliefcien
ter.ugzagen. iJio'curen en nog b1o'emen zijn de
uittrrg van iien clauk, van (lc liefde, van den o
zo,o ciicpcn, o zo,o rnnigcrt' o zoo clroevcn rotllv
van hcn, cire zooiang gewacht hcbbcn, maar
nooit urccr zâgci1 terugKceren' <ie gciicTcie jon-
gcrrs, !\rââI-reeiL zij uagell e1l jaren gcsûakt neb-
bcn.

's A;oncls u'as Riussei scliitterencl verlicht"
L.,,s.Lag 2z 1tilt. -tlet rcÈi.'elIt' 'l oc.l r,e cit in

den namiddag clc militaire opto'cht plâats, aan-
schourvcl c-loor c.le Vorstclijke lamilie eu de ho'o-

ge bczockers utt ecn tribunc bij het Paleis.
Eclsklaps klinkt irct I'oll<slie-i 'en strjgt ge-

juich op. De koning en maarschalk Foch komen
tc 1r3211i eaugct-cdcn.

< Lcve de Iioning ! rr

u Leve Fo'ch ! Leve Frankrijk !>

Àl <lartch;l< no,rclcn zij cloor een doncl.erencle

o,r'rtle 1-'c:ro'et.
I)e paarcien cltavcn weg. I)'e beide legeraan-

voerclcrs gaan cle tro'epeir schou\'ven.

Wij riachien clus tot het clefilee za1 beginnen'
De gèno,o,cligclen konien aan' Rechts van de ko-
niniilijke tribune nernen c1c vreemde gezanten
iriet iriin clanes, plarats. I{rl'o'gc ho'ecien, girmmcnd
iri -'crr re?.ctt. Prachtise toilctten, zecr smal-
letjes, cloor een rcgenscherm beschut' l\Iaar druk
grbrrig eu gepiaal dan...- Links s.Èoi.tt zicii cle lcc1en der regeering'
We zicn cle ministers "tt 

vç15c11eic1ene overhe-
den.

Wecr schetteren trompetten en klinken juich-
tonen.

Uit het paleis koruen cle Ko,ningin, vo,orzit-
lcr cit .\r.vlouw Po,incaré, prir:s liarel en prin-
sesje llarie-José.

rc Lcve c1e Iioningin ! l
(( Lcve trrankrijk I l
I-Ict gcjubel zlvclt aan.
rr Paralrlu's 11c,cl I ) zoo rvis,s;elt tnen clic kretetr

af..

fedcr rckt d,en ha1s, rvil zien, en denkt niet
aan dc druppeis, die van koppige regenscher-
luc'rr, q'el1ie zicir maar nict sluitctr, I'r'iilcn, in den
hals pletsen.

D'e Iioningin clraagt het Groot Lint van 't
Eerelcgioen en cle presideat clat der Leopolds-
orcle .

Zc gloeten cn ncmen op het verhoog plaats.
Iin r'vcer rvachtcn r,ve...
Eirrdelijk - cle klok van St-Jacob Couden-

berg rvijst haif elf - verkondigt gejubel, dat
c1e Koning en Foch terugkceren... D'at gejuich
is de licr:rut.". en het lo,opt vo,ort tot op de straat
en lclclcr, lvaar in het Palcis der Akademie de
vele rarnen acirter menschcntrossen verdoken
zijn.

I)er l(o,ning en Fo,ch g'roeten voo'rzitter er.l Mer-
vrourv lorncaré. I),e picsident ncemt plaats tus-
sclicn clcn Vorst en cie Vorstin. Links van den
Koning zit }levrorirv Poincarê, rechts van de
I'ioningin maarschalk Fo,ch.

l:ir-rzick kiinkt... En c1e militaire opto,cht be-
gitt. Iiranig, rnct ieirigen trecl,, op de trippelen-
de ma:it cler muzick, schrijclen de scldaten vo,ort.

De iuitenant-gencraal, bevelhebb,er der 4e le-
gerdivisie, opLnt met zijn staf den sto,et.

Dair komcn, c1k met vaandel en velen met
ilirzicl;, af -,cc1iirg^cn dcr vers:hillencie iegcrs.
Ëerst cle Arirelil.:anen, clan de Franschen, a1len
nret bloemen gctooid. Fransche piotten, Alpen-
iagers, ]{arotr<kancn, vervolgens de Britten, d.e

J-tatralcn, cie Japanners, de Grieken, de Polen,
n'rcr zli v ei-e n Àucjaar scirrttert op het roode
vcld, de Se'rviërs, de Chineczen, de lto'emenen
cil,r-itlrler:z-c'Ll, rrc'J- sJccKo-)iowaliken.,. Hn alten
worden toegejuicirt, err de hooge gasten, de ge'
zarrter, de re-eeering, de tocschouw.ers groeten
cerbicciig cie viaggcn, weike zich dan voor het
p:u'k scharen....

Er zijii er bij, zoc'als die <ler Franschen en lta-
lianen, rvclke gescircurd en vervieerd zijn, en
herinncren aan cle vreeselijlie dagen van strijd.

t'e regcn, die soms hard neervalt, kan de
geestcirilt niet blusschen en deze spat geweldig
uit rvannecr eincleiijk ons eigen leger komt....
I)aar zijn dc Bclgen... Bloemen versieren de kop'
pels, de bajonetten. Daar zijn de roemrijke
vaandels met namen a1s IJzer, Ëessen, Steen-
strate, Iiortemark, Roeselare, Oost-Roozebeke,
Passclrcrrdalc, Ilanclzarne, Klerken, Zarren, Ert'
ve1de, de feie, enz.

Daar zijn onze strijders,... en telkens weer
brengt c1c dichte schare hun hulde... Zoo ver als
nre kullnen stâIen is het in de dichte volksmas"
se een zrvaaien en $'uiven, tcrwijl het gejuich
links err rechts, naast en voor en achter ons
op1aait...

Daar is het voetvo k, daar zijn de lansiers en
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karabiniers, drc jagers, de genistel, de vliegers.

Daar zijn onze zeelieclen... Ben grootsclte hul-
de is hun cleel. Flini< schrijden ze voort, zij die
het stille tverk op cle verraclerlijke vlaktc heb-
ben verricht.

D'aar komen machinegerveren en paarden en
arlto's,,. re'us,achtige stukkeu.

Meer dan ecn urlr duurt deze indrukr.r,-ekkenclc
opto'cht.

Zwaar geronk. Een rcusactrtige vogel scheert
b,or,en hct park en lict paleis. Het is de Hanclley-
Page, welke, beviagd,alierlei krinkels beschrijft.
En cle rnenigte staarl- naar boven. De vogel vet-
dwijnt in rie graurve n'oiken. Plots schcert hij c'r

rveer uit, met den kop naar bcncden. Boven
zwaait iemand. cen v1ag. Het is als cle groet
aâ.n o,ns leger uit r'lc rtotigtc, en dc ruc'nigte 1:c-

antrvoo,rclt het met 1uicl gejubel.
De opto'cht is voorbij . De vaanclcldragcrs tre-

den tot vo,or clen troon. tr),e Koning, Po'incaré err
Fo'ch stijgcn af. En cle vaatrclels .grocten. trIet
Votrkslied klinkt en C,e mcnigte sluit cle plcch-
tigheid clo'o'r een lang clrcunenc.le ovatie.

Eén uur. Wij zijn aarr 't Brouckere-p1ein.
lie stratcn, ctuie er heen \crct€11, zijn icttcrirjk ver-
sperd. l{et tafels, iaclders, r\,agens, auto's, rij-
tnigen zijn ze afgeslotcn cn d'aar staan Cc rtret; -

schen op en juichen. Wij klimnicn zoo ( t'tr ttai:r
op. De aanblik cler liirren is inrlr:r'.*:lil<cn 1

src,.,,i:sch. I)aar vlo'eit cen, blinkende khakistroom
Noordrvaarts: gele, gouden ril'ier, tusschen
cl,onkere, juichencie, klappenrle b,oorclen. Het
zijn cie jongens, iret zijn cl-c ntanrrcn van c..lert

\Jzer, de mannen van Frankrijk, Engeianci,
r\.rnerilra en elclcrs, cr hun varelr e1l lvai:ens,, iret
is de rnenschenrivier van den lJzer, die clo,o,r

Rrussel stroomt.
En d,e plassende regen kan niets r'vegnemen

van het ontroerend; schoo'ne van het scho,urvspel.
Otr half trvee ontving cle heer Po,incaré in het

Paleis de leden der Fransche kolo,nie. Deze rver-
dcn do'or c'ien heer de Margerie, ambassadeur
voorgesteld.

D'e Voo,rzittcr sprak vervotrgens zijn lanclge-
no,o'ten toe en herinnercle aan hun lijden tijclens
c1e verdrukking. I\{aar - vervolgcle irij dan -gij hebt den troost genoten de gasten onzer be-
vriencle natie te zijn ger,veest, die urv onrust en
lasten c1eelde. Met betvonderenswaardige toe-
wijding hebt ge uw zorgen besteed aan vluch-
telingen, ge.lvonden en kinderen. Urve kolonie
was a,1s e'en klein Frankrijk: gas,tvrij , lief:la:iig
en zacht, gelijk het groo'te. Laat ik daarvoor uit
clen grond van mijn hart clanken en u mijn leven-
clige gelukwenschen bieclen.

Om half drie zal de heer Poincaré in het ge-
bour,v der Kamer d.o,or de Volksvertegcn\\,oor-
digers €n Senatoren ontvangen worden.

Reeds om half twee zijn er ieden aannrezig.
Links van cle vo,orzittersbank, in clen hoek, is
een troon oçrgericht varr roo'1 fluu'ce'i rric't gourl
gestoffeerd. Fransche en Belgische draperieën
en vlaggen versieren de zaa7.

D,e vo'o,rbehouden en openbare fribunen zijn

leeds lang tc voten stampvoù. fp de eerste ziqn
r,vij kardinaal llercier in pç:peren gewaad.

De ieclen en geno,odigd,en lionnen gestadig aan
en \/o,or half drie ziin alle zete'ls ingenomen.

Ook in de rvandelgangen blijft geen plaatsje
o1len.

Op cle cliplomatieke tribune bevinden zich <le
r.'reemde gezanten.

i)e I{anrer iicclt cen iecstelijkerr aanblik.
u ùicvro,urv Poincaré I > kondigt men aan.
1)'e gemalin t,air cjen i'residcnt treecit bj.nnen

rriet dc Koiringin.
Een iangriurige orratie i:egroct hen. Ztj nemeû

op (ien troi-.rir illaats rnct irun gevolg.
l,i.r-l:atsr:'ilt]ii lloi:.lt... ;.'

À1s ceir :chok i'aart cloor ie aantvezigen.
.Weer cen rrvatic... Dc gansche Kamer lvui{t

rnet zakcic,'ekcn... i.ir scliijirt geen eincic aan de
ilrtitlebctcuoirr; t. l<utueu.

ru i,t\,e iicch l Ler-e Focit Irr tlrennt irct.
i,ln als htt stil i:...
u L.:ve iilzrnlirijk I l klinkt dzrn rveer cen stenl

cir cie ov.rtic ivoi-clt voortgezet cn cluurt a1 maar
(ic()r, 'Lcr !r ij I ric lte ro.e in!'c lcgctaalnr,o,ercLef aan
rlc leclen tler regecring voorgesteid wordt...

-ljcn rvijie is het eincleiijk stil.
Eensklaps vcrschijnen clc vaandels, de Lo'en-

r.ijkc van rlen lJzer crr c1e solclaten brengen ze
r-;i; cicn zctel r':Ln lict bureel.

Opnieuu- tlleurrt cle gansche l{aurer vaq haud-
gekiap ell gr-rJr1lci1 en z:e brengt een ovatie aan
\rii \ trf teburr\\ uuILil6trf s r'aU lfcL legef .

(( rc Voûvittcr valt (r€ r, l-'liris,cr.rc riepul-rliek lD
ijn ais loincaré naast onzen Konirrg ver-

schiJnt... ja, hoe, zulien 'uve het blijven beschrrj-
\ren, die, gervcidige roering, ciat wuiven en
z.\laaler1 ctr luberen : fcvc .t'rankrijk.

\,;oor cie trrbune nemeir Porucalé eû cle Konirrg
piaats en acilter iren Foch.

|,e oi/atre houcit aan.
Einclelqk kan oe voorzitter, de heer Poullet,

rlan nct rvo.otd komen.

rVijriheer de Vo,orzitter,
De Senatoren en Kamerleden van België zijn

verliclrgcl U eerbieclig welkom te heeten in het
Palcrs cter Natie.

Op het oogenblik, \,vaarop Frankrijk brutaai
u/er(l aangeva.llen eil zrch oprichtte onder de be-
klc'iniirrn.q varr ltngst en gevarcit, lrectt ieclere,cn
in den \i.oorzitter van de Republiek de beheer-
sciriirg en de voo,ruitziende vacieriandslietde kun-
iren bclondcren, die U tot de ho,ogste waard.ig-
ircrci van cl,en Staat hebbcn geleid.

Teikens a1s Cij de o,o.rlogsclo,eleinden van
F'rankrijk en zijn ioyale politiek van trouw aan
tlc vriiheicl cl,er volkeren hebt verko,ndigd, heb-
beri rvij de r,velsprckendireid teruggevonclen, die
L. cle deuren rran clc Fransche Akademie opende.

De toejuichingen, die U in clit land" begro,e-
tcu, gctuigett vân cle rvarmq gcnegenheicl cn cle
riici.'cr 1'.t..titrg, tlie llclrrii aàn Frankrijk to,e-
r.-I z: r gt .

