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Presidcnî Wilson spreekt zijn recle rrit, waarbij hij rro,orstelt aan Dtitschlancl rlen oorlog te
verklaren.

scherp. Duizenden nântlefl, zo11en, broeders
vertoe{den in D'rritschlanii of a1s slaven in de
frontzone,

De Winter was bijzonder streng. Begin l"c-
bruari vJôor het 15o graden oncler nul, in Lu-
xemburg zells 22.

Er heerschte gebrek aan steenkool. Men liep
cle handelaars af om. wat brandstod te bemachti-
gen en betaalde fantastische prijzen.
- De stad Brussel opende magazijnen, \,vaar men
zich cltie emmers steenkooi per week aanschâf-
fen ko,n. D'e scholen n-erclen geslo'ten. De cokes
werd opgeëischt voor de gasthuizen. 1\{en opende
za7en, waar de menschen zich konclen gaan ver-
warmen.

N'68.

llen moest de wageirs met steenkoo door
politieagenten tegen plunciering bescherm.en.

Vtcl stcrfgcva'llcn krvanlen voor. Het lichaam
bo'od.zo,o n,einig rvcerstand c-loo ondervoeding'
Jâ, hct leed u.'erd scher-per, de b,eproeving vree'
selijker. En w4arotu dit ailes'? *

Na twee en een half jaar oorlog klo,nk nu
over de gansche wereld hct woorcl van Amerika :

t Neen D'uitschland ! r Op 3 Augustus '1914
klo,nk het uit Beigië:; België dat zwak'en klein
wâs en a1leen stolcl : rr Neen, Duitschlancl I rr

't \\/as een vorst van een vo'or Duitsclilantl nietrg
: jkje, clie het riep, maerr mct zoo forsche stem,
dat deze tocn ook ovcr d'e gansche wereld galmcle.

En. België ireeft zijn lvoord gestand geclaar

DE GROOTE OORLOû.
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't lleeft veel gekost. De daacl van Amerika nu,
stelde weer in helder licht hoeveel eerbied het
kleine land om cle fiere rveigering verclieude.

D'e terreur, die thans cle gairschc wereid u'iide
rkeigen, tiof toen reecls het riikje van llaas en
Schelde en IJzer. Tegen clie terreur verzette
Belgiê zich 't eerst en het heeft de kwestie der
lileine staten op 't voorplan gebracht; het heéft
ook voor cle toekomst getoond, r,vat een kleinc
staat err clus te meer een bond.van kl,eine staten
riernrag en 't heeft 't gansche menschdom de les
gegeven, dat men ,eer en rechtvaarcligheid niet'
uit de tr,erelcl legciiferen kan zonc'lcr ons ier,cn
in ilie tverelcl tot ecn vloek te rnaken. I)oor zijn
\r'eerstanrl deecl hct <len kreet van over,moed èrr
rlnrattg rr l)'uitschiarrd itoven a11esr verstoûuren.
lluar 't \1 as een zn'aar rnartelaarschal.l cn nu in
rleze tt tt'rcctl'e11, -*lt-c'11gc1r \\liltcr liq'anr dat hij
z,rrrrler rrit.

Drie rveken voor hct nieuuls uit Àrrrerika, wa-
r-'en bo'ven<lien de rlcportaties ook tc Brussel be-
gonnen. I)c Duitsclrcrs scho:-stel ze na ccnigc
dagen, hopende, dat c1e koude en de ellende
velen zouden drvingen toqh arbeid ie vragen.

Ja, 't rvas te begrijpen, dat er ook onrust
irenrschte bij 't hoolen van 't bericht, hoe Ameri-
ka ook in den oorlog clreigde te treden.

I)en 2?" Maart werd het te llrussel bekend,
riat de leclen van cle ,,.C,ommission for Relief ri
zouclen veitrekken, terzelfdertijd als de gezant
Ilrancl Whitlock en de leden der Amerikaansche
legatie.

't'Was nog geen oorlog, maar het Amerikaan-
sche Kongres zoù nu claarover beslissen.

De heer Louis Franck belegde een afscheids-
i'ergaclering. De leden van het Nationaal Komi-
teit vergaderclen den 29n }Iaart met hun Ameri-
kaansche kollega's in de < Société Générale. l

De heer Greogory, rzoôrzitter van het Ameri-
l<aansch ko,miteit, had een brief gezonclen, die
nrr voorgelezen rvercl,

Daarin meldde hij, dat bevelen uit W'ashing-
ton hem en zijn medelverkers tot heen-gaan du'on-
.qen. Hij drukte er z1jn spijt over uit te mo,eten
scheiden van zijn Belgische helpers. Hij verze-
lierde dat db Amerikaansche leden, oncler voorzit-
terschap vân lIoover, zouden voortgaan rnet iu
deh vreemde het u'erk van <le u Comrnission for
Relief rr te leiden rnaar zij hier in België ver\'Ân-
gen zouden ."^'orcl'en cloor vertegenl'oordigers varr
iltrclere naties, u"ier metlcurelking reerls verhlc-
gen \\'as.

p,e heer de Wouters cl'L)lrlinter, ciie cle verga-
rlering voorzat, bracht \\'arllc hulde en trartelij
l<cn dank aan Amerikâ, crr clcclcle nrre, tlat 1rct
rr,crk nu oncler bescherming kwam van Spaan-
-'chc, Hollanclsche en Deensche personaliteiten.

Ook cle heer Franck uitte clcn dank van het
larrtl. Hij ricp rrit :

,r Vertrekt clus, vrienden, want in cleze groote
zaak roept urv ecle,l vaderlancl u, .en brengt het
van ons deze eenrrouclige boodschap:

t Dank voor wat ge geclaan hebt, daril< v:ooral,
voor hetgeen Sij gaat doen ! l

Wij zullen, wat er ook geb:eure, volhouderr tot
't uiterste. l\,Ioogt gij allen tcrugkeeren, op he1
t,ogenblik van de zege en het recht, achter onze
soldaten en dle uwe, terwijl onze bevolking u
eenstemmig toejuichen zal met de geestdriftigc
kreten < Leve Amerika en leve de Kogring l l

Brand Whitlock zei dien dag tot.personen, die
hij groette :

< De Duitschers zijn gek. De handscho,en aan
cle gansche wereld toewerpen, is.een daad van
ontoerekenbaarheid, welke bewijst dat de leiders
van hun rijk in hun hersenen gekrenkt zijn. u

Brand Whit{ock vertrok naar Le Hâvr-e. Uil
mocht niet ovei cle Hollancische grens en moest
clus cloor Duitschland en Zwitserlancl reizen.

Op de groote massa werkte dit vertrek neer-
slachtig.