\\ranneer rnen tcrugdenkt aan cle heldhaftig-
heicl van ,Frankrijk tijdens den grooten oorlog,
aan ctre bewonctrerenswaardige to,ewijding dér
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iinrns,cltc vfo'l1\\'cll, a'att <le o'Ifcrs, z,lll vliirt iili,rj
gclilaclrt; tlarr's'chictcn dc \,vo()r(ictr tc kolt cti

kan slcchts c1e geclqçhte uitclrukkcll, clat niets in
rlc geschiedlenis cle grootheiclr van dic dâclen cve-
rriuu t ; no,oit is Frankrijk 'schooncr gervecst.

^\arr dc toc'juichingcn hecft lrct ltart cen gr-oot
aarrd'eel . Hct gcltlt hier niet allcen <le vertrot.t-
u'cnsr,ollc lrctri'kliingcn o,nclet onze tcgcetingc,tt,
riraar oo'k tic hctlcl<kitrilcn, ciie otrzc krtnstcttaat:, I
orrze- sclrrijvcrs, or1z.e rcclltsgcleerrlcrl o'tltlcl--
lroucleu. D,cze bantlen rverilcrr nog to,egchaaltl.

()nzc <lpr-zrtting r':rn het'n'till<tlnrccht berttst,
zoosls clc tlqe, t;'it cle heilighcicl der verclt.ttgcrl
crrr op clen ccllierl aan, 

'ltct 
g'e'geve11 u'rlotc1.

\\'ij hcl;lierr tt'ot;Ltl acltouclcrt. Toetr clc IJz.tr
hct laatste l,olrvcrk r,art llelgië rvas, hcllt gij ltr
i;1azrrcl,, rrriinhc:r clc \ioo'rzittc't. : t \\:ij helrl;crr
rk' ouziiriighcirl r atr Ilclgië ger'r'aarllorerl e n u ii
l-lehootcn 'orcler d'cgettcu nict, clie hun lianiltcc-
kcning verloochenen. Wij zullcn onzeu heiligcrr
plicht tot het cincle toe verrrullen l.

D,e weleld kent de cloo'r Frankrijk gebracirte
o,ffers, dla;t de wapenetl niet uere'rlegc1c, alvotens
hct recht had gezegevierctr.

l)e; rv:rpe'nbro,ede,rschap heeft de vriendschirps-
lrarrclen bezegcltl', clic c1c trvce la,uclen ve'reenigcrl .

I)'ezcrr 11ro,rgcr1 hecft <1e menigtc de vlaggerl ticrr

gcallieerde mogcnclheclelt q1 dc o'nze itr clez-e lftle
à,vatie o,nrvat. Ecrs,t c1e vlag van Frallkrijli, tlic
naar cle zcgeplaal wercl gev'oerdl onder cle gerriale
leicling van den ma'ars'chalk van Frankrijk. ((le
rrcra,al Fo,ch wotd,t la,ngdurig toegejtricht)' I)an
hcbbcn wij de vlaggen van het edlele Engcland
tor'.qeiuicht, gvs11 tro,lttv aan het gegeven lroortl'
cn clat uern tle gca,llieertlctr hct tne es,te'rscllap titr
zceën verzckerde. \\rij hebben de vlaggen tocge-
jrricht van Italië, r'an t1c Veree'nigde Staten.

Il,c tns,s,chen Frankrijk en België bezegcltte
vricuclschap za1 o,o,k derr blik op'cle toeko'ms,t ge-

licht houden.
I)'e vtetle heeft aan het groortc clrama geen cin-

c1c ges,tel<I. Eerr gelijkloopende ta,ak dringt zicli
a,:rrr beicle landen op. Hct ko,rnt cr:op' aan de won-
<len te heelel, het verrrielde weêr op te richten'

Frankrijk hee,ft oms hulp b,e1oo,fdi. I{et wo,rde
ons to'egelaten clc-o,uze tc beloven.

Aan het gebo,uw kunnen wij slechts een klei-
ncn srteelr bijbrengen, maar wij zullen het do'en
nret voù1e liart, en omclat wij in den voo'rspo'ed
en cle grootheicl van Frankrijk een der beste
lv:rarboig'eLn zien van internatio,nalet gerechtig-
hcicl, van clc veiligheicl en de vrijheicl der vo ke-
rttr ! l

I)e Voorzitter clcr Fransche Republiek ne€mt
un het wo,orcl.

Hij buigt zich voor cle Legervaande,ls, die claar-
boven hem hun rood en gorud stralem:

<Ik clank u)), zoo richt de President zich tot
het parlement, ( voioir deze zocl hartelijke gdvÛ€-

1c'ns je'gens Frankrijk. Ontvangt o'p uw beurt clc

tcrzekering, dat na 4 Augustus 1914 Frankrijk
rro,o,it zijn, zaak van de uwe heeft gescheiden. De-
ze wâs iret steecls even dlierba,at en zal het b'lijven
a,ls ciie r'àn haa,r eigen kind'eren.

O1r l r\ugtrstr.rs ll)i I orrtvitr.qctr uij r,arr rrrrzcrr
.gczanl tc. l3russ,c1 ccrI t.-1r'gratn cius rucltletr<i, hce
hij juist eclr ()n\rergctelijke z.itting in het I3elgisch
Paleis ilci Natie ha,rl b'ijgcw'oonr1. Ur,v Ko,ning
irarl Lr rrreclcgedeelcl, tlat hct larrrl irr gevaar ver-
1<ect'rlc cu Hij het tr.rt 't uitc,r.s,tc rrrct zijn lcger
uil<lc lc'rclcdigcn. (41lc aaun'czigerr llrengen ccrr
crratie aarr Ziin }{ajts,tcit. t I,cve dc Konitrg ! l
lilinkt het langdurig. De \.ro'rs,t tlankt buigend).

\-nrr lrct ccrçtc ooigcllblik liwamen de vertegen-
iloortligels valr t1w cll ons land na.cier tot ci-
liarrrlc'r, in rlenzclfdlerr u-i1 hct Recht te recklcrr, irr
hetzelfde, bcgrip van ccr en vrijhe'idslie'fde:. Zo'a-
:rJs <le zittirrg van 4, Augus,tus l!11".1 hct lr'rartschc
|:rr-k'lrc'nt cct-' aatttloct, aldrrs clb,ct cle'zer .uvelkc

irier o1'r clcuzclfclclr lristorischcn dag gchouclerr
u'elrl, un' Par'lcuient ecr âillr. lix' Iioling trittc
irr tlic tragisclrc nlrL rlc gc'r'oclcls <1cr nntie crr
ziirr s.tcrrr l-as dic vurr hct larrrl. Op ziirr 1,11t1g o1
gij lrct litnd clrrges,chontleir rvilcict bcltouclcu, hcbt
gii cenclrachtig rr ja r gcarrrtwoo,rcll en U vail toelr
af ecrrsgc-zincl o,rn uw Vo,r-qt cn uwc Vorstin gc-
sch:urr.,l . (Allc aanu'czigcn irrichen c1c Ko'ningin
to,c. Dcri roercnde ovatic liccft p aats. Geroep:
u Leve de Korn,ingin ! ,

No'clr r1e inval 
- vcrvolgt tie hecr Poirrcaré 

-rroch bcclrc'igingen, 1ro,ch gcwclrl hcbben uw wils-
l<racht liunncn schokken. Vier iaar lang is dit
Parlctrent stom ge'bleven clr t1w palcis rvercl be-
zwadclcldl clo,oL cle vestiging van een D'uitschen

- clienst. In uw Senaatza,a,l haclden e'errlooze clcb'at-
ten pia.ats en werd een }Iis,s Cavell ter cloodstra,f
verwezern. Gi! zelvetn waart verspretidr, dezen in
ilallingsrchap, die hier beclreigci, so,mmigen in cie
gevangenis o,f gede,po'rteerd. 'lo'cn de ove,r-
rvinrring u allcnr hier terugbr^cht, zijt ge gewaar
geworrclren, dat de storm nietsr hacl kunnen verarl-
cleren aari 't gemo,ed der natie en het vijandelijke
schrikbe,wind op zed'elijke sterkte arfgebotst was.
Een Duitscl-r go,uverneur hee,ft verklaard dat het
Relgisch l<arakter een raadsel was. Ja, een raad-
sel vc,o,r hem (gelach), zo,o,als de Poten en de
[i'rrnschcn virn den Elzas een raadset vo,o'r de
l)uitsr:he'rs waren. (Hukiebetuiging aan Po'len en
Elzas). Die go,uverrneur begrerep deq drang der
fierheid en het verzert. der vrijhetid niert. Hij wisr
het niet, dat de Belgen reeds, sedlert den tijd van
Cesar mceciig e,n vrijheidsliervend zijn. Men heeft
getracht det zierl van det natier te vernietigen. NIen
heeft geen listen gespa.ard, c,m u ter verdeelen,
maar a1 die ko,nkelarijen heibben u juist nader
to't elkander gebracht, en Vlamingen en \À/ale'n

kc,men versteikt en de eenheid vân het land rijst
kloeker uit de bepro'eving"en den strijdl.

Vo,o,r die' vrijherid streedt gij in, denr tijd der ge'
merenten, s,treclten Jan van Braiban't,^ de gebro'e-
ders Artêvelde. Die roe'mrijkel ge'schiederris werd
bekroo,nd do,on deze vier laatste jaren. Gij hebt
geleden en gewo,rste'ldl, o,m werer in bezit van uw
land te ko,men, maar orok o,m het Recht te wre'-
ken. Als Frankrijk, waart gij der wal<ende schild'
wacht van het menscheûijk gevorel. '\/crcenigd in den o,or1o,g, wille'n wij het o,o,k in

clcn vrede zijn !

l,21srn wii vo,o,r elkander hoipern daù der vredÈ

vo,or beide landen vo,orspo'edig zij en er spoedig
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de ruinen hersrtetllen err hert werkmateriaal ver-
berterern moger, orpdiat het no'rmale leven herno,me,n
worrde.

Frankrijk beho'udt u zijn dankbaarheici cn
vri'endschap en ik ben ge{ukkig voor u de,ze ge-
vorcleins tet mog'cn uitdhukken. >

Eensklaps heffen der aanwezigen de u Marseil.
iaise > aan. Fo,rsch dreunt het lierd en de strijd-
zang \taî Frankrijk do,o,r der zaal. Daarna klinkt
het. nog he,rhaalde,iijk : u Lever Frankrijk ! Leve
dle Freisidenrt ! >

Der Koning en Poincaré, der l{oningin en Me'
vr'oiuw Poiinôaré vertrekken.

<r I,e've Foch ! Leve Fo,ch.l l
Zc,or huldigt men no,g'maals de,n maarschalk,

die nu he'engaat.
En als de vaandels van he't verhoiog dalen,

wo,rdtt nogmaals een dieper hulder aan, het leger
gebracht.

Dan is he1 ds berurt aan kardinaal X,{g1çie1, die
dankend orver de gaand'erij buigt.

Het reg;ent, het reg'ent maar. I)och buiten
staat toch, een dichte menigtel en het gejubel uit
dret zaal ze:t, zich y66r1f d6r6r1 det gangen, cver het
plein, c,p de straat.

Na de plechtighe,id in der Kamer, begaf de
Prers,iderit zich naar der Fransche scho,ot, ter Brus-
s,e,l, waar hij eveneens mert der groortstel geestdrift
ontvangen werdl. De Vbrorrzitterr drukte, zijn groc,t
g'eno€g'en uit, deze inste{ling, waarin hij steeds
groro,t belang geko,ersterd had, te, kunnen bezcte-
ken. Hij wees o,p d,e gelwichtiger ro'1 der schc,ol
voro,r do Fransche gezinnen eh wenschter haar
nicuwen bloe'i to'e.

Dinsdagnam:iddag.
Het regent aldo,o'r. De, vlag'gen hangen nat en

slap. Er ligt iets' g'rauws orvetr d'e stad. NIaar de
vreugdei blijft aanhoruden ; rijtuigerr en autor's
snorren vorcrbi'j met. zinge,nder mehscherr.

Half vijf. Grororte Markt. Reeds is het p,le'in in-
ge,nomen do,orr wachtend, publiek I vo'or heit Stacl-
huis is een o,pen plaats afgeslortem; ma,atschap-
pijen, rne't vlaggen en'banieren, houden er de
wacht.

In der Gorthisclhet Zaal. Als ge van de regen-
grauwe straten de Goithischet Zaal binnentrererdtr
dan kormt ge van de schaduw in dc zon. Ger gaat
een g'uldern schrijn binnen, c,en rvorndienbate zaal,
r'vaar all.ers licht is. L,icht, dat uitgaat van de
do,eke'n aan cle wande'n, van del vlafgen aan het
gewelf, van het rorze-roro,dlq behang voro,r het ver-
hoo,g', v:rn der vroo'1ijk b inkcncle rijcn vcrgulde
stoelen, dici de zaal vulien. Het is zeer zacht, zeer
teer, zeer moio,i.

De gencodigden worrdeLn ontvangen doo,r bur-
gerrneestelr Max. I{et zijn de: hh. cle Marrgerie,
kardinaal N[srrcier, cle ministerieerle en diplomatie -

ker lio'rpsen, der leden van dern provirrcieraad, de
burgermeesters vân Groo,t-Brusscl en andere
ho'o,ge perso,naliteriten, rijk bestikt en belegd met
gcr,uden en zilveren to'o,i.

Intusschen jo,elt en rvo,elt der me.nigte in de
sterd c,m het vo,lge,nde geilreuren : De I{o,ning' en
cie lio'ningin verlate,n, met dielr He,er en Nlevrouw
Iroirrcaré, het palc,is o'tn krvaLt.over t; rue. Zij zijtt
vclgczelii. valr cle kouingskirulele,u. C)ok cle hh.

Pichon, maalrschaLlk Foch, Williarn Martin, gene-
r:ral Werygand be,ho'o,rein, tcyt hef gevotg.

Langs den weg zijn a[vaardigingen van der ge-
meenter en de bijzornde,re scho,len van Brussetl o,p-
ge'ste,ld.

Op dier Gro,ortc, Markt schallèrn Thebaansche
trompetten en klinken feestelijk de, klo,kken :

de storet verschijnt. D,e Voro,rzitter, Men'rouw
Po,incaré e'n ornze Vorrsten wondern ontvangérr
do,on den Burgermees,tetr e[r het Korllege. Vororaf-
gegaa,n door Srtafdragers, g'a,ân zij dte eeretrap
op van het Stadhuis'. Merisjers zingen der Marseiil-
laise. Mevroruw Lemornnier ern Mevroiuw Steens
bierdten trlo,ermen aan Metvroruw Porincaré en aan
de Ko,ningin,

Om half zes verschijnt de s,torert in der Gothische
zaaI. De krerterr : < Levet Frankrijk ! Lever Foch !

I,eve die Koming ! r weerklinken.
Burgemetesrterr,Mâx verwerlkormt dem Vo,orzit-

ter met eetr, vaak dbror app aus omderbroken, Tercle.
u Naar Frankrijk woru de grauwd vlo,ed van

hct Oos,ten trekken. IIaa,r pl'achtig vertooncle
zich de roremriijikd Natie, wier lot gedragen was
dioc,r sterkei handen. Noorit was Frankrijk scho'or'
ner, dan çLp die dagen van angst. Dat vo,lk, dat
Duitscho laster voon lichtzinnig en verdo,rven
schoùd, is vo,o,r de wererldr eren toio'nbeeld van ziele-
sterkto g'eweest, e€n detr schoronste uit de
ge,schieldenis. >

In Ma,ars,chalk Foch g'roette de burgermeester
hert onveirgeùijkelijk dapperer, Franscher leger. In
Mevroruw ,Porincaré bracht hij huldet aan al de
vroir.rwern van Frankrijk.

Det Herer Porincaré dankter vo'orr het ornthaal.
u Indiern een stad, diet zoor erg gelelden heeft, na

vier jaar o,o,rlog', haar wo,nden kan vergerten, orm
in den voorzitterr Frankrijk ter huldigen, is dat
een tereken, dat zii voor dit land een, vo,o,rkeur
heeft. Onzel lierfder is ges eund orp wederzirjdsche
waardeering en vertroruwe'n. Hulde aan der HH.
Max, Lehonnier, facqmain, wier dapper gedrag
dioro'r helel Frankrijk berwoindlerd wo,rdt. Nameurs
F'ra,nkrijk, zusteÈ van Betlgië, en zooratrs dezel,
bswaarster delr menscherlijke vrijhede'n, harte,lijk
dank. ,

Nu vorlgt een concert in der Gorthischet Zaal.
1'erwijl nog hert handpeklap ro,nddavert in de

zaal, worrden de \ro,orrzitter, Mevroruw Po'incaré
en ornze Vors'tern naar he Kabinet van den Bur-
gemeestc,r .qebrâ,cht, wa,ar zij het Gulden Boe{<
r.etekenen. Daarna bergeven zij: zich naar de
Maximiliaan-zaal, die tot eetkamer ingericht is.

Op hun ro,ndgang u'o,rden zij begro,et door de
o,fficieele persoÉen, dio zich intusschen in de
verschillendie zalcn verspre'id hebben.

Het is 6.30 uur. Hct balko,n rvordt geo'pencl en
cle Staatshco'ftlen vcrschijnen voo,r de o,p de
Groote NIarkt o,pgerstapelde, jube,lende scharen,
cn wornen het co,ncert bii, daar gegeven do,o,r
u Leis Artisans Réunisr >, u L'O'rphéo,ri r, u Lers

Sar.rs Nom ,, . La \\ra[o,nier de' BruxelleÉ, ), met
dc me'dewerking r.an de muziekkorpse,n de,r 9",
lBn, 19u Linieregimenten en het 1u Gidse'n, o,nder
clc alge'nlee'ner leicling van clen He'er Lecail, orp-

zierne,r der krijgsmuzie'ken vân het Rijk. Nu
sr:hijnt de zon, dic r,vij te verrgeefs dren herelen clafî
verrwacht he,fo6et , cn de hemel is bleekbia,uw. De
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ho,orns schallen, de Koming en Poincaré gro,eten.

HEt doûdert etr do{iciert opnieurv : < Lcve c1e
Ko,ningJ,L,gve Frankrijk! , AJ" Fo,ch verschijnt,
dan slaat wqer dq geeitdrift <i,ntembaar o,p.

Een grorote-.- tro'ep ,!ifi66,1kindere1 staat te
midden der Markt geschaar$r. En als daar de
muziek en de ko,o,ren de Maiseillaiser aanheffen,
dair halen de kinde,ren bij de wo,o,rden : u Aux
âfITlr€Sr, citonrensr I rr roo,:1,e, witte efr blaurt'c zal<-
do,eken uit en wuiven er mede, zotodat daar een
re'usachtige. levende, trillende Fransche vlag
gevorrmd wordt, aando,enlijk van teere verr.as.sing.

Po'incaré gro,et. Der I{o,ning klapt in de iranden,
Bi1' het spelen der BrabançoÀne do,en de kinderen
orp dezerlfde wijze de Be,lgische vlag ovcr der
Markt sidderen. Onvergetelijk scho,uwsp,el.

Omstreeks; 7 uur is het concert afgeioô,pen. De
Thebaansche tro'mpetten schallen 6,p het Brood*
huis, e,n van o,p d,e tinnen van het Stadhuis r,vo,rdt
het geschal herhaaldl. Het is gro'o,tsch.

De auto's verschijnen : der Ko.rring cn po,in-
caré; der Koningin en Mevro,uw Fo,incaré; de
prinsen; Maarschalk Fo,ch. Ze rvuiven in 't v.ccr-
bijrijden het publiek to,e. Dan is iret. also,f ce
geestdrift nog stijgen,kan. Het lo,eit van alle,kan-
ten t-e geljjk : (( Leve, I I,eve I l D,e trc,mllctten
schallen, de klo,kken luiden, cle hoornen ,ôh.tte*
tgtt,_ d_e auto,'s ro'nken. En er blijft van clie, lieve
plechtigheid den indruk over. van iets zeer fijns
en ze,er aando,enlijks.

ti*.*

Nu is het de derde, dag . . . . en om nrii is het
zeer stii en dat do,et weldadig . . . . Bo,eren rijden
met g'rcJent€n naar de stad,

. Vandaag 
_gaan wij naar Gent. om er getuige

te zijn van Poincaré's en Foch's bezo,ek. 
-

Weet een eenvo'rmiger grauv/er lucht . . . En
weldra begint het ter reg.enen . " . . Ir.ur:si.1 ligt
daar nu nat, glimmend, so,mber., juist als een
bruilo'ftzaal na-het feest.

Aals! staat vol vo,lk, dat geesttlriftig iuicht.
Kwatrecht, Melle:, Ledehe,rg. .. . Gro,o,t_Gent

wil too,nen dat het dle stad, der bloemen is,
en al daderlijk rijdt o,nzer co,lo,nnei tuss.chen twee
hagen van planten, dier aan den weg een aanblik
g'even van een laan in een tuin. En overal een
dichtel meniqter, en sr.hcc,11<itrcle,rcn in frisschr.
kleedje's en zwaaiend met vlaggen. en blo,emen
stroo,iend en juichendl en jubelendl. \\/elk een in-
tocht ! En aan de huizen vlaggen en schildcn en
plakkaten met woo,rden van-verwe,lko,mingl

Gent ste,ekt in feestgewaad.
Vlaggen, en schiiden en bloe,men. Gent is fier

!F zijn kweekerijen, echte tuinen en parken, en
daarom stro,orien de kinderen ronen vo,or den prer
sident'der F'ransch.e repubiiek en den l{o,ning, e n
bieden ze ruikers aan, dier weldra een gansch'rij-
turg vullen.

Men vertelt c'ns, dat reeds vrore,g- in den mor-
g'en aan der stations drukke beweging heerschte.

Qe gouverneur der prcvincie, had de maatschap-
pijen uit alle ge,meenten uitgenoo,digd e,en afvaar-
diging te zenden, om Po,incaré en F-och te
huldigen.

Alg'emeen werd aan d'it verzoek vo,ldtaan. En
van'alle.kanten kwamen ze, in de, Zuid-Sint-
Pief ers-, w-aas- en Damporc,rtstatie aan, de
afgevaardigden uit sterden en dcrpen, met vaan-
deils en kartels en in, opg'ewekte, stermming. al zei
iqdierr, dat het < to,ch sp'ijtig was van het wéer ,.

Langs de Ke'izerpoort zijn we Gent binnenge-
rcfien. Een kanon lo's,te vreugcles,cho,ten. Hier
ree'ds begro,etten de heeren Maurits Lippens,
go,uve,rneur der pro,vincie, en Braun., burgemees-
te,r, de hoo'ge bezo,ekets, Zij stapten in der auto
van den Kcning en de,n President.

In den sto,et bevo,nden zich o,o,k ministers Hy-
mans en Anse.ele.

En nu begint een ware zegetocht.
A1le s,ciro,len, staâfl tlaa,r langs ctrb s,traten, clie

rve vo,lgen, e,n de kinderen zijn gehuldt in zwierige
'k1eedi,es, met de strikjes en mutsen en goirdels in
o'nzer kleuren en die van Gent en Frankrijk, erL ze
zingen c'f ' juichen en wuiven met vlaggen en
dc,e,ken. Daar zijn de maatschappijen van de stad
en van Ro,nser Oudenaardei, Loketren,, Se,lzate,
Beveren, Ninove, Maldegem, Eeklo,o', Wachte"
beke. Aalst en nog' zo,o, vele ge,meenten, met
vaandels en kartels., Daar staan op veel plaatsen
muziekkorpsen, die' d,e volksliederen spelen. daar
staan tienduizenden belangstellenden, welke jui-
chen en zakclo,eke'n zwaaien.

u Leve Poincaré ! r
u Leve Foch ! >

< Leve d,. Ko'ninq! ,
u Leve Frankriik ! ,
< f,evc Frankrijl< ! ,,

Ërr l:aarl.iik. r.Jaar is r'le zorr en haa,r ilitwerking
is to,cverachtig, rvant een.klaps beginnen al die
kleuren te gloerien, te blinken, tel schitteren.

N4enschen orp straat dus, maar in det ramen
o,o'k en c,p de daken. Der l{.oc'rnmarkt is eenig
schoon met haar gevels; kunst, dier niet aangel
bracht mo,et wolden, maar daar al e'euwen straalt
als getuige van het verleden.

Van het beifort zwie'ren vlaggen, en beieren
de klckken o'ver de' stad.

Nlachtig veer stijgt het ge'jube,l, als de hc'cge

.qâ.s,tcrr het stadhuis be'rcikcn. So'1c1aten r,arr hct
cers,tc linie bcwiizen cle eer; paft,4nc1ers vo,r'
men de haag langs het versierde pa:"iljo,en en de
trap, tort in de met blo,emen bekrco,nde' Pacifica-
tiezaaT,lvaar de tweehc'nderd vaandels van Gent-
sche en Oo,st-Vlaandersche vereenigingen vcri-
ken.

Vooraan is ecn tro,o,n van roo'd f1uwec1. Ér om-
hcen st;ran veel gcno,o'digden.

R-cchts van het lerhoog zitten c,p sto'elen ver-
nrir.rlite sû,ld,aton en achter hen staan een vijftal
politiehe vero,cnde,elclcn, waaro,nder rlric ter nau-
wernoo,d aan dc Duitsche be,ulen o'ntsnapten,

Om den troro,n sto,nde,n reeds vo,o,r de aanko,mst
e,enige leden van den Geme,enteraad van Parijs
en van den Algemeenen Raad d,er Seine. Daar
zi'n de sche'pe,nen met het zo,o eve.rr o,ntvangen
c,nderscheidingste,eken van het Eerelegio,en o,p de
bo'rst.

De kinderen zingen de Marseillaiser. En o,nde;
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luid gejuich tre'den de bezo,ekers binnen, geleid
do,o'r burgemeester Braun.

President Po,incaré, ko'ning Albert, prins Leo,-
po,ld, maarschalk Foch en hun gevolg, bestaan-
d,e uit tal van hooge Belgische en Fransche offi-
cieren, alsmede, de heer ,Anseele, minister van
Op'enbare 'Wetken,ne,men o'p het verhoio,g' piaats,
d,e he'e,r Po,incaré in het midden, de l<oaring en de
prins aan der linkerzijder.