I)'e reecls aangehaald,e korrespondent schreef :

rr l{ool'er, ric: r,oorzitter rran het steunkoniteit
vool België, heeft nredegecieeld, dat de Ameri-
kanen zullerr voor-tgaan met het trijeenbrengen
r arr ge.lclr,rr voor lel'cnsrrti<lclelen, ert zûo er een
lntlel nerrtlrrlrl 1<ontiteit u orrlt ger.orrnri, dit zul,
ierr -stenrrerr.

En onze vr,outven en moeders, lezers, staren
r-e:eds tuet srrreeketiden blik Noordu,a"ris. ,ru",
Ifollarrrl, tlat zoo rnerrignr:ral rroorl lcrrigrle.

België lijdt i'oor- het rccht, r,oor hei hoogste
n'at een nrensch bezit, r,o,or de vrijheid... We
treh6sl.gr op zijn r,ol niet nacler te ,iri;"u""

Za7 't gez.egrl n'orilt'n, clat rnen Belgie verhon,
gerr:n laat? fieel !\Vic. zal hier de heùer ziin?

Ja, we denken aan ll,rlland. Dat Ër u"o hi.,
een stoot uitga en men op samenwerkins aan-
tlringe met Spanje eu Skandinavië.

't Hongerige België nrag niet versaân. ))
Nu, rve kunnen voorloopig volstaaimet te zeggen, <lat het r,verk der bevoorrading in trandenliwanr van een Spaansch-Neclerlancli"t 

-tir*it"it
cri bleef bestaarr.

Prorideat Wilsos. *"r
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De tusschenkomst van Amerika.
(Teekeni ng va1. Jorciaan in rt De ;\mstercian urier. l ) .

D,e Anierikaairscire gczlul te 13r r:li jrr, \\,ls
reeds op 11 Februari vertrokkeli.

Schetsen wij naar zijn eigen werk zijrr laalste
dagen in de Duitsche hoofdstad,

Toen Gerard 't officieele teiegrau uit Was-
hington over het afbreken der diplomatische be-
trekkingen ontving, begaf hij zich naar Zirnuier-
mânn en vro€g om zijn paspoort.

t Natuurlijk had Zimnterrnânn reecls het
nieuws ontvauge! en tijcl gevonden, on zich een
lroucling te geven r, vertelt Gerard.

ru Db Amerikaauschc korresponcierrten <leelden
me mee, dat hij bij cie ontvangst eerst weigerdc
tc spreken, dat hij zich dan vrij Lreftig tooudc
in zijn gesprckkeir en eiur-ligcle urct vau ontroeriug
blijk te geven.

Ik ben door mijn perso'c-,lijken indruk èr ver-
zekerd van, dat het afbreken der betrekkingen
hem de ievendigste verrassing bczorgde, evenais
bij de andere leden der regeering, en toch kan
ik nraar niet begrijpen, hoe meuschen, die terecht
voor zog verstandig doorgaan, hebben kunnen
denken, .dat de Vereenigde Staten van Amerika
zonder te murmureeren zulk een bclcediging ver-
<lragen zoudeû.

De politie, die van af het begin van den oor-
1og onze ambasbade bewaakt had, hield nu de
r'vacht niet alleen bij den ingang, doch ook aan
trr aclrlerzijtic elr zells in i.le: aaut,alcucle straten.

De bevolking van Berlijn hield echter geen

errkele betooging. l)insclag.narni<ldags, deed ik
eerr uandelillg en doorliep ik clc voornaamste
straten van Berlijn, zoncler vergezeld te 'uvorden'

Bij mijn terugkeèr trof ik in d'e ambassade graaf
Monteàlas aÀ, diiekteur vâu Iluitenlandscire
zai<en, tnet den rang van minister. Ik wenschte
te rveten, 'lvaaroim ik nrijn paspoort niet had ge-

kregen.
Hij antr,r,oorrlcle irrij , tlitt ntcn rnij liet lr:achtert,

orttlat cle regceri:ig rrog ttit't list in nelk eerl

tr-rcstartcl graaf 13ernstoff (dc Ilr.ritscire gez-ant itr
.\nrerika) zich lte"'out1 cii tlaitt-, volgeltis zeket't
i,cror'ir"Lcti, I)tritsche scltepen irr Arneriklr irt l.rc

:-lag .qr'tlotttt'll z,,ttrlt tt zijtt.
lk zei claarr;p, clat il< overtuigtl rvtls vatt tlc:

nreest hoffeiijkc houding jegcrls lJei'rrstolf elt clat
dc l)nitsclre Échcpet.r nict in hcslag gcllorlrtll \\'ir
ren. ))

En ik voegcle er bij :

t, Ik zie niet in, waaro'm ik hier geruchten rnoet
rvcerieggcn, clie gij uitsttooit olcl Bernsioli ctl
Duitsche schepen. l'tet lijkt rrte toch, clat gij dic
Ieiten moet bervijzen. in clk gevai, rvaarolit
vrâagt ge niet aan de Zr,vitsersch.e régecring, dic
rr nri vertegerrwoo'rdigt , lraar iiaar gcza[t lc
\\'aslringto.u te telegrafeelenom cle juiste fciterr
tc tcLtietnclt? l

Graaf }lontegleis iraalcle dan eeu dokuruent te
vclorschijn, dat een bevestiging was vân het ver-
clrag, gesioten tusschen Pruisen en de Vereenig-
de Staten in 1?99 eu waarbij men eenige artike-
len gevoegcl ha<l, die ruij waariijk zonderiing
toeschenen..Hij vroeg ruij het te lezen en te tee-
kenen, want dat anders de t\merikanen eu bij-
zonderlijk de dagbla<i-korrespondeuteu veei
inoeitc zouclen hebben om I)uitschland te ver
laten.

't Was eelr dbkumeut over ,le wederzijrischc
irctrandeling van burgers en hun goederen in ge-
val vau 't afbreken der betrekkingen.

(lerard weigerde te teekenen. Hij zei :

<'Waarom.komt gij rnij een ontwêrp valr ecu
verdrag aanbieden, na 't afbreken onzer diplo-
rnatische betrekkingeû en aan een ambassadeur,
die als gevangene weërhoud€u wordt, zijn trancl'
teekening vragen?

Gevangenen teekenen geen verdragen. Eeu
r,erdrag, door een gevangéue geteekend, zou niet
tle rninste lïâârde hebben. En na uw bedreigiug
jegeus cle Àrnerikanen, clie ge hier wilt houden,
zou ik rrog rveigeren te teekenen, zelfs al kreeg
ik er vergunning toe.,)

i ,c graaf ging heen.
Iin inclerdaad werd de arnbassadeur als gevau'

gcrre behairde1d,..$ij ruocht zelfs niet naar zijn
konsnls in Duitschland telegrafeeren. ÙIen ver-
bood het'personeel der legatie, het gebruik der
telefoon naar een hotel.

Intusschen uarn de arubassatieur toch cle toe
berei<iselen tot het vertrck. Hij zou cle belangen
van de Vereenigde Staten onder bescireruring,
der Spaausche en die van Engelarrd onder dic
tlcr i\ederlandsclie legatie stellen.

Eenige dagen later was er bericht, dat Bern;
,:oii tc \\: aslrington z-ecl i,rehoorlijk belrandelil
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Ecn clcr vclc fabrielicn in Atncrika Ïot uruniticfarbrieli ingcricht.

werd en'er geen sprâkc wâs va1l inbeslagnatuc der-'

Duitsche schepen.
De verneder'encle rcstriktic rl'crrl opgeherrcn en

een trein voor cle anrbassarlc gerced gernaakt.
Gerarri nam afscheid van clen niinister van brri-
tenlandsche zaken en van clcn kansclicr. De trcin
vertrok op 10 Fcbruari. ()ezanten van neutrale
landen bevonden zicir aan 't station. D'e Duit-
schers hiclclen niet clc rninste betooging.

D,e trein reed naar Zwitserland, over Schafhau-
sen. Dien 11" Fcbruari rvas cle ambassadeur te
Bcrn.

l)'e Aurerikaanscire gezant cl,aar gaf een cliner
cn hierop sprak Oerarcl met verscheid,ene n<ltabe-
len.

I)e voo,rzitter van dcn Bonclsstaat gaf ecn uit
cenzetting over dcn moeilijken toestancl, waarin
Zrvits'erlanci vertoef de.

Na eenige dagen reisde Gerarcl verder naâr
Frankrijk. In de gang van rlen wâggon stonclen
spiônnern. Anderen kwamen zelfs in de afdeeling
en cl'eden of ze bladcn lazen. Nlaar de ambassa-
'c.leur herkende ze genrakkeiijk, agentcn, officie-
renr vro,uwelijke agenten.

Bij Po'ntarlier kwam het gezelschap in Frank-
rijk. Na een verblijf te Parijs, begaf Gerar<l zich
naar Spânje, waar hij een ond,erho'ud had met
den ko,rring. Hij scheepte zich te Co agne in op
cl,e rt Infanta Isabellar. Veilig bereikte het scirip
cle andere zijde van den Oceaan.

\Vilson was ongesteld en lag te bec1, tnaar
stoncl op orn het uitgebreid_.verslag van clen arn-
bassadeur aan te hooren.

I)'en volgendetr clag hield de gez.ant êen recle
op d'e trappen rran het staclhnis te Neur-Yo'rk en
zei o.u1. :

<r Wij staan misschicn aan clen voo.ravond rrrtrl
een o,or1og, maar ik rvcnscli er rlcn narlruk op tc
leggen dat 't feit niet zal'geschieclen,clan wanrleer
r1e i:rcsideut zon<1er een oogenblik na te laten
de ecr en rle waarcligireid der Vereenigde Staten
te vcrdecligen, alle micldrclcn uitgeput za1 heblten
wclkc ons buiten het konflikt kunnen houden,

Il< heb Berlijn met rustig g,eweten rrerlaten,
onrcltrt ik gcvoelcle, dat ik a11es gedaan had, ont
cle vricndschappelijke betrekkingen te hanclha-
rren, die tusschcn tr,vee natie's bcstonden en <lus
ook rlcn vrede.

Het is zeer natuurlijk, clat bij de opening der
vijandelijkheclen o,nze landgenooten, die van
Duitschen oorsprong zijn, synrpathie gevoelclerr
jcgens Drritschland,

-.Ik ben overtuigcl, dat r,vc in de mo,eilijke urcn,
ciie lvij nu clo'orrvorstelen, op clen tro,uw kunnen-
rekenen vân onze landg'611e61sn van D\ritsche af-
J<g11st, en ik voeg er bij, clat, zo,o zij zich lieten
inlijven, ik me aan hun hoofd zou stellen, zoncler
een oogenblik te vreezen, een kogel in â"n mg
te krijgen. rr

Arnerika was clus vast besloten de Duitsche
terréur, die zich nu uitcn wilde door cle scheep-
vaart van neutralen onmogelijk te maken, te bè-
strijden.
. 

_Onclerhandclingen hielpen niet meer. De euit-
sche pers schreef overmo,edige artikelen, bewe-
rencl dat men ook gereed was om met ile Ver-
eenigd'e Staten te wo,rstelen en ze te overwinnen.

lf,en zaaide haat tegen Wilson en zijn mecle-
\\'erkers, en maakte het volk wijs, dat Anrerika,s
oorlogsbedreigingcn raaar btruf waren.

Ook .in onzijdige lanclen lvercl die rueening
verspreid. Wat lian Aruerika doen? heette het.



r\'.rl i":o-rrst van c1Çu Atnelikaanschen generaal

Dumas

llrruitic zenilcn en rnateriaatr.Zulks hactr het reccls
van 't begin af ge<1ailn, a1s hanclelaar. Nu zou
rie ciuikbootoorlog het vermincleren, ja, onlllo,ge-
lijk lnalic::. IIet kon de Bntcnte steunclr cloor
gclrl. Xlaar ccu leger bczat irct niet.

Nicmanrl vcnnoettrcle van \,\'elk een krachtsin-
spzrnning d:c Vereenigde Staten blijk zouclen
gcvcr,

Op 5 cn 6 April erkenden Senaat en Iiarucr
tletr staat varr oorl,og met D'uitschlancl.

Rcecls den 2" had Wiison in een booclschap cleri
o'or1og gevraagcl. Gerarcl was clien avoncl in c1e

rr llctropolitan Opera r en vernam daar hc't
uiettr'r's. Hij vertcldc het aan een cler bcstuurclers,
hcnr vragenctr het bcricht van af het tooneel aan
iret rro,lk mee te deelen en het orkest het nationaal
r,o'lkslicr1 te latcn uitrroeren.

rr Nccu, clc l<ompagnie rran de r< nletr:opolitan
Opcra,r is neutraal I l kloak hct antu'oo,rd.

I)'c ambassatlcur vrocg cla1r van uit zijn logc
lrct prrbliek clcn naaur van clen prcsident toe tc
iuichen. JIen cleec1. het geestdriftig. In hct laatste
bedrijf r,an het stuk viel ecn D'uitsche tooneel-
speelstct in zwijrl, waarscliijnlijk van \l'oe(trc,
otntlat mcrr \\Iilson hacl toegejuicht tegen clcn
l:eizcr in.