-- ley6r Po,incaré, lever Fo'ch, lever de ko,ning !

helmt het weder.
En als de stilte ge'daald is, nee'mt he,e'r Braun

het wo,o,rd en verwelko'mt de ho,oge bezo,ekers.
Poincaré antwo,o.rCt en zeqt o,: m. :

rr fk was diep o,ntroerdl bij .tg vrienrlelijke uit'
noor4r'qinE, eetrise uren te vcrhlijven t;jiens mijn
bezo,ek in Belgie, in der oude, stad der graven
van Vlaanderen. Ik bevo,nd mii o,o 9 Noveml-.er
1. I. rnet uwen grco,ten Vorst te Brugger. e,n wii
Verw'achtten rl'at urv s,ta{ welÂra, in clen schooit zou
vellen Varn cle rloo,r ,le Fransicheî [Jesteuncle roem-
rijlre Bel.isrcte leeersclr aren.

De Ko'ning had beve'l q'egeven n'nre stad niet
stc,rmend'erhand in te nemen, ten einde de bewo,-
ners ern de, huizen te, spâren. Reeds bespeurde
hij de' splts van uw belfo,rt en den to,ren van Sint
Baafs.

Hii.wist dat in de stad Gent de, Duitsche over-
he'id be'pro,efd hâd een aanslag te plqqen op de
e'cnheid van het Belgisch vaderland en het ger.ver-
ten der inwo,ners. ter verkrachten, en hii kende
o'o'k het fiere antwo,o'rd dat gij, tro,uw aan ur,v
verlecle,n, geqeve,n ha,:lt o,Ê cl.eze mis-,'adige po,grn-
gen. Gij ha4t te.qenover c1e Duitsche intriees uw
nationale leuze r."e,ste,ld en ziit machtig gebleven,
omdat gij eendrachtig waart.

Vo,o'rhe'en, als de vreemdeling der vo'orrechten
uwer arrbachten be'dre,igcler o'f de hand wilde leg-
gen o,p, uwe gemeentevri'heden, lie,p uw helclhaf-
tig vo'lk naar het belfo,rt en kle,pte de, no,odklok.
Lieve,r dan zich o\rer te g:even aan o'f te: vltrchten
vûot' een. fia,cbtiq feo,'laal lec'er. sftierrren Filins
van Arteve,lder en zijn makkers ter plaats. Arn-
bachtslieden,wevers, bro,uwersr al uw stadgenoo-
ten ken'llen slecht$ trr,et leven cl.bor het u'erk en
6ls 1,1ij1rsi.11 err a,ls zii van de < Dulle Griet r het
paiadium maakten van hun glorierijke stad, ga-
verr zij da,ardo,o,r te kennelr dat zij vast b€,sJoten
lvarcn niet te kapituleeren !-oo,r clen viiancl. Het
lvarer u slecht kennen, vootr een o,c,genblik te den-
ken dat gij clit ver1e.1€n niet trouw zoadt zijn ge-
bleve,n.

Nu det herstellende vrede uwe vaderlandsche
verwachtingen heeft bekro,o,nd, laat mif to'e u,
naast mijn persoo,nlijker vere'ering, de gelukwen-
srchen err cle huid'e van Frâ.nklijk a,an te bie'den.>

D,e he,er Pirenne, rekto'r cler ho,o,gescho,o1, narn
rlan het Y6o'orrd :

rr De zeEeDra.al van het recht heeft de werel,l en
Be,lgië hersteld en aân de' Gentsche hoo,geschoo,l
haar vcrigen vorm teruggescho'nken. De vijand,
bijre,staan do,oq' e,en zeer klein aantal verraders,
J12,4 rle l.o6,o seko'e,ç,ter4, er een $zerktrris rzan te
maken, bestemdl orrn de natio,nale eenheid van
Be1oi6 te vernietioer. ;

Daaro,rn acht de hr. P.irenr:e, zieh .gelukkig,

naast den Ko,ning en den roemrijken aanvo,erdey
de,r geallieerde legers ter kunnen begro,eten den
vo,c,rzitte'r der Groroter Republiek, van.het land,
d at ec'ne o,nsterfelijkc blarlzi j :1e to,egevo,egci heeft
aan de, lvo,nderbare, geschiedenis van hêt Fran-
sche vc4k. Hij begro,et insgelijks president Fc,in-
caré als jurist, redenaar eh schrijver en ko,ndigt
hem aan, dat de, Gentsche ho'o'geschoo'i hem den
titel ve,rleend heeft van dokter in de Rechten ho"
nc,ris. causa.

En ute'er antwoo,r'clt cle plesiclent :

- u Ik ben ho,o,gst gevo,elig voor der eer, die de
Gentsche, ho,ogeschool mi' aando,et. Ik weet, dat
zij gedurende de' bezetting een der g'ro,o,tste
brandpunten geweest is tegen de Germaansche
inclringing. Ik weet o,ok., rvelk ovenvegend deel
gij gcnornen hebt. he'er Rektor, aail cle inrichtirig
van die vaderlandsche verdediging. De vermaar-
c1'e gesrcbie'dschrijrre'r v'a'r Ee'1oië heeft <1o,or zijne
eigen daden een glo,rierijke, bladzijde to'egevoegd
i'"an de' annalen van zijn land >.

D'e be'!<en,le kuns,fe'naar .,Ar-mand Heins heeft
vo,o,r deze gelegenheid een blad van het Gulden
Bo,rk prachtig beschilderd en geteekend.

Po,incaré, Fo,ch, der Ko,ning en de I(ro,o'nprins
tcct'cren het nu.

I)e ho,oge gasten o,ntvarrgen ook c,en fijn clo,os-
jer, met het wapen van de stad, en dat de meta-
len munt inhoudt, tijdens de b,ezetting doo,r het
.qe'rtcentebes,tuur in omloop gebr achL.

Ten slotte c,nderho,udt president po,incaré zich
tnet de verminkten cn vero,o,rde,eiden en wenscht
hcn geluk o,m hun vaderlandsliefde.

Bij het vertrek uit Gent wo,rdt gedeeltelijk een
andere' r,veg gevo'lgd en o,o.k hier staan tiendui-
zenden toeschoruwers met iraandels en veel
sr:hc'clkindere,n geschaard.

Aan het Belfo,rt en het Gravenkasterel schallen'l'hebaansche, trompetten,
Gejuich en p'ewuif, het stro,o,ien van blo,emen;

rveer huldigt Gent aldus voo,rzitter Po,incaré en
rnaarschalk Foch.

De auto,s versnelien hun vaart. 'We stormen
nâaf Brusse'l terug. V/eer staan de dichte groe-
pen van heden mo,rgen o'p hun post en no,gmaals
juichen zer den Ko'ning, Poincaré en Foch tce,.

Tegen den middag zijn we in de hoo,fdstad te:-
rug.

Ko'rt na e,en uur vertrekken v/ei c,pnieuw, dit-
maal r-an der Fransche arrbassade,, lvaar de pre-
sident der lunch heeft gr:bruikt. Eene dichte me-
nigte juicht hem en den Ko,ning tce, als der autos
lret gebo'uw verlaten. Nu zal Nlechelen worden
i:ezo,cht.

In zeer snelle vaart rijden we er heen. Te Vil-
\roorde'n, te Ëp,peghem, te Semps't, overal staat
een harteliji;e menigte. Boven de vlakte rijst St
l{c,mbout:,r,;,ren.

\\t-e,ldra bere,iken we, der Dijlestad.
Aan alle, gevels hangen viaggen en langs de

slraten van buiten. de, Brusselscher Poort tct aan
de, Kathedraal staat eene, g'roo,te menigte, vo,lk.

Dc. o,ntvangst zai ge,schreden in de gro'cte kerk
van St Rombc,uts, en niet in het Aartsbisschop
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Herrinnering's'medai1le, dio,o,r det Duitschers in 1914
geslagem, to,e,n zij l166rpten Farijs tc zul1en
innemen.

pelijk lraleis, gelijk zulks' het geval u'as mert pre-
sidenl Wilson.

Het schijnt dat dit gebeurt op veriangen v:rn

cicrr heer Po'incar'é ze.lf .

Vanaf 10 uur uterd aan de schoo'lkinderen ver-
lc,f gegeven o,rn zich intijds gereed te; maken o,m

zich op, den drorortocht ter schikken.
Orn eexl uur begint het vo,1k rec-ds o,p de voet-

paderr der straten, langswaar president Porincaré
za1 voo,rbi'rijden, e,en plaatsje ter zo'eken.

Ro,nd dei kerk, vo,o'ral aan het voro{:poirtaai, is
11e to,eloop bijzonder g'roo,t. doch r1e o,rdecliens,t is
rlo'o,r de gendarmen cn de po,litie: zcer goeld inge!
richt.

Op c1c tredcir staat een bc'virliigc gro,ep ln:tag
clekens, dicr dc, r.'laggen van al de gealliee,rde 1an-

clen ,:lragen, wat een prachtigen aanblik levert.
ln cler ke,rk is reeds een groote me,nig'te' uitge-

rrclc'tliÉIde,n aanrvezig, o. :1. cle, heer burgernee.ster
I)c'ssain, der vcdksvertegen\,voordigers Lan-rbarel-
1e en Ortcgat, de' senators graaf d'tlrsel, Empl,in
en andere,overheden.

Om 2 uur reeds berg"o'n de' gro'o'te klok ter lui-
clen, en toen Jef Denijn op den be{a,ard het vrllks-

lied spee{der, was dit:een tereken dat de sto,et in
het zicht was,.

, Der koùo'nne rijdt do,o,r der Brusselscher Pororrt, de
Gildestraat, over de IJzeren Leen, en ho,udt vocl:
de kerk stil.

In het po,r-taal, staat der kardina:rl, die de' vo'or-
name bezoekers, begro'et en binnen leidt.

De katherdraal is niet getoro,id. Is er oo,k eene
iirdfukwe'kkender versiering clan haar ma,chtige
g'exverlven en zuilen, hare heerlijke ramen, al dra-
gen zet nog de sporen der vernielzucht der Duit-
schers ?

Het o,rgel speelt hert Fransch en Belgisch
vc,lksiied en do,o,r det kenk dheunt gejuich als Mgr
\Ie'rcier zijner vcorname gasten naar het hoog-
ko,or icicit. Salv'ator iuiclt. De.lianunnikel sftaan
in hun gerstoelte. Der temperl is stampvo'1. Dekar-
dinzral neremt het woord,

u \Vanneer wij terugdenken aan a1 ornze te-
ge,nslagen en suksetssen, wann€er wij o,nsr lijden
cn onze verrvachting'en opnieurv beleve,n, wan-
necr rvij in clen rvarbo'erl van herinne.ringen en in-
drukke,n eren zekerer votgorde, en ee,nheid willen
brengen, dan voelen wij telkens het hart van
Frankrijk kloppen.

Wij buigen met eerbierd het hoo,fd voiorr uw g:e-

lvesten, die der oo,rlog in e,e,n puinho,o,p, herschie,p,
voor uw vijftienho'nderd duizendl soldatern, werlke
meÉ hun levern del triomf onzer germererrschappelij-
ke zaak afkochtern, vorolr dei geniale held'erziend-
he,id en de o'nwrikbarer wilskracht van he,t militair
o,pperbeve'1, voor de he dhaftigherid en del taaiheid
van het Franscher vorlk,

tr4/ij bewond'erern, Frankr;jk. \{/ij danken het
omdat het de chris'te'lijke beschaving op de eere-
plaats zettter. In één woo,rdi, wij be,minnein he't.

. Frankrijk, met het aureoofl zijner wonclen,
!'ref t stand gelro'uderr en lroudt hef rrt,g ".

Dan antwororcitl de p,rers.ident :

u Het is mel zeeY aangenaam u te kunnen groe-
fen in de moo,ier Mechelscher katheclraal, ter mid-
tlen van een morediger bevodking, wazrrvan tl de
lreschermer sin rv6,6çdvoerder waart.

Evenals. d'er bisschc,ppen ten tijd'e der barba-
ren, hetrt u in o,nste',rfelijke votzinnern del gedach-
te van het c,nderr"drukte' Beqgiô in woo,rden ge-
bracht. Gtj hebt namens fls, gerechtigheid zelf
gesprroken, en uw stelm hereft o,ver herel del be-
schaafde w€reld geklonken.

To'err dei vijand der l,euvensche biblio'thee'k in
brand stak,to,en hij onschuldige steden bescho,o,t,
to'en hij det bevoriking '*'egvo,erder en vrouwen
mishand€lde, heeft uw kalmet, dcch krachtdadi-
Ee stem oryerral het recht e'n der waarheicl vefko,n-
rligci.

Aan dc jaren vzrn o'nzcggelijli o,o'rlogslijderr
hebt '*r zelf meer licht cn meer majesteit gescho,n-

ken. ir

Onder machtig gejuich der dichtc menigtc,
spe'ldt daarna dc pre sident kardinaal lVlercie'r hc{
lîransche oroirlogskruis. o,p de bo'rs;t.

\iervcleens leidt de kelhvors't Poiircaré, rle lio-
ning en Foch naar het hocgaltaar.

Het koc,r zingt het lie'cl u Christu-" vincit u. en

dr: schaar herhaalt het.



r 929

De sto,rmwagen,s, tijdbins den oiptocht van 18 Oktober, vo,o,r het Stadhtris td Parijs.

I)e bezo'ekers gaan dan de k:rthedraal ro'nd en
tlc kardina,al leicl hen tc.n1g to,t aau de a,utos,.

Voo'rgit weer. Nu kormt Antwerpern aan de
beurt, België's gro'o,ter haven, handels- en kunst-
stad.