I)az,c bijzortrlerheid bewiist rve1, lvelke zoncler-
lingc tocstantleu in Amcrjka heerschten.

Iji' u'o,o'nden immcrs veel D,uitschers, geuatura-
liscer-d of niet. D'adcliik nânl men strenge rnaat-
regelen, om alle kontplotten te vermijd,en eit
sl,ionnagc tc bestrijrlcn

Cuba volgcie het voorbeeld der Vereenigd'e
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i'-crshing te Boulogne, gaande tusschen generaal
cn nlr. René.

Staten, en Brazilië brak rlen g' insgelijks de
betrckkingcn met I)uitschland af. Bo,livia volgde
rien 14". Peru, Chili, Guatemala, Panama, IJru-
guay keurden cle beslissing derVereenigd,eStaten
goed.

Een Fransche missie met Joffre en Viviani aan
het ho,ofd, begaf zich naar Amerika, en werd
er zeer. geestcltiftig o,ntvangen.

Dadelijk nam Amerika de nood,igemaatregelen
om zich tot den krijg toe te trereiden. Tander
aarzelen stemde het Kong:res een wetop den alge-
mecnen clienstplicht. Een vo'lksoptelling wees
aan, dat 10 millioen man onder die nieuwe wet
vielen. Onmiddellijk riep men er 125.000 op, die
r1o,g voor 't einde van het jaar aan 't front moes-
ten staan.

Men leende 4 milliard aan cle geallieerden,
zond een deel cler vlo'ot naarBuropa. Menbegon
nierrle schepen te bouwen en Qtritsche, waarbij
c1e reusachtige transatlantiekers,voor troepenver-
voer in te richten.

Vliegtuigen werden vervaardigd. Men ving
clâclelijk aan met het afwerken van 3500 stuks:
22.000 waren besteld. En al spoedig zag men hoe
clc rtliegers zich oefend,en boven New-York.

Negen regimenten werktuigkundigen en
10.000 dokters en heelmeesters vertrokken zonder
uitstel àaar Frankrijk.

Tot opperbevelhebber wercl generaal Pershing
benoemd.

Flink trad men op tegen clie Duitsch-Ameri-
kanen, welke nog sympathie betoondren voor het
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(lraaf Bernstoff , Duitscll gezant in Amerika.

orrde uroeclerland, oI beter rle huidige regeerittg
van dal moederland.

llcn zei het onomwonrlen, dat vô6r clen oorlog,
iecler het recht ha<i le s1'mpathiseer.en nret n'eike
oorlogvoerencle partii ook, ntaai' tlat irij, rlie zit,ir
tutr niet'tot A1nèrik:rarr verklerartic., a1s een ver-
r;r r'1 rr. best'ii.rlu rl d zt.rti,,i,rtrt1iett .

ll:lcn herinrrelcie e]: iran, hoe celtijcls,lt llrrit
schers hunl vatlerlaùd r,eriieten, om hier eeii
bestaan te zoekeu en tle I'r'trisischc legertuchl te
ci-rtvluchten.

Velen hadclen uu fortuiu genraal<t, dank aan
Amerika, en Amerika hac1, r'ècht hrlu tr'lr* ter

eischen.'
i{en zou niet toelateri, dat de ooriog verstoorcl

eir Amerika in gevaar, gebractrt \,verd, omdat
Duitsch-Amerikanen thans partij koz, r vo,or het
iand, dat ze uit armoede rrerlieten.

Ûnbetrour,vbaren wercleu geïnterueerd ol ruin.
stens scherp bewaakt. IIen sloot bars of rvinkels,
\,vâar nren Duitschgezindheid beto,oud,e, Een
lc'ger dedektieven zwermde rrjnd. Men korr tccrr
vijand iri het land {trlclen.

De Duitsche spioxuen wâren gevaarlijk, en
een inan als Gerard kende hun methoctre's.

Ilen 13" -Juni kr,rram generaal Pershing te Parijs
:ran. Erren te voren rvlrs r.le eerste divisie ont-
:rtheept, als d,e rtoorlroede \rârr een reusachtig
lege-r.

Wij zuileu cie gebcLrrtelisser ujet vtrrrruitlocr
pen, 1nââr nlelden nu reerlsi, hc)q op 26 Oktolrer
Fraziiië den oorlog r:erklaarcle aan D,uitsclilancl..

lireeg de Entente tius een bondgenoot in het
\\r-estcn, nre zullen nn ho,oren lioer hij cr l ver-
irrrr;- irr'1 (,]osterr.

XiI.

IN ITT]SI,.4NT}.

F{.rijgsbertrilven. -- Ëlet Russisch voik qrnder het
tearen=regiiem" -- Ilaspoetin. - De revolutie.

\Â'7ij moeten thans cle gebeurtenisseu in Rus-
lanc1 nagaan, doch eerst even terugkeeren tot die
r,ru 1(.)16.

Na den cllendigen toestand, de krisis van 1915'
toen troepen van 30.0@ man to't 5'000 man ver-
smo ten waren, met slechts 2.000 to't 3.ffi0 ge-

weren, had het Russisch leger zich hersteld.
Geschut werdl aângevuld, mitrailtreurs overvloe-
dig verrieeid, munitie in groote ho'eveelheid aan-
gevoerd.

Men vormd,e nieuwe ko'rpsen. Men had nu ô0
legerkorpsen in plaats van 35 en beschikte over
'; rnillioen man reserve.

In cle fabrieken wercl clruk gewerkt, d,e kool-
mijnen leverclen meer brandstof , men legde
'rierrrve spoonrvegen aan, o1n munitie in Japan,
Kanacla, c1e Vereenigde Staten en Australië be-
stelrl, snel aan te voeren. 'We weten, dât er zelfs
Rr-rssische troepen naar Frankrijk kwamen.

Oostenrijk claarentegen was zeer verzwakt en
rinrl^e Fehruari 1,916 bedroegen ziin verliezen,
i20.000 do,od'en, 2.600.000 gervonden en zieken,
;;n n0() qe\/angenen.

I)e tegenpartij ondervond het reecls doo'r de

-1rri-e1<1ige beschietingen, rlat de Russen sterker
u'irrrlr gc\\'orclerr. Trrtusschen hereicltden cleze een
offensief rroor.

I{et Oostelijk front bevatte nrr (Juni 1916}.
trvce r.rit.qesttekte rtakken.; dat in 't Noorclen rran
tlr^ Baltische zec tot ti'e Pripet, rlat van 't Zniden
van de Pripet tot Roemenië.