O, het weer vanclaag I Grauwe r,t'olkcn ontlas-
ten zich in nijdige buien. Deweg- n.rar Mraelhe,rn
ligt daar ghmmend in den -[uni-namicldag, 

die, er
wel een, in Maart lijkt. Bij he,t fort c,ntwaren wij
c'crn auto,, cùet in de.gracht getuimeld is. \\Iiens?
Wij weten het niet. Gee,n van o,nze kolclnt-re to'ch.
Ilene zrvijgender waarschuu/ing, maar de chauf-
fe,urs hehben geén tijd o'nr er o,p te, ietten t:n
storrmen doroq: he't dorp, waar u,eder schoc,lkinde-
|eln den regen trotseeren, nret vlaggen zwaaien.

Vo<,r,ruit, tle Nethebrug ovcr, clan <le Vo,sberg
(J,P.

\\iaarlo,o,s ! Ecr huldebeto,o,ging i'an dc jeug.d
cu lrun c,ude'rs. Ko,ntich !

I)e' N{ct:heisr:her en -{ntrvcrpsche stccrru'cg zijn
onrlijnd met een dichte, schzrar. \io,o,raan schcol-
kinderen mct vlaggen ook. \\/at get:ft het of dt:
vlagen nerersla:n ? Porincaré cn Foch komen niet
allc dagen clo,or het dorp. En de' T{o,ning diLn ?
()ol< 1-re,rrr, u'il nren zien. [)e, [ç51,, gelegenhe'id
tluitrtoe js aarr de ker1i, n'etar, \\cllc1ls r'1c lirolr-
nring r:a.n 11c llaatr, 11c lio'lorrnc \.cr-t1.lSf cn nroet.

Iicn clo'nderende a,vatic.
En u'cer zijn we buiten, langs villa's tn.lancl-

go,e cleren, waarvoor do benvorners rvuir' cn, Eclt -
ghcr"rr, Oud'e Gord, naar Rerchem op, ncreerls
kan cler regen de gee'stdrift blusscher.

-{an de, llerchenische Po,o'rt beginticrr dc: r'ijf,
zes dubbelc hage n r,an to,escho,lrwers, clie ziclr

onafgebrc,ken voo,rtzetten to't aan het stadhuis op
rlc, Gro'o,te Markt.

Nog blijve,n cle, hcnrc'isluizen r.vijd o,pe,n stzran
als Pc,incaré en Foah hun intocht binnern Ant-
werrpen ho,uden.

Niermandi ga.at hier een schreder achteruit.
We' voùgen de, Mechelsche sterenrveg, de le,ien,

rJe Lerys,straat, de Nlsis, de Schore,nnrarkt en d'e

Gloerrpla,ats naa,r cle ()ro'o'te }{arkt.
Het is irier ge,lijk bij den militairen o'pto,cht te

Ilrusse'1. Vo,lk te voret, maar o,o'k duize,riden o'p
ir:inlie,n, ladders, sto,elern, karren. Jo,ngens, rnan-
n.j1r aarr 11c lantaa.nrpailcrr, op cle rvachthuisjes e'tr
oi: cler tranrs. 'I-ro,ssen toreschoruwers' o'p de bal-
1<o,ns., in dc rame,n. En ll'e nro,eten steeds 't zelfde
zegg.efi: ecn do,nder van to,e'juiôhingen langs <len

ganschen cloo,rtocht.
Po,litit' tc paarcl haalt clen sto,et a.rn tler War:rn-

rlc a['r:n rijclt rian hr':t ]ro,o,fd.
\.'an vdôr 2 ure, stc'c<ls. in ilen plassenclcn rcu

gcn, is <1e Gro'ctt:' NIarl<t reeds rnct honderdeti
rrrenschrn clicht bczct. Een piket rvas daar o'p$e-
stcld en cle kapei van hct ze'sde iinie, speeld,e zijn
oprvcki<endster marschcn onr clert tijd te ko,rtcn.

Het skrclhr,ris hacl zijn moo,iste ttr'o'i a'ngett-ol<-
li,:rr. llclxllr,e <1c gcrtooCigrlerr. irr <le groote IIal ,

l'aren de scho,olkindere,n o,p he,t trveede verdiep
cpge,steld.

u Bajo,net 6,p het genvcer ! :> klinkt het bevel.
l)c ho,omen st:hailen u ten ve,lder ,. Het geweer:
t,t.r,rdt gefrrcsenteercl. I'fet vo,lh juicht. D'el presi-
tlcnt is claar. l)e' Marseillaisc: schalt. Maarschaili
l:rrh is rlzri,rr. De I{o,ning stijgt uit cn tler tocjui-
t'hingen lerclubbelcn. Claro'lus bimhanrt met zijn
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zw'ara, bronzen sterFrrne,. Wat eren gelestdrift ! Het
is, half vier.

Der ho,o,ge gasten treden binnen. Der heldere
kindersternme,n he'ffen een Marseillaise aan : Le-
ve de Ptesidentt ! Leve Frankrijk ! I-eve de Ko,-
ning! zo,or kli.nkt het...

In: de tratuwzaal vereenigen zich de ho,og;e
or'erheden en de burgemee'ster stelt <le militaire
cn burgerlijke overheden voor.

Det burge,mete'ster spreekt daarna de we'lko,mst-
r-"der uit.

Aan dern p,res,ideht e'n Forch wo,r'den dan eik een
p:achtig. hulde-adre,s overhandigd, vervaardipd
net dei letter der Plantin-drukkerij.

P'o,incaré antwoo'rdlt nu :

" Mijnhe.er de Burgenreester, \{ijne Heeren,
Ik dank u voro,r het prachtige dip o,ma, dat u

trd aanbiedt, en dat gedrukt is o'p, d'el wijcl ver-
maarde persen van den uit Frankriik afko,msti-
,ge,n drukkerr, die te Antwerpen le'efdet en er de
Frznschei en Nederlandscher taâ1 met dezelfde
svnpathie schreef.

V/anneer ik hedien slechts, vo,o,r enkele ston-
den in uw groo'tei en nijveriger stede kan doo,r-
b.rengen, dan kan ik mii niet weerho,uden" aan d,e

tragbche dageri van 19'14 terug te denken, toren
hct lDTt van Ant'uverpen o,p 't spel sto,nd en het
hijgen{e Frankriik met: beklermming den o,p-

marsch van den invallerr gadeslo,eg.
De ho,o,p van tt land werd, to,el Brusserl viel,

in uw ve'stinE saamgetrokken.
Tot I Oktoiber here,ft uw stad aan detn wasseri-

derr viiand,eli:ken vlo'ed we'erstand geboden.
Daarna, is uw lij{en bego'nnen.

Torern ik verleden jaar bij den Driitschen terus-
to'cht te Oo,stende kw-am, heb.ik metuw Ko'ning
de instellingen bezorcht, die aangebracht waren
me.t dei ls{çreling, er alto,o,s tei blijvsn. Hier
hadden der Duitschers, de'nzelfden drcom gekoes-
terd, orpdat Antu'errpen, merer dan ooit, e'en ge.
laden pistc,ot mo,est rv-o,rdlen, q'p der bo,rst van
Gro,o't-Britanniè gericht. A1 de'zc beleiedigende en
gelwetlddadige p,o'gingen hebt Ge met iiskorudr,
beslistherid eh hetld'erziendie standvastigheid be-
jegernd.

Thans hebt Ge reeds der h.anden aan 't werk
ge,slagen, o'm u\M haven to,t nieuwen blc'ei te
brengen. Gij mo,org"t er van 'verze,l<erd zi:n. cla.t de
vrierndschap vanlreg'e Frankrijk U hierbii 16, hulp
zal kormen. A1 wat wer kunnen do,err in de, kr'ves-
ties, betreffe:nder de' sche'epvaarf 6,p der Schelclc',
dle o,ntwikkerling van uw hand'el. de.: insteliing
1's11 ggrlegeldei betrekkingen met den Rijn, en
inzo,nderherid met Straatsburg, zullen $re dcen,
met het voo,rnemen, onzer schuld van erkentelijk-
herid tegenove'r België ter kr,vijten.

Det regerering der Fransche republiek is, er van
overrtuigd, dat de be,langen der Antwerpsche
haven en dezer der Fransôhe havens, geniakkelijk
tot orve'reenstemming kunnen gebracht wcrden.

Mo,rgen zullen wet in het vrediget leven geno,e'g
be'driivighe,id o,ntplooien en zullgn t'e, doçr onzen
arbeid genorerg rijkdc,m verlverven, o,pdat de naas-
te tolekornst ll een rechtvaardigé en algehe,ele:
\rerg-elding: vo,o,r de geleden o,nheilen zou âân-
breng€n,. ,

Dg, to,ejuichingen verdubberlen, ein plechtig
.treedt Antu'erpen's nraagd van uit den ho'ogen
Vlaamschen Scho,orsteenr, nâar voren, met hàar
pafJen, en bie'dt der .É\.ntlverpsche ivitter en ro,ode
rorzen, symborol der stad, pre,sident Po,incaré aan,
dier zer aanvaardt, met een geestig wo,ord voror de
stad, haar kle,uren en de lieve schenkster.

Namens der provincie rvordt nu eveneens een
adres, overhandigcl, waarna de President, de
Ko,ning, Maarschalk Fo,ch,, de Kro,o'nprins in zrjn
kakhi"unifo,rm van het 12u, en verder der ho,oge
cn'erhe'den, het guldern borek te,ekenen..

Buiten valt maar altijd de reg"en; maar d,e
menigte rvijkt geen voet. Al dat rvater h4n de
geestdrift niet blusschen.

Pre,sident Po,incaré verschiint in he,t balko,n en
daar stijgt cen gejube'l cp, vo,l harte'lijkheid. Dc
militaire liapetr speelt de l.{arseiilaise; der \Mapens
u'c;,rden geprersentererd ; cle, vlag groret. Der Koning
ve,rschijnt en 't publiek is niet meer te ho,uden ;
het verbrerekt.de versperrinq'en en sto'rmt o,p het
stadhuis, af, o'm zich vlak achteii het piket sorl-
claten dadertri'k orclevo,l oip tet stellen.

't \ic'eldei zich alle'en te ver; 't lvilde, nader bij
hen zijn, die hier den geliefden bo,ndgenoot
verteg-en\i'c'ordigen; 't wilt{e o,o,k, en misschien
rve'l vo,o,r'al, nader zijn bij zijn Ko'ning, ho,e ne-
derig deae zich o,ok 6,p het âchterplan tracht te
ho,udcn.

Ho,eden zr'vaaien ; za.kdo,eken wuiven ; men
juicht en iubelt c'p het p,1ein en vân uit alle
vensters. En de regen valt maar voo,rt . .

Werer wordt inge'stapt. De auto/s riiden naarr

dc Vlcrtbrug, waai de u Pieter De Co,ninck " ge.
nreerd 1igt.

Dei bo'o,l- steekt van lva.l. Een Fransche, en ver-
scheideire: Be'lgische, geheel ber'lag-der mzirine-
vaartuigen, vergezelle'n o,ns. En dan kruisen claar
sleeobcoten met belangstellenden, wier u Hiep,
hien, ho,era ! r orv€f den stro,c,m hel.mt.

Ecn vaartuig draagt in groc,tei letters op dern

zii,'wand : u l-eve del Koning ! Vi,r'el ler Ro,i !u

Dsr re,.qen hc,udt 'u.re,er Vo,o,r een . po,o,sje o,p.

Grauw'e wolken jagen bo,ven den vloed,, ôtapelen
zich o,p, vallen' v/e'er in vlokken uite'en, e,n toch
o,ok nu is der Schelder scho'o'n.

We sto'cmen to,t aan de, petrc,le.um-tanks.

Van de kaden blijft de ste,m van het vo'lk klin-
1icn. De steven rvo,rdt gervend, en thans, stcro,men

we' terug, we,er cld stad, het Steen, den ra.nken
en to,ctr- zo,o, fc,rschen tcren en het Lo'odshuis
vo'crrbi:, to{: aan de Royerssluis.

Dc, l.rooger be'zoekers gaan bene'den lunchen.
\ran dern rval iuichen o'nvermo,eid daar opge-

steide padvinders.
Als rve eindeliik 't Siberia-dck invaren. ko,men

cle' Kcning, Po,incaré. Fc,ch," ministers Delacro'ix,
,1s' ll16,quevillei, Franck, burgetneester . 

Del Vo,s
t.e'er bcven.

Zij be'gevcn zich naar cler bruq. Hun verschij-
ning verrast c'lei duizenden rnenschen o,p den wal,
cn 't zijn vc'oral nu Antil.e:rpe,n's. kranige dok-
ruerkers eû schipperslieden, d'iet eien o,vatie
l:rcngen.

Op N' 7{ staan dei Franscher Alpenjag'ers, naast
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Berlgischer trorepen en jo,ngens ornzer vlco,tafdee-
ling, o,pgesteld. Vrootijk schettert hun muziek.
Het geweer rvordt gcpres.ente.erd. Der r pieter Dc
Coninck D, ornzet betste po,stborot, sto,omt nog eerl
e,ind do,o,r . " . . Van ho,nderden masten wappert
dei rriag, en in spijt van den rege,n, die we,er
ne'erslaat, is het een grcrcrtsche aanbiik.
_ Det Ko,ning en det Heer pierrart s.preken met
Poincaré. en Foch c,ver de havenins,teliingen,.

De, boot zrvaait . . . . en. keiert ,.aai N" ?r{
terug.

De tocht o'p de Scherlder heeft anderhalf uur
gerduurd. Nu gaat men aan wal. poincaré en de
Korning scho'ur,r'en de tro,epen . . . .

Det menschen zijn op stapels vaten, langs
pale.n, cp, de kranen geklommen.

uLever Po,incaré I Lever Fo'ch ! Leve de Koning !,
klinkt het o'nder do loo,ds-afdaken.