Tn 't Noorden stoncl Kotrropatkine tegenorrer
I{iudenburg, irr 't Zriden Brousiloff tegenover
aartshertog Jozef -Ferdinancl.

pon 4o Juni brak <1'e Russische aanval los tus-
schen t1e Fripct en Roemenië, over een afstanel
r:an jl50 km., rrolgens het plan c{oot generaal
Brousiloff ontr,vorpen.

Kaledine moest i11 \tr7o:lhynië opereeren en nalll
op I Jrrni Loutsk. 't V/as een zegenrijke tocht"
Iirn verschrikkeliik bornbarrlement vernietigde
11c ôostenrijksche stellingerl en de Rnssen namen
talrijke gevern.qenen, mânnen, clie verdr,rraasc!,
ontzenulrl, geireel \4/eerloos s,'aren, en zich ge-
rvillig; overga.,'en. Daarbij behaaltle men een
qrooterr bnit aan geschut, mitrailleurs, \t7â€Tens,
rurttos, genzeren, ailerlei .voorraad.

I.out-ck harl langen tijrl rn'eerstand mneten bie-
d.en en lvâs omgeven d,oor niet mintler dan 1!)
liïen prikkeitlraad. Het baatte niet; na een strijd
rtan lrier clagen vielen cle clrie riien loopgraven en
,lc.lrcl zelf.

Irr 't Zrriden moest het leger van l,ctchwisky
rraar tlen Dniester oprnkken. Ilet stond voor de
troepen r:an Bothmer aan cle Strypa en Pflanzcl'-
Raltin a.rn clen Dniester, rnaar c'lrze $,rtllen tctug-
ge$r.rrpen. I)c rritsla.qen tvaren ook hier vEr-
irrssend. De bulletijrrs rvel<ten gro,ote goestclrift.

IVij laten hier de vnnrnanmste Russische suk,
'esscn volgen:

Dobronotze gcnollren (10 Juni); 37.000 gevân-
senen, 59 kanonnen, 120 mitrailleurs genomen.
{Brousi-off had reeds 65.000 gevàngenen gemaakt
,,p g Juni).

17 Juni. Czernowitz veroverrl na hevigen
strijrl.

10 Juni. Brouslloff had 106.000 gevangenen.
Oostelrijk riep D,uitschland ter hu1p. Hinden-
bUr"g' besloot versterkingen te zenden.
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't Was wel een vernedering voor den bondge-
noo't, toen I,insingen en llackensen de leiding
overnamen, maar men moest toegeven, want de
Russen bedreigden Kovel en zouden de verbin-
ciing der Duitsche en Oostenrijksche troepen in
gevaaf brgngen. Ilevige aanvallen hadden plaats
en clwongen d,e Russen over de Styr te vyijken.

Maar de Russen herademden en stormden dan
nog onstuimigèr aan. Bloediger nog werd de
strijd.

. Meer in't Zvi'den joeg Letchwisky de troepen
rtan Pflanzer voor zich uit en bereikte den 19" de
Sereth, nam den 21" Radautz, en werd meester
van gansch de Boekolvina.

Tn de streek van I{ovel, voerden de Duitschers
toepen aan uit Trentino en 4 divisies uit Frank-
rijk. De gevechten $/aren er verschrikkelijk,
zond,er duiclelijk afgeteelende uitslagen. 't Wa-
ren de slagen bij Stockhod (Zf-SO Juni).

Einde Juni hadden cie Russen in 't geheel
217.000 gevangenen gemaakt en zeker 500.000
Oosterrrijkers buiten gevecht gesteld.

Db velr'rrachtingen \varen overal hoog gespan-
ren, ook in 't Wcsten. 't Scheen of Rusiancl een
kccring in cleu oorlog brengen zou.

\,'an 1-19 Juli cluutclen de gevechten tusscher
de Styr en Stockhocl voort. Den 11" Juli was het
aantal gevangenen 2?0.000 en 6000 officiererr;
cle bttit aan kan<lnnen beliep 312 en aan machine
geweren 866. llaar de Duitschers-Oostenrijkers
harrclhaafdetr nog hun weerstatd.

tsrousiloff cleecl. rrieu.w'e pogingen en nam deu
20'Juli Broclny en den 10r Augustus Stanislau.
Op 28 en 29 Juli al1een namen zijn troepen 32.00û
gcvângenen en 114 kanonnen.

Oosterrrijk noest nog een deel van zijn zel|
standigheid afstaan. Hindenburg kreeg het be

stuur over al de operatiel op 't Oostelijk front,
uitgezonderd eon vak, dat onder aartshertog
I{arel kwam.

Op 12 Augustus bedroeg het aantal gevange
nen in Russische handen 300.000.

Om verder naar de Karpaten op te rukken
u,achtte Brousilo,ff op de Roemeensche mobilisa-
tie. Eincl September kwam het offensief tot stil
stand. De strijd eindigde op het front van de
Pripet tot de Roemeensche grens. R,eserven ver-
rlecligden de toegang naar Vladimir-Vo,1insky,
l,emberg en IIalicz.

I)e Russen hadden nu 420.000 gevângenell
g€nomen, 2.500 mitrailleurs en mortieren en 60()
kanonnen.

Maàr er rvas verraad in het spe1, en nu ko ttett
rve tot cle oorzaken der Russische revolutie, dit
het aanschij" uon U.n*oîlog plots veranciercle.

[r n;as bij al clie r,ri".r,1r"1rnp en geesttlrift of
-bervonderirrg vo.or Ruslancl rteel' gechvongens ell
, rrr nntuurlijks gewecst.

Algcrleerr bckcnd ',tras itct toch, tlal tle .grooti
massa Russcn geen vr-ijhcitl genoot, al strcdcrl
ze nu vo.or d,e vrijheicl. i\I,en kentle ittttlrcrs ttit t1<

bocken rran Russische schrijvers de toestanclcrr.
Dc Rus leefcie oucllet cle knoct. Hoc diku'ijls hc'l 

'
ben u'e niet gclezen varr Siberië ?

Nikolaas II, clie in 1894 clen troorr trcklorrr,
haci tle autokratic lvillcn bevestigcrr door- gellel
<1ige maatregelen tegen Polen en F'inian<1, c1t

Raitische proviucies; streug \vas er opgetretiei;
ztlorvel tegen cie boeren als c1e studenten. In l9tttl
braken u'erkstakiu€en en oproeren uit, en ha<iclerr
er rnoorclpartijerr plaats. Wat hebben c1e Jodcr:
niet in Ruslanci te rretcluren gehad I
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Van 1881, toen drc ecrste Joclcnslachting tc
Élisabethgrad plaats had, to,t den jongsten tiici,
clat cle ijselijke moor<ltooneelen tc liisjenef, Ha-
mcl cn elders c1e b,cschaafcle u.erelcl nret afgrijzcrr
vervulden, vorrnt de gcschieclenis cler Israëlieten
in Rusland een aaneenschakeling van vcrvoigin-
gen en pluncleringen. Ën hoe tratl de regeering
op?