Het uur van 't afscherid is, geslagen.
Det tonrg'torcht wo,rdt aa,nvaard ern op,nie,uw,

tussche.n hagen belangstellenden, van het ver ger
1e,gen dicrk, langs de kaden, tot aan Berche,m,.

Antwerilen 6,clk hsrsfl Frankriik o,p, treffend,er,
indrukwekkender wi,ze geto,o,nd, dat het Vlaam-
sche vorlk eerbied en vriendschap he,eft vo,or zijn
nabuur.

Om ?.40 uur ziin wer ter Brusse,l terug . . . .

Mevro,ui"v Fh,incaré, die den President niet ver_
gerzelde naar Gent. bracht Wo,ensdagmorgen een
beao,ek. mert oinzet Ko,ningin. aan het werk < Hulp
en Onderricht aan de- Oo,rlogsinvalieden > te
\À,ro1uwe1.

De ho,oqe bezorekste,rs rnre,rden ontvangen dc,orr
Gravin Je'an del Mérodet, vc,o,rzitster van het
rverli.

Een blinder e,n een verminkte bod,en bloemen
aan del trveer ho'cge dame,s, tvaaroLp een bezc,ek
volgdc ...an c-le rverkplaatsen der r.-erminkten.-\/ddr hun terugkcrmst naar Brussel teekendcn
zij het Gulden Bo,ek. Mevrc,r-ru' Poincâré teeken-
der : u Hcnriëttc{ Poincaré r, de I{oningin :

" Ëlisabcth :,.

Alr,orens zich te' verrvijdere,n, sprak cle g-ema-
lin van den Pre'sident van de Fransche RepiiOtiet<
haar gerlukwens,chen uit aan cler vc,c,rzitst€tr van
hc,t p,uike c,o,r1o,gsrl'er k, en o,verhancligcle haar
dùizendl frank vcor' ha.re besche,rmeiingèn.

Een, o,ntbijt had te' 12 uur plaats c,p het Fran-
schel ge,zantschap,.

Dct aanko,mst van Pres.ident Poincaré en Mevr.
Pc,insa16 werd be gro,et cloo,r een dre,unende
o Marse,illaise ,. uitg-evc,er.d dcr,o,r der muziek der
Garder Républica.iner, en dier vanl orns Vorstenpaar
dd'c'r bet Be.lgisch Vclkslied.

De vierde dag.
Do'nde,rdagmorrgen.... Vandlaag is het te

Luik te do,e,n. Wet hebben toch ai éZ,n geluk: het
werer s,chijnt gc'ed t.ei u'illen r"orden. Ei is blauw
tusschcn het grii,s.

En de Brabantsche, bo,eren, dier a1 vanr drie uur
hun grcr,ente'n naar Brussel brengen 

- 
ik begin

ze nu stiiaan te l<cnnen 
- 

zijn vcèl optimistischcr
dan gisteren in hun y6,srspel[linge,n. Toch ziin
he,t oak prc'fe(en, die brorod eten.

,r't Zo,u kunnen overbliiven . maar er zoru
cen vlaaSç kunnen vallcn oo,k ,

Nu, slechter dan gistetren kan, het nie zijn.
Om I uur zullen de Heer en Mevro,uw Po,incaré

en Maarschalk Foch vertrekkenr. Det Ko,ning, de'

Koningin en Prins Leorpcld vergezel,len, hen. Van
Luik reizen det ho,o,ge g'asten dan naar Parijs,
Te Charlerori is er eren uur o,pornthorud.

Het is dlus we,l de laatster d'ag.
Ai vro,eg: zettenr soildate'n de Montoyerstraat

af. Op heÉ perrron van het Luxemburgstation
staat een afdeeûing van het 1ff iiniereg"iment. met
vaande'l en muziek. Vlaggen en bloremen geven
het o,uderwetsch, vrij leelijk ge,bo,uw, nu toch e'en

fe,estelijk uitzicht. Op het. eerstel spoor staat de
kc,ninklijke galatre:in. Fransche en Be'lgische
viaggen, tooiien de lokormo'tief.

Het is even voôr achtdrr. Hcorrqs schallen. De
Staatshc,o,fden zijn daar. Dd so,ldlaterr preèente€.]-
re'n het gexÀ/eer en de kaperl speelt de Marse,illaise'.

Op hert p€rrrorn zijn de gouverrnerur van Brabant.
de He'er Beco en det Burgeme'esfers van Brus,s,e'l
en Else,ner, de, He,eren Max en Cc,'cq. Po'incaré
neremt harteiiik van dlet overhedlen afsche'id, dan
scho,uwen zii mef. den Korning de tro,epetn, Merisjes
bieden de' Ko,ningin en Mevro,uw Po,incaré btro,e-
nlen aan.

Men stapt in . . . het vertreksein klinkt en dtt
tre'in storormt langzaam weg.

Van het perron en uit de naburige straten
dreunt no,g in luid ge,juich de afscheidsgroret vân
Brussel na....

We rijden, do'o'r de tunnels, langs Schaarbeek
dan en stororm€n we,ldra in vo,ller vaart door Brar
bant, dat daar zoo' te'er-scho,on ligt in dien zach-
f cn lulimorgen.

Wo .rliege,n dolor het statiotr van Le'uven,
da,arna doro,r Thienen. Even valt dle blik o'p na-
me,n, cns gc'edl bekend uit Leuvens martefaars-
boek e,n uit Be,lgië's erersten sirijd. 

.

En temerer denken rvij aan dier somberer dag'en,
nu tr1re ons naar de véste beger'rern, \&'a.ar de eerste
vreese,li jke o,o,rlog"sbortsing p1a,ats, gre,ep.

Eensklaps der vlaggen , en dichter menschen-
lTtassa's aan del ov€rwe'g"en en langs del hagen.
Fe'xher le Haut Clo,che,r, Bierset-Awans. 'We na-
clercn Luik. Der mijnheuvels. van korc,lgruis ver-
schiinen, als teekenend het la.nd der nijverhe,id,
cn grauu/ hangt de hemel er on''er, Maar telkens .

clo,et de zon haar best orm dc,o,r te breken.
Die kijkers, zijn de thuis,wachterrs. Duize'nden

ziin al van zerer vroeg or[] \e-eg naar de stad', o,m
den into,chti bii ter wo,nen.

Ans. De trein stc,pt, om vootr de steil dalendte
helling ctre re,mmen in order te, brengen. Tegen-
cver ons staat een trein voo,r Brussel. De rijtui-
gen zijn bijna ledig. Vandaag g'a,at n-ren torch niet
uit Luikerland weg, hé ! En rnen kan waarli:k
cok de rncnschen 

-tellen, die lricr nieuwsgicrig
over de schutting kijken. Gansch,Ans is immers
naar be,neden, naaf de stad . . . .

Na drie minuten o,p'orntho,ud zetten wer deri tc'cht
vorort.

O- 1û uur precies, rijdt de trein langzaarn het
Luiksch sfatiorn van Guillernins binnen. Ho,ornen
schalle,n. Op het p,errorn s'taât cen afdc'eling van
hct 12u 1inie, met vaandel ern muziék, o'nder bevel
Iran nie64161 minder dan luitenant-generaal



Jacques, den held van Luik en van Diksrn,uide.
Burg'emeester_ Kleyer, cle provinciargourr"orrau,
ureg'o,tre, de krrlgSgOruvernerur Bal, andetrer Over-
heden en Fransche, o,ppero,fficieren verwe,lko,men
de horogei g'asten .

Eers,t schoruwen de, Ko,ning en po,incaré cle.
troep€n. Dan begecft het ho,oge gezelschap zicl,r
doo'r de, smaakvo,l ve,rsierd,e, g.ang- naar buite,n.
Der plesidernt ge,leidt der Kon"ingîn, de Koning
X{evrouw Po,incaré, prins Leorpo,ù poi.rse", Marièr
.losé, dan vclgt maarschalk Fo,ôh met prins
I{arerl. minister Pichorn en einde,lijk het gelvotg.

, Zer verschijrnen orp .dern drempei en eelsklai,s
bre.el<t een do,nderende ovatie 1os. Het gerschut
buldert. De Nt[61..,111uise klinkt . . . .

f)e zo,n verlicht een e-rootsch scho,ur,vsperl. Zij
,:r crwint-

Dagen lang hecft mcn re Luik aan de versie-
ling der,stad gerverkt. Het gemeentebestuur gaf
het voorbeelcl en dit \Merd g.àarne do,cr del beio,l-
|<11S Sewo,lgd. Jammer, daid;e regen Dinsdag en
\\,rorensdag' den arbeid zo'o, sto,rei kwam. ùaar
hedenmorgen, zeer vroreg, he,e,ft men weer ve,el
hersteld, tc,en men met eèn zucht van verlichting
bemerkte, dat de hemerlsluizen toch gesloteh wa-
ren. En der 2a1511L is overwefidigend.

Overal eereiborge'n, palen . meit slingers, van
groeh en korrveh vo,l bloiemen. Gro,ortel in kledne
vlaggen klapperen lustig in drei bries. De straten
zijn met. zand bestroo,id.

Het gebelschap stijgt in de autcr's en een ware
zergetocht beg"int. . . .

De stoet vo,lgt de ( rue dles Guillemins >. Troer
pen van Hasse,lt, Tong'e[.en en Berverloor zijn naar
Luik ge,zondeh om met dbi 200û man van der s,tede
zelf op den dororrtccht de haag tel vo'rmen.

Welk een mehigte orveral. Maar de geestdbift
stijgt tetn torp in de prachtiger Bomletvard d'Avroy.
Hier staan der schorotkindereh vokrr tierndtuizendén
vorlwassenen. De kleinen zwaaien met vlaggen,
stroro,ien bloeme'n. Zô6 rijk zijn ze van vlaggen
vco'rziem, dat zet e:r zes, zeven in der autor's der
pelrs r,vie,rpen : Beilgische, Fransche,, Amerikaan-
sche, Britscher, van a1ler gealliererde landen. Zoo-
dat de s,toret ze'lf nu een kleurig uitzicht krijgt . . .

Menschen in. de ramen, op dei balko'ns, o,p der
dake,n, in de boro,men, overral waar dE blik reikt,
o'ntlvaart mern trorssen en grore:pen rorepende', jui-
chender tore,scho,uwelrs,. Sorms verdwijnen de gefvels
schier c,ndler al der wetmerlende zakdoeken . . . Van
tcrzijde, uit det ho,o,gte1, rerg'ent het bloermen. 't Is
c,en aangenamer bui, als die, rvelke, ons gistercn
tell<cns bestookte.

\,'ccl huizen en gcbo'uwen zijn ve,rlicht. IIn die
gec'stclrift lzrait do'o'r gansèh Luik, in dEr rue du
Pcrnt d'Avro;r', rlc la Cathédraler, der I'Universilé,
rle Pl:rce cle la Répul;liquer Francaise.' Place, du
\Iartlchal Fcch . . . . tot o,p de Place, Saint-Lam-
bcrt, rvaar cle gro'o,tc, gcbeurte'nis van het ver-
leerrcn dcr o,nclerscheicliing' aan de, st:rcl zal plaats
grijpen.

N'laar clc liirrclc.rcn urinnen het r.ar-r allgr . . . .

Ilat schorurvspel is niet ter beschrijven. No,o,it he;lr
i[< zo'o, icrts l;ijgenvoond.

Frzlnsche corllcga's trrcrzcl{cren, clat Po,incaré o,f

1982 -
Foch nimmetr zo,o,'ri hulder ter plarijs of e,rgens in
I,'rankrijkr hetrben g.enoten.

Op d,e Place Saint-Lambert, het fo,rum vanLuik, is 
_e,eh 

grcrorte tribune, o,pgericht. Aan de
binnenzijde is het ho,ut getro,rgen."achter prachtige
gc,belins van o,ude meesters,. . . .

De Burgemeester van L.uik, cle, heer Kleyer,
nt:emt het wcord en spreekt der weflko,mstrede ult.

De, pres,ident antwoorrdt dan en ziin he,ldere
stem, een alsi van zilveren klank, helmt o,v.er he,t
uitgestrekt p,lerin, waar druizendén en duizenden
opeengepal<t staan n,f vo,or de ramen, op de bal_
l<cns en daken zitten

. Op 7 Oo,gst 1914 meldlde'ik teleErafisch aan
België's Koning, dat ik de,heldhaftige stad Luik
met het Eere,legio,e,n had versie,rd. Aan de ver_
lo,kkende. u'o,o,rden van den Duitschen indringer
antrvo,o'rdde de dapperste, o,nder de dapperin,
gerreraal Leman, dat Luili zich niret zou o{rt_
eiefen. )

Pre:sident Po,incaré vetrhaalt der herldhaftige,vet_
dediging van den Luiker verstinggordel :

r Leman, om 'het ve,Idleger in de moge;lijkheid
te plaatsen he grorndgeibied verder te verdediigen,
s'luit zich in het forrt Lo,ncin in, van u'aar hi] d,e
verdediging der versterkte plaats verrdelr ver-
zekert.