Ais door het wanbeheer cler rnachthebbers de
ontevredenheicl cler bevo'lking ho,og gestcgen rvas
e11 oproeren dreigtlen te ontstaan, dan n'as het op-
lvekken van Jodenhaat een geliefkoosd nrirlclel
der regeering, orn de volliswoede rran haar af te
lciden cn clie te cloen ontvlammen tegen cle on-
schuldige Joclen; clan werden stukken vetspreid,
wâârin de Joden werden voorgestelcl als uitzui-
gers en landV,erraders, die oorzaak zijn van cle

tot clienstncmiug in liet lcgcr op te rvekken.

cllcnclc ondcr hct r,o,l1i cn tic rarupeir tr:ur hct
varlerlatrrl cu gcu.oonliili r,cr-r1 hct cloe1 bcreikt;
dc regcering lirecg voor ccu tijrllang rust, doch...
tcn koste r,mr hct goed cn bloerl cler Joclen. Dc
Joll,cnvervo'lging, in het Russisch (( po{îlonr ))

.g--r:hcctcrr, sclleen een punt van het program cler
Rttssische rcgcerders.

llet c1e troo,nsbestiigin.q r,an Nikolaas II in
189-l schecn ccrst ecu verbctcrilrg in clcn toc-
stancl der Jodcn tc' zullctr lionictr ; cleniculr,c Clzaar
r.erklaarcle tcn nrinste, dat l.rct zijn streven zou
zijn, alle .trottu'e onclcrclanen rlcs r:iilis gelukkig
tc.rrrakcn

Drie rablri.inen rrerclen tot tlc hroningsfeestcn
uitgeno,oiligcl, en c1e persorgalren l.regonnen eeu
r,r,cllvillenclcr toon tegen c1e Joiicrr aan te neûlen.
D,e gtinstige stroorning clnurcle evcn\,vel slechts
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kort, cl,e Jorlcn vijancligegczinrlheici krct,g u-elclra
qteer cl'c orrcrhal<i ; cle toegang tot clc Lccrgcre en
rnidclclbar-c scholen u,crcl clcn Jorlcn zoo goeri als
oirtzcgcl, ziekcnhuizcn en bacipiaatscn I ool heii
geslo'ten, hun wo,onrccht blcef bcperkt tot ccn
gcbiecl nââr vcrtrrouding van hun zielcnlal r'cci
tc klcin.

Een dcputatie van Joclen, rlie bij cle ref:eèring
knam klagen, kreeg van clcn rninistcr ttn arrt'
\\'oord :

irWii zu11en ulv toestancl zoo oirdraaglijk rna-
kcn, dat gij ons tot clen laatsten man zuit nrocten
vetlaten. l

In 1905 $rer(l de Czaar c.loor de algcnreen(r oir-
tevreclenhei<l in het land geno,oclzaakt, eetr nir tirr,e
gronclrvet te beloven en ecn volksvertcgen\4 oo .'

diging in te stellen. Ook rlc.n Joclen \\'erd llct
kicsrccht toegekentl en in de nieur,rie Russischc
Kamcr, Docma geheeten, \/erkregen 12 Jo.len
zitting.I)e Droema kon echter njets vo'or cle g.c1,jli-
stelling cler Jo'cien c1oen, want ze \verd spoe,lig
ontb'oncl,en en een nieruve Doema wcrcl biiccnlye-
roepen; tTeze teld'e slechts r,'ier Joclcn.

D'e tvreecle D,oema ging spoedig clen r,.,'cg vrrn
haar rzoorgangster; in c1e clerde Docma r\.as vor)r
niet meer clan twee Joden plaats.

Het rnoge waar zijn, clat in sornnigc ktinge'r
vo'or de geiijkstelling der Joclen gewerlit werd,
de regeering hield het tot dusr:el rnet clcn ii E.on,l
van echt-Russische mânne11 )), clie <1en Jocler r

een bitter.en haat to'edro,eg.

In Polen \,vcrd door <le bertolking dc trcycoit
ortcr clc Jooclschc t'inkcliers uilgesprokt'rr' Iu
1t,)12 rvercicu iair"ijke Jrrden van het kicst'ccht
rlitgesloten of cicrtr bechcigingen in dc tritot'fe'
iring v.in hun steinLccht verhinderd. G,'etr l',rtt
dcr clat veei J.oderr Ruslt,nc1 verlieten. (t)

\lrat a1 ongezoucl,e toestanden lreersclrtetr cr.
Eetr r',-orbccld. \\re den!<cn aan ltet wt't'k vntt
^\nclrcj Strug : rr D'e Geschiectrenis ce1lel .ilo:'t l,
eeu u'erk over Polens hlird. 1ot. In de ltNrrrcde
dcr Nerlrerlanclsclie lrertaling schrijft Cr'ci1c l),:
Jong :

<r Doot cle Russische regeefing vetb()d('n, \ver(i
Stnrg's laatste 1oek bij duizcncl'en ex(ml)lirr, il
vcrkocht, en bracht cen fortuin op -- rriet rratt
cicn schriirrer - Trraar a:rn tle ijrrcrige diettatelt
rl,cr politir', clie clcn vcrkoi)p oogluikend tc:lictt'rr,
rrits hunne goede rticrenciheid tegen een v,,trdoen'
clc hoeveelheitl roctrcls \verd inge\t/isst'ic1. \'oor
tle Po en lrlijft trt,t het lroek bij uitnernerrdlreiil
hunncr iorgstc revoiutie, clicr groote l,ervr-ging,
n-c1kc schi,irbaar op nieis is nitgclooperr, cloclr
n'aarschijn lijk het merku,aarcligc voorslrel is ge.
.,rrcest vâ1r het clrarna, clat c1e toekortrst e( nrn.tal
I'i crrgcn zll....

Iletrekkt li jk n ei'rig lrceft het Wes{en van
Iitrr:opa ge neten van a1 cleze stornen, tlic ct,n
oogenblik !{u-<sisch l',o en hebbcn cloen wanliel( n
iot op zijnt. gronrhrcsten. De Slavische talcn zij n

(1) Stael. <rIsra5il onder de v,olkererru,
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Ilen cler opvarenclen vân een in den srond*ffiorcl sctrip word't door een naderende stoomboot

als een dichte nevel he,en orn c1e volken, die haar
spreken; en de geluiden en treelden kunnen d,oor
deze omhulling slechts verflauwd tqt ons door-
clringen. Een vo k, wiens boeken wij niet leze'
kunnen, wiens dagbladen wij niet kunnen dobr-
loopen, staat ver van ons af. l

Ën zoo was het. Slechts enkele helderzienden,
njet door den oorlogsroes meegesleept,wisten, rlat
er een vreeselijke verrassing zou kornen.