Ook Verdun werd doo,r mij met het Eere{er-
g'ioen versierd. Gij, Luik, zegdæ aan den oveir-
weldigen : u Niet verdrer ! Ik wil het ! Wacht to't
Belgrë en Frankrijk gereed zijn ! , Verrdun rieip
hem toe: u Gij' koim,t niet door! o

Op twee jaar afstand he'bben der twee zuster-
steden, die het Maas;rvatelr ondler hun bruggen
zien vio,erietn, der straleln zietr welerkaats.en van eren
g'ermeenzamer!, rorem. Berider hebben z.ich van Be'l-
gie ern Frankrijk waardig' getoond. Zij zullen
beide in hun schilden hertzerlfde eereteieken voe,ren,
ten benvijze van hnn hertdhaftigherid en hun o,pof-
feringen. ,

Vervorlgens spe'ldt de Vo,o,rzitter der Fransche
llepubliek het Kruis; van 't Eerreleg'ioren orp een
liussern, dat het wapen van Luik vertorornt.

Een Schepene der stadi ve'rheft het kussen met
hct I{ruis en vertoro,nt het aan der menigte.

Indrukv.ekkend' is het scho,ur'vspel, dat hiero,p
r-clgt. Der iuichkreten klinken o,ver het plerin.
Ze l<c'nlen r'anr benede,n, ze ko,men van boven, ze
l<linken uit del ramen, van dei daken. Zd lo,o,pen
l'çra'rf langs de a.anpalender straten . Da.r-r

l<linkt de Marserillaise, <Jo'or det me'nigte gezon'
gcn . . . . Poincaré en Foch zijn diep o'ntro,erdl
De Maarschalk pinkt een traan weg'.

En de, reusachtige' mernigtel zingt en bliift maar
zingen . enr iuichen . . . u Leve dei Koning !

[-.s1r6, dls l{orringin ! Levei Po,incaré ! Leve' Fo,ch ! u

En e'en ste:m, zet in, en tienduizenden herhalei.r
hct. denkend aatr helm, diei op zijn krankbed ligt
Lrrtgcstrekt, tnaar u'elkern' rren tot'lt zo'tl q'li{l rr:'
hitr had ge,zietn : u L,evel Le,man ! n

Eindeliik dzrle,n der horoq-e gas'ten van de tril:une.
'l-c vo,et begeveln z.ç) zich', toegeiuicht r'veer d'o,o,r

<lc voùksri'rassâ, naar het stadhuiis,.
Prcsident Po,inczrrLr ântwolorrdlt, met dci voilg"ende
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rede, orp elcr rverlkounslgroretcn 'u'an clcn Rurg, -

lll('(.sl('l' rlt r Malrsstcdc.:
I-Ieer 13urgemeest€tr,

< Ik dank u, voor uwe welkomstgro,el.cn. IJerl
is bijna, vijf j,are'n gerlerden, dat ik :ran dc st:rtl
LLrik de' heclzinl<ingen van Frankrijk heb o,\.crge-
maâkt.

Vddr den ô,orr1o,S had ili het ge1ul< in u.r,v nricl-
clcn te liunnen o,ptreden.

llereds dan gevo,elder ih innig, ho,e Êl'rtr,o,t cle
sympathie van Luik vo,o,r Frankrijk rvas, en r,vcrd
er to,e ge,bracht, der herdenking' van dcn Luili-
sr:hen . o,pstând tegen K:rrcl clen Slo,uter np tc
roepcn, en to€,n r:ceds vcelclc ik dat I-uil< cn I-o,-
l.ltaringcn :iltijd bcre,icl zo,uclcn \\rczcn onr 1t: sanri,r-r
tegerl de cvcrrornpeling ter strijden.

Spijtig is hct, riat zoo,veel beminrlc l'iguren nri]
lrcrlcrt cr'nlhrel<cn, Ccncraal Dcchcsnc,,L,rrr rti,,,,
il< cp f) No','cmlrcr hct r-crclegioen o'verhan<1i{cle
bij Rrugge, en dcr clichtcr \rerhaeren. C)ck hij is
gestorrven; hij, cle zangÊr van hen, dier ro,ncl Luil<
zijn gevzr"llen;'hij, die over u\,ve stad o,nstcrfclijl<e
strc,fen geschrevcn heeft. "

\icrrvo'1g'ens wo,rdt doorr Pc,incaré aan den B.r,ncl
van Franscher o,ud-strijders., te Luik gevesti.gdl,
een vaande,l geschonken.

Der Heer P'o,incaré o've'rhandigder het va:rndel
a,an der gewezen krijgslieden, en sprak te, dier g'e,
legenhe'id de vo,lgender rede uit:

u Mi'jne heieren, Det geweaeln Frandche krijgs-
liedten die dler uitgenoodigden zijn der hetdhaftige
Luiksche stad, heibbeLn het vaanderl, dat vo'o,r hen
het zinnêbeeld, was van ,s lahds h6rsrp, niert in han_
den willen laten van den vijandr. Zij hebben het
in dezen gro'nd gedoûven, diei o,nzer Betgische
vrienden rnet hun blo,ed gedlre'nkt hebben gedu-
rende de zware veldslagen van lg'l{. Onge'lukkig
hebben de latere oo,rlotgsjareh o'ns niet hert gelu1<
to'e'gezeBd, dien zaligen schat terug ter vinden. Ik
wil u tenminster bedankerr voorr uw gertroruwheid,
Ik brcng u ciit jonger vaandel, dat voor u, zoiolals
het ouderr het heriliger zinneLr,eetd is van Frankrijk.
Ik vertroruw het aan uw waakzaamheid. u

\,'erteg'enwor66digerrs van allerlei Fransche regi-
menten woc,ndren dlezer plechtigheid bij.

Daarna sprak de Heer Gilbart, namens de
u Amitiés Françaises, ,M4arsctralk Foch toie en
boo hem een prachtig belwelrkten eeredeg'en aan.

Foclr, dankter, en druktd zijn ontrorering'uit vo,on
het gerschehk, dat hij tel meer 6,p prijs sterlder,
daar hert hern tet Luik getschonkeln werd.

Me,isjes, in Elza,sseir kleeding err anderer in die
der Luiksche mijnwerksters, brachten blorelmen
aan den Prelsidsnl, diet zet glimlachend aannam en
dler scherrksters orp.beridle wangen zo,ende,.

't Is bij half een ern nu krijgen we wart rust.
Er heerscht een buitengerrfoion gerzelliger drukte

ter Luik. 't Is een etch[d zormerdag getwoirden.
Wat kleur en licht err vrororlijkheid in de straten
en in de herbergen en eethuizen , $laar der bedien-
den nu handren te korrt hebberr. Er zijn tienduizen-
den beeoekers in de stad. Zet zijn geko,men uit het
land van Herve, dat het eerst door d,en vijandi
gerschoindefi werd, uit Haspengo'uw, van Versclre
en Ourthel, uit L,imburg o,ok, zo,o'\,yel als. uit
Namen.

Gretig vertellen zer ons het nieruws.

Gistcrc'n, onl zcs uur, zijn cr f,'cîrecntcraads-
lcrlt:rr vau l'lrrijs cn \r:rle,ncicnrrcs te Luil< azmgc-
lit.;rncn. 't \\':Ls cen echt hondenr,veer. Nu, dat
crvcercn rvij op dnt orogenblik crgens tnsschen
Antrvcrpen en NlecheJen in c'nzer autor, met het lel<
zcil ool<. N{aar toch stoncle,,n hond'erclén ntehrschein
bij het station te rvachten. En der heere.n krvame"n
cn ontmoetten burge,meester en sche,penern. En
l'arijs cn \.r:tle'nciennes, die a1 meter van [,uik
\varcn, lvilden nu hun zus,ter zijn.

I'I:rll' trvee. \\ier zo,eke,n clocr de wemerlendc' me,-
nigte, c,nze :iutr:r op. Der sto'et zet zich weer in Jre-
rverging. Der Ko'ning en cler President zullen de
nic'urvo bocgbrug inhulrligen.,\À/er rijden err lang-
zaam cveJ" en wc zicn dc N{aas tus.schen haar-
pr:r:lrtige c'evcrs.

De' to'cht rvcrclt voortge'zet, langzaam, ztcr
1ar-rg'za:rnr, \\'ant 't gaat nu tusschen tu'ce halaen
r-:rn tccscho,uwcr-S r \\raarvan der mee'sten clezen
avcnd' zelicr he,e sch zullen zijn van 't dan ig
rO'c'pcn.

+9

Ook buitcn llrussel lverclct't c1c o,vc'rrvittttings-
f ecsiten gee'stc.iriftig geviercl.

Ovc'r Antrverpen ve'rs,checn o,.in. clit verslag :

ru Overal wa,ppert c1e clriekleur aân de gevels; er
\ùâppelen er, zô6 moge'lijk, nog meer dan bij cie

Blijcle Intrccle.
Op cle Groo'te Markt, op, de Nleir, aan de Bia,n-

ken, hangen fes,toenen van groen aan cle feest-
palen.

Te kwart vddr elf uur zo,ng' N{gr. Cle,ynheLns

een plechtig Te Deurn, in der ho,o,fdkerk.
DLeze p,lechtigheid wetcl bijgewoo,ndi door allc

o,verhed'en, zoo b'urgerlijke, als militaire en gees-
telijke.

De pilechtig'heidi r'verc1 beslo,ten met de uitvo'e-
ring van het Natio,na,al Liecl. Vtrnclaar b'egaven
zich de o'/erheden naarr dler lIEir.

D,aar r,vaten de tribruner opgetimmercl. Op dc
tribunes dla,atnarast dle genoodrigdlen en voo'ral
vee ... o,ngenoordigdlen. 'Want d'aa,r m,en c1e Meir
maarr op 't allerrlaatste oo'genbtili had a,{ge,sr1oten,

werden de plaatsen s'to,rmendbrrharad ingenornen.
Wij hebber, dan ook flooit zoorveel geesidriftig

volk bijear gezien, op c1e straaf, in de venstersi,
op de daken. Wij za,gen zelfs een nratfoos recht-
sta,andl op die schouw van een huis van vijf veq-
diepingen hoog I

Dre wâpenscho,uwing begint.
Eersû het leger. Een Belgische muziekkapel,

gev'o gdl dbo,r de Oo,rlogsinvalieden. D'eze scharen
zich rechtolrletf dle erere-fribuun. D'ani vorlgen
Amerikanen, kranig en plechtig; clan de vlugge,
levendige F'rans,che Jagers; da,arna cLe Scho,tten,
stram e11 schilclera'chtig. Ten s,lo,tte w'eer ( onze'
jo,ngens r infamtede, ruiterij, artillerie.
' De gees,tdrrift is niet te b,eschrijven ; de zaktlo'e-
ken wuiven en b,loemen fergenen...

Dd wapernschoruwing wofdt gedaan dobr dd go-
ncraals Drub'bel, Mahieu, Cabra cn Lartigue.

Draarna begom cle opto,cht dler schoo,lkinclerel.
D,e potitie te paard opent d,ezen optoreht.
D'e srtads,tro'minelaars en trompetters in de o'ude
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kleedtj err dan de Alb,ert Grisar in groo'te kleedij .

De flinke-Harmo,nie treedt voor de tribuun met
eEn forschen Vlaarnschen f,eeuw ern de liederen
dler verbo,ndenen.

Hier votgen c1e school"kind,eren, de jongens iu
't zwart, met khaki-mutsrenr,; de meisjes fris,clr in
't wit. En boverl die ho'o,fdjes, blij in de zon, clic
stil is doo,rgeb,roken, ctre fris,sche, held,ere to,nen
van cle moo,ie schootvaand,e'1sr. Wat stappen zij
flink; hoe stralen die oogjes !

Da,ar is rr De Broe'derb,and l en dan weer kin-
cleren der scho,len. De Verlaten I{inclerèn, cie

Kinderen Martelaars....
Hier zijn rr D'e 'W'are Vrienden r. Zij heffen een

clreunenden Brabanço,nne aan, en o,nder het oo,r-
verdoo,vencL gejuich der opgetogen rnenigte gaat
ctraar een vlag van 1B3O vo'o,rbij...

,ct,De Vrije Antwerpenarenl gaan aan hct
hoofcl der kathotieke scho,len, die geen mo'eite
hebben ges,paafd, op,clat hun afvaardiging zo,u
waardig zijn v'an die der sterdelijke sciro en.

Ontro,erend is steeds d,ie kinderop'to,cht. Niet
minder mo,o,i was de storet der maatschappijen.
De po,mpiers en kaa agenten, stap'ten vooro,p. J)an
de natie's, met hun tientallen en nog eens tieu-
tal1en van reuzenp,aarden, die den grond db'en
clreunen onder 't gesta npi hulnet zware ho,even.

Dan voûgen de po'stfanfaren, de Nationaler fer-

deratiet den Oud-Strijders, de geweze'ni krijgs-
g'€vangenen; de Boy-Sco,uts,, bijzor.rder mo,o,i en
levendig to,egej uicht ; c1e Oucl-1e'erlingenbonden,
waaro'ndbr vooral rr Onze Meisjes;r ; d"e < Ver-
broecliering l der To,1- en Accijnsbediencien, tr.i-
rijk in unifo,rm vertegenwoio,rdigd; met haar
uits,tekende harmo,nie aan het ho,ofd; en clat gaat
maar vo,o,rt, ruim and,erhalf uur, zomdet ophou-
den !

Wat een zee va.ni me:rschen I Wat een ovelclaait
va,n rno,oie, kleurrge viaggen in den fl4pperenden
wind I

Niet zondet moeite gerakeï, wij nog in cle

Beurs en vinclen er een p'laatsje. Is het Beeicl
dat het Vaderlandl verzinnebee'ldt wat log en
plo,rnp, de lieve maagdekens er onnheen, in hun
witte gewaden, bestikt met 's lands wapen, die
der stcden en provinciën, der herlle, frissche 1<1eu-

rerr der banieren; dat alles'maakt tot qen wee'lde
voor 't oog.