We hoorden reeds, hoe het met cle Doema's
ging. Deze stuitten op de bureaukratie,.op de
hooge kringen, den adel, de landheeren. De vier-
ctre Doema eischte tevergeefs de meclrewerking cler
legeering.

Nu r,vercl het oorlog. Wat al elernenten to,t orrt...
binding van het rijk: de Polen, r1c. Jo<1en, cle
stuclenten, <le bo,eren, cle Finnen.

O, zeker, eerst kon men c1e mâssa nog uree-
sleuren. DE ijzeren discipline was machtis. De
grooten beschouwden de troepen als slachtvee.

Dc Russen streden met clooclsverachting, maar
ledcrr tcn slottc stecds neclerlagcn. Er ,vài ..,,nn-
trourlen. llen beschuldigdc Rennenkanrpf crr
Soukhonriloff, beiclc gencrà1en,c1en laatstcn miiri
-cter \ran oorlog, rran vcfraad.

I)e burcankratie stal crt verriikte zich.
Stiirrrrcr, kallinetsr.,,c,r.ste , rvcrlcl geacirt iu I)rrit

sclrerr clienst te zijn: hii strcrrrde Rrou_.iloffs of-
fensicf in 1916, en leverctre Roenrenië aan de
l'âull)cll tlcr vcrplcttcring orrer.

I)tr Docrrra n'orstcrldc: tcrgcrr hc1 lr<f, \\rclk ecrr
iuvl.,rc,cl hadclen rlaar. ri.<, Czar-irr:r varr l).11i15a,J1ç.11
irloerl.e, cn de gehcinriinnigc rnoruril< Raspo<rtiu
op Nikolaas II !

()r'cr rlc grootc r-ol, rl clke .lç2.. r'nls,-ltrr. tncurr.rili
rtr Ruslanr'l verrrrrl<l heeft, r,r,illen rl,ij rracler rrit,

n'i'iden, omdat daardoor z.oo duid,elijk in het
lit-ht rvorclt gesteld op u'elke autokratische wijze
Rrrsland gerègeerd werd. D,e invloecl van één per-
soo,n wâs vdlclo,ende om de rneest gewichtige be-
slriiterr te.do,en nemen, die dan de grootste ram-
peû vcroorzaakten.

Op'uveergaloos-schurkachtige wijze heeft Ras-
poetin van zijn invloed op het Czaar-gezin mis-
l.nuik gemaakt. Daarvan zullen wij enkele tref-
fcrrde staalties aanhalen, clie rvij ontleenen aan
hct rverrk van den Engelschman William I,e
Qrteux, hety'elk cleze samcnstelde naar de ge-

Ile Russische rnonnik Raspoetin.
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heime clqkunrenten wclke de Engelsche co,ntra-
spionnage-dienst had weten te verzamelen.

Slechts in een land als Rusland kan men zich
irrtl'enken dat een simpel, onbeschaafd moujik
lrct tot raadg'ever en huisgast van de Czaarfami-
1ie weet te brengen.Van slechte zeden en met een
clierlijk karakter, had Raspo'etin geen schitterend
verleden achter zich. Een rlrietal rnaal wercl hij,
\\lefIens diefstal, gevangen gezet e1l zoozeer ltad
hii zich misclragen, clat het verbliSf in zijn woofl-
plaats hem onmogelijk rverd. Hij trok dus clen
wijclen weg oip, en,liet zijn vrouw met een zoo,n
r:rr tll'ec dochters aan haar 1ot over'.

'I'r,v'ee jaar lang hield hij dit ellendig zwelvers-
leven 'r'ol. Toen kwam de gedachte in hem op
zich als cen r,heilig)) mall rlit te geven. iln het
lichtgeloovige Russi volk liet zich gemakke-
liik heetnemen.

Raspoetin beschikte over zekere bijzo,n<1ere
vernlo€fens van sterk hypnotischen aard, clie
hem spoeciig een grooten invloed orrer a1le per-
s,onell, 'utraatmede hij in aanraking ku,an, rter-
zekertlen.

Van af het oogenblik, dat hij zich voorgeno,men
had Rusland als een rrheiligeri af te reizen, begon
hij in aanzien te rijzen, zooclanig dat hij rvelclra
de invlo,edrijkste man van het riik zou wor(lell.
Overal won hij aanhangers; r'ooral op de vrou-
wen oefende hij geheel zijne hypnotische rnacht
uit. In alle rangen en stanclen wist hij zich aldus
in te clringen. 1'a1rijke, bchenclig in cll<aar ge-
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zette, rr mirakelen r klvamen daar'enboven zijne
grociende reputatie nog versterken.

IIet was de hofdame Vyrubova, - welke Ras-
poctin onmidd,ellijk onder zijn schanclelijken in-
vio,ecl hacl nreten te brengen - die hem aan 't hof
birtnenleiclcle. D,eze vrou\,v gerioot bij den Czaar
cn.vooral bij de Czarin een gro,ot vertrouwen.

\ranzelf boocl zich cle gelegenheid aan om Ras:
po,etin in het keizerlijk paleis te ontbieden. De.
jonge Czarevitch leed aân cen sloopendle kwaal,
lvaatvoor d'e beste dokters geen genezing wisten.
Allicht zou Râspoetin hier heil kunnen brengen,
meeirc'le de hofd'ame \.ryrubova ,en weldra wist zij
cle Czarin er toe o'ver te halen tlen valschen mon-
rrik bij het ziekbetl te ro'epen.

Rrspoetin lsvanr, rriet zon<ler zich rnet aan-
drarrg te hcbberr latcrrr rzerzoekeri. D,c clag, dat hij
het paleis betracl, was voor Ruslancl een clag van
onhtil. A1 spoedig zou clit blijken.

I)e gezonCheid'stoestan<1 van <len Czarevitch
vcrbcterde kort na Raspoetin's konst. I),e Czarin
rvas claardoor zo,o opgetogen en zoozeef van Ras-
poetin's genezencl vermogen overtuigcl, dat hij er
ziine plaats in l-ret paleis tred,e-verzekercle.

Het gcheurtle ccltter dat om een of andere
rxrrzaak, Raspoetin lret rreiligel oor<leelcie voor
ccn tiidje het paleis te verlaten. Een paar clâg,en
na zijn vertrek wercl evenwel <le.Czarevitch ge-
^r'narlijk ziek, t.odrlanig dat rnen voor. zijn levdn
vreescle. fn haar radeloosheid richtte cle Czarin
cetre smeekbede tot den slininrerr iredlit:acr. lrlrr
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Stiiintcr, tlc Rus::ischc nrii'iislc;' valt brlitcnlalld-
sche zakcll.

zie, pas \\as hij rvccr opged,ilagd, of clc ongcluk-
kige Czarevitch ging aan het beteren.

Hct geheirn van cleze plotse insto'rtiirg vair
rlen Russischen tro,on.opvo'1ger et ziin -"iroetlig
herstel na Raspo,etin's temgkolrst, behoor<le tot
ccn van Raspo'etin's slrr$,ste cn ge$'cten1.oo.stc
strelien, waarin hij zich cie meileplichtigheicl i'al
clc hofclame lymborza rrerzekercle. Tijclens zijne
afi'rtczigheicl l.rad deze inclerdaad clcn Czarevitcir'
een do,oclelijk rrcrgift ingegeven, getrokken uit
thibetaansche kruidren. I{et arme kincl onder-
ging claan'an onmidd'e1lijk de schad'elijke gevol-
gen. Ëenmaal Raspoetin tetuggekeercl, n'crt1
clen lijcllcr cen tegcngift toegeclien<1', zoodat het
rr mirakel r dcr beterschap geschiedldg gn pn5poe-
tin, dank zij clit dnivelsche micidel, invloeclriiker
en machtiger ilan ooit in het paleis tlo,ondc.

Dre invloerl rran clien vroL-gcren clief zorr nog
grooter $/o'rden en zich niet alleen tot t1e huise-
liike omstancligheden van <1'e kcizerlijke familie
cn clc hofhoucling', maar ook tot rle staatszaken cn
clre leiding van de regeering in het algemeen rrit-
strel<ken. Maar tegeliikertijcl haal<le hir' zich de
viiandschap van enkele l<laarziencle en invlo,e<l-
rr'ike mannen utaaro,nder i\{ilioul<of en den gro,ot-
hcrtog Nikolaas tr{ichailovitch, op den ha1s.
Bens zelfs r'r,aagde cleze laatste het, hiigcstaar.r
r1o,or clen groothe.rtog Dimitri Pavlovitch, Ras-
poetin op zeer brrrtalc u,ijzc buiten te l\rerpen.

ldiet beter knnnen u'ij clcn invloecl r'an Ras-
poetin ,op de politieke leiding van Ruslancl ken-

schetsen, clan c.loor cle benoeming van den
Duitschgezindcrr Stiirnrer tot eersten nlinister,
clie hij wist af te thiit.tgctr cn zl11ks, terwijl c.lc

Russische legers tcgenover clie.D'uitschers in cen
geleltlige u,orsteling stontlcn. Niet zonder re<len
moclrt Raspoetin er zich op bcroemel clat hij clc

Czaar was, zonder cle kroon.
rr Ik lcef in hct Palcis r, vcrklaarcle hij, rt tie

Czarin schikt zich naar ntijn r,r'i1, h:rrc clochtcrs
zijn a7s mijrr eigcn kintl:ercn; het Hof groct lllc;
liii<kr (<1e Czaar) vcrgenoegt cr zich nrcclc als cett
iriirNrt tc glimlachcn. Ben ik clus rrir:t in lr-crkc-
1ij1-:heid Czaar van Ruslancl? l

l)c I)uitschcrs haclcl'cn al slrocdig hcgl-c|clr rt'cllt
ccn lic-çtbatc hrrlp cle almachtige Raspoctin votx
lrcrr kon zijn. En nict tevcr!-,cc{s i,'ckcnrlctt r.ii rti,
r.lcrt gcn.etculoo2en valsclrerr i"ndrrnik. Rirslntrtl
,' ,.t',1 ri1l, rlarrli zi.j <lcr jnr''ir'cri van Ras]r,tt titt ,'1;

(1r.11 z\,, 'l'!, rr iJli.scrr Czaar, .qe rcgccrtl r'lo,,r lic,ic:r
irl:r Stiirmcr cu Pt'otopoiroft. rlic oogcrschij'rliili
zich. als gocclc pattiotten cû als ijvetigc otrdc::-
stettncrs van cle zaak cler Verbonclenen n.istt'rt
\/oor te c1ocn, maâr in het gcheiui allcrlci
cluistcre plannen uitvocrden, welke Ruslancl tot
ccn afzondrerlijken rzrerle mct Dttitschlanr1 zr;tt-
clcn brcngen , zeer tot nacl,eel rler Vclb,orrdcncit
nict a11een, 1nââr vân Ruslancl zelrre, tlat zij, otrr
u-illc ..'an Duitschlanel, zoncler het utinstc gervc-
tensbezrvaar, vcrrâadclen en verkclchtctr. Raspoe'
tin rvas claarbij hun han<llangcr, n'elke \/oorna-
rnelijk zijnc macht in cle hoogere kringen van
Petrograd gebruikte om claar c1e atmosfeer stil-
aan te vergiftigen en ze op Ruslancls afvalligheicl
bchcndig \7oor te betci<1cr1.

De gevolgen van deze rnisclzrtl:i.qe sanrenzrveting
b,lcven niet r.rit : hongersnoo,cl bedrei{'de cie lie-
vo king, tcn gerro ge van de slechte en d'oof ttttoc-

kcraats verhindrerde voedsehrcorzi,ening ; dle trei-
ner.rloop naar het front o,ndergine crnstige onrler-
lrrçliingsn, allcrlei sensationeele processcn \\,er-
den gcvo,er<1, l'aarcloor, clank zij valsch,e getuige-
nisscrr, uitstckenrle officicten voor vermeencÏ ver-
raacl nrcrclen veroortleelcl, en alclus rzan het front
I'cr:uri j 11crc].

Op clcn rlag rlat Raspoetin moeilijkhcden clreig-
<1e te ktijqen nct rlcn hestuulder der keizerlijkc
politie l)zhrrnkovskv. liet hij clezen loyalen amb-
tenaar cenrro,rrdig afsfcllen en rlbor een rtan zijn
rtricnclcn ver\/ân gcn . Z e1 ls aar z.elde Raspoeti n niet
valsche getuiscnisscn tegcn'over <1en Czaar, die
henr blinrtr qeloofrlc, af te leggen, om alr'lrrs per-
soncn o,nschaclrdlij'l< fe rraken, c'lie hern in zijnc
ruisdaclige planncn hintlerrlcn.

Ën toen dc bcschulcligirrecn tegcn hem stcecls
1rri.'f31 sn rJringenclcr \.r'erden, aarzelde hi-i niet
ziin ges,one lpd:;piçri1-.,c' rrit te vo.cren : hij vertlol<,
r:ootspcllcr<1 dnt r'1e Czarevitch cloo<1e1i'