En overal kinderen, overaJ. waar men zict,
k'rioelt die toekomst van 't vadedand; l

Die zaal is te klein; veel te klein; mâar nrool
is ze toch ook...

De eeuwig-jongê Stan l,enaerts he{t den ma,a,t-

stok op. Daar klinkt het o,nder d'e hoo,ge koepel :

< Juicht Beigen, juicht I l
Wel ja; ze juichen a11en m'ee, in 't diepst hul-

ner harten; allen die hier zijn; en zoovel.e dui-
zendlen, dlie hier hadclerr urillen zijn !

Der bero,emder Kinderkantate ( De wereld in u,
van Peter Beno,it, werd daarna gezo,ngen, vo'l-
maakt .zçker niet, maar beter dan men 't ver-
wachten en ,hopen mo,cht van, kinderen diei den

fileerdlern en daar nu meer dan eens reeds in
zenuwachtiget spanning stornden te wachten.'-

De heer Burgerneester staat recht en spreelct
volgende rede uit:

l.ievei Kirrderen !

.." Einde[ijk, na vijf jaren ger.luldig zwijgen;
zijn wij weer ve,reenigd orn den hc,o'gdag van
B.elgië's onafhankelijkhefd in 't openbaar ter
vlerell,

'lhans is dei zware nachtmerrier van o,ns afger-
wenteld; de hemel is weer kiaar, het leven heeft
we'er zijn oude o,nsterfelijker beko,ring. Ondanks
den zwaren ro,uw, die duizendien getro,ffen heeft,
en der herinnering aan het ocrlogswee, dier geen
Belg verlaten zal, is cr rust in ons, gemoecl ger
ko,men. Der vrerder is weier in 't land !

Deze werldaad zijn wij .verschuldigd aan o,nzen
heldhaftigen Ko,ning en aan onze, dapperer so,lda-
ten. Vestigt alien uwer gedachten op hen !

En is er oen aangrijpender visioren dan ons
Leger? IJett zijn nie,t a1leen de levenden, de veer-
krachtigei jongens, die', achter olns glorierijk
vaandel op der maat der muzie,k, geestdriftig
door o,nze' straten stappen, en de invalie'den, die
wandelen in de' mi1de, zon, peinzend aan der he,l,
lvaaruit ze ontsnapten... Het zijn oo,k der do,oden,
d,e die'rbare dooden. dier hun mo,o,i, ioing" le,ven
georfferd heibben aan hel \/aderland en sluimeren
in det akkers van Haspengou\rr en in het slijk
van den lJzer, in de1 mo'e'derraarde; die zlj zoo
hardnekkig verdedigd hebben. Fle,l rs der geheele
massa. van o,nzei 'jonge mannen, die gestreden
heeft mert le,eurvenmo,ed e.n onzen naam van dap-
per vorlk zoor ho'org geho,uden heeft, ten aanzien
der bennrcnderender weieldl.

Eerer en dank zij hen !

Welk een o,ntzagge'lijk kwaad de ooniog ook
zij, tcch heeft hij, bl; terugslag, een heilzaam ge.
vo,lg : hij le,ert o,ns het vaderland dubbet liefheb-
ben en den onschatbaren zegen van den Vrede
beter besetfen.

Overweegt .het lvei, Lievel Kinderen, en hert

bewustzijn zal sterker in u wo,rden, dat er heilige
plichten o,p U rusten. Vergeet het verleden niet,
bewaart in uw geheugen het vrees.elijk o'nrecht,
dat der overweùdiger o,ns aangedaan heeÏt., maar
richt uw blikken vo,cral o,p de, to,eko,mst en poorg't

te begrijpen rvat het \,'aderiand het re'cht herelt

van U te e'ischen. Een nieuw, frisch leven mo'et
thans ontbortten, waarvan gij der jeugdiger ho'op
zi1t. Ik wi1 u thans geen ie's geven : welspreken-
der dan wororrden is het cnderncht dat gll Putten
kunt urt het scho,uwspel der gebeurtenrssen. Het
onrecht, waarvan gi.1 tijdens der beaetting getui-
g'en geweest zijt, mo,et U aanspo,rerr to't dè he'tde
vo,on- het H,ecrtt. Het mo,orddadig krrigsgeweld
zal U prikkefen tot vreedzame'n en vruchtbaren
arbeid. De verwo,esting van 's menschen erdeùste

werken €n van de lietderi;kster scheppingen der
natuur zaI T) nag meer eerbied inprenten voor
hert scho'c,ne, : de e'ensgezinde strijd van Walen en

Vlamingern, dier scho,uder aan scho'uder ge'staan

hebben-tegeno,ver éénen vijand, .moet U. dcen

beseffen,' dat bij een votk verschillende'elemen-
ten elkaar mo,eten verste,rken ern gelen oneenig-
heridl, na vijf jaren gemeenschappelijken striid'
o,nze, natio'nale' kracliten mag verzwakken. De

o,ntelbare simarten, die gij oleral gezien hebt'
zullerar tJ ten slotte nader do'en begrijpen, dat
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wij nro,etcn leve,n in liefde.
Lier-c, I{indercn, ecrt vader c^r mo,eclcr, luistert

naar hun r:.riidgevingen cn naar cle lessen van
urv lcera:rrs. Lied,aar u,,v cersto plicht. Richt u
nâar iret vc;,orbce1d u.rr,çr brr_ieclcis, ciie, gelerJer^
cn gestreden hcbbcn voo,r \iri heid eit iiecht.
\rcrafschurvi clcn tlvist; hcbt cikincJer iief. Weest
clezc woo,rdcn indachtig, Bcste i(incleren, diur
zult g'ij goede, vaderlanders r,r.oidcn, u.aarclig dcn
naant van Beig tc, drag.cn, dic zulkcn ,l.,ào,icn
klank hc,cft cn het hoo,gstei blijli v:ur ti:o,utv gc_
neve'n hc,bben aan onzen bemindcn l{oning. >

_llg, orkest speelt den aanvarg uà clen
u -i'ri<;mf van 'L Licht. ,
.llloirrcn r'"ordcu, gcstrooicl \.oor h€t ticcld van't,\ rLacrland; p.almerl ivorcicn ncergelegcl. lvlarg_

clekcns dragcn kartels met dc roÀri;Iie llalueil
clcr <io.ipcn ult cie iJzurbtrucl, en upscËriiten als :
u Gi.; .zuIL Uw Vaderlancl bènrinnen, èn zijne, taal,
èn zijnen rccm.,. ))

Dc vrLandcls van Frankrijli, EngelanC. .\mcri-
l;a cn Italië woiden beurtciiirgs lekroo,nd d,;cr
de maa.gtl vair Antrverpcn, tcilvij-i ,t o,riiest de
natio'nalci iicdercn ciicr lanclen aanhe ft en cle
Belgischc, vlaggen g.roetcn.

Dcr plcchtigheid eindigt nict de zangen dcr
p_ro,vinciën, drer der \\.aalsche gezong.en- in het
l-ransch o,f het lVaalsch.

\vat ccn heerli.lk c,ogenblili, als icn slotte rle
hc,cjcr zi.riil ilet, qe irrabanço,nner instemcl€,. Iln
iioc, \r'eltlcr er €en tra:m ur menig oog, bij de
spoiltano miinltcstatie oir 't cincic, ter. cere der
,-.ruilogsv crrnrnktcn.

. 't !\ as brj drrc uur, to,0r] deze grootsche plecir-
trgiiurd ten einde liep.

Uok te ,Vlcchelen rvcrdcn do oiver.winningsTees-
[cn luistcrrijli gevierd,.

- 
Viin 's niorgens af rvas dc, gansche stad il

viagg'ento,o,l.
'i e 11 uur was geen plaatsjc- meer te vinden in

het ruimer lierkschip van St. I{o,mbouts, lvaar
een plechtig u l'e L,i'eurn ) gezongerr werd doo,r
Kardinaal .iVcrcicr, aan hctwelk de, burgerlijke err:,

miiitairer o,verheclen deelnamen. De' eei werd be-
rvezen do,o,r cen wielrird;ersaTcieeiing van het )o
La,usiers,.

's Namiddags had in den Plantentuin een va-
clcrlandsch îe'cst piaats, dat uitmuntend geslaagd
mccht lieeten, aan hetu'elk dceln:rmen de schoo,l-
kincleren, pzrdvinders en volksmaatschappijen.
Ook de gemcenteov€rhedcn warcn tegenlvo,o,rdig
o,p dit feest, dat eindigde met een grcc,tscheep
sche' apo,|hco6er, de zegepraal der Geailieerden,
vo,o,rste,Lcndr.

's Avo,nds rvas de stâcl verlicht cn een beiaard-
ko'ncert bcsloo,t de plechtigheden.

Zo,o' ward in het geheele landl, in steden en
dorpen, op geestdriftige wijze de cverlvinning
gevierd. Het zo,u o,ns te ver ieiden, van al die,
feesten een verslag in dit gedenkbo,ek over te
drukken.

Zeggen wij alleen, dat overal o,p groo,tscher en
plechtige wijzer het vaderland werd verheerlijkt,
dat, na de jaren van lijden, in aller harten stevi-
ger clan oo,it rverd bevestigd.

Lv.
BËSLUIT.

Flicrnrcdc is ouze taak gcôirtcligcl, al ware cr
i;ok nret cie gcLcurteuisscrr c.Lcr c'crstc na'ool1og-
s:'lhc jarclr ccir bockrleeL tc '-,tt11cn.

lloevecl s,tof hccft, onclcr tncer, hct vredesver-
tlr:rg vau \rclsailics opgejaagci. Flct lvcrcl gedurig
.gcw i j zi grl . I)'r.rits cirlatrcl onttroli zich aan zijn v er
irliclitingcn, i:recg regeeringskrisissen, yv-roeg

11it$tcl, vctniiu.lcrilrg van iastcn, zag zijn mark
t.rnrustbarcntl c.ialcn, cuz.

Iionfercntic ua konferortie hacl plaats, te Pa-
rij:r, te lonilcrr, te Spa,, te Boulogne, en elders en
1lu \\:c dit bock sluiten, is pas die v'an Cannes
afgelo'cpcu. Err heldcr is rie lucht nog niet. Er'
is: sprakc \:atl ccn garantie-verdrag tusschen
Franlirijk e11 lingelancl, tussciren tselgië en En-
gclarril: men za1 wecr saurell i:ornen te Genua,
cn ook c1e I)uits'chers aan de be'srprckingen doen
rlcehrern crr. Rusl and is evcnecns uitgenoo,digd,.

Rusland - wc wezen er reeds op - lijdt een
i'crs,chrilikelij ken ho,ngersllood. De Sovjets tooar-
tlcit zich niet in s,taat het la,ncl te besturen. Ook
de geschiedenis van 't bo,lsjewisme, na den Euror
peesci-ierr oo,r1og, zotl een cr'mvangrijk werk uit-
tnakcn. D'e Sovjets he,bben oo,r1o,g gevo,erd met
Po,len en in Augus'tus 1920 scheen het o'f 't bo,ls-
jcivistis,ch gcvaar }lidcien-Europa zol; nadere[.
I'oLe,n rvas geclc'eltelijk o,verr:ompeld. FraoJ<rijk
zoncl hu1p. Plots kecrde de kans en moesten de
bolsj eu'is,tcn \\'eer âf treliken.

Dc tcestanrl cler landstaterr ginder is nog te
orrzeker, o,ln cr bepa,alcle mededeeiingen o,ver tc
do'en. Zoo schcer Georgiê een o'rdelijke, gevestig-
<1c staat, naar werd ceusklaps cloo,r de bo'lsde-
n'is,terr o,veno,11ipe1c1. Begin 1922 heet het u'eer,
tlzrt clc bolsjervisten ciaar verjaagd wateu.

Ovcral rezen geschilieu op !

-FIet rvas nog geen vrede op dc wereld. Grie-
kcnl:rnd kwam in oorlog met Turkijë. Spa,njaar-
tlcn cn ].[oo,ren strijclen in r\oorc1-Afrika. Overal
is er roeriug

IJe Ieren -. Sinn-feiners geno'em(l --- voerden
ecn r,va-trhopigen strijcl voor zelfbestuar. Zij had'
den Ierla,r.rcl to,t een republiek verklaard, beeaten
ecn vrijrvilligerslcger, clat de Engelsiche politie
cn rnilitaircrr bcstookte. Dcr Engelschen ant-
woordctren met het platbranden van dorpen en ste-
clen, lict g'evalrgelrnenren vaû leitlc'rs, iret inter-
lreerelr en terechtstellen van Sinn-feiners.

Smuts virlecncic zijn bemicldeling tot vrede.
I,lo;vc1 Geo,rge sloot een verclrag met een fersche
afvaar<liging. Beide parlementen bekrachtigden
het. Ierlaud verkreeg in Januari 1922 zeifbestuur
oucler ze'kcre voorwaarden en ouder het opper-
gezag van'koning George.

Nu stelt Scho,tland denzelfden eisch. In
Ëg,vpte \.vo'edt eeil o,pstand. In Britsch-Indië is
dc toestan,:l ook gespannen. Roering o,veral.

We hebben de Silezische verwikkelingen ge-
hari. Ee"n vo,lkssterrming bepaalde welk deel aan
Polen komen zoru en lvelk deei D'uitsch morest
blijven. D,e Polen waren niet tevreden over de
iritsp,raak en vaû Poolsche zijde kwam gewapeqd
r;erzet. De -Statenbo'nd, die te Genève zetelt, cleed
eindelijk uitspraak.




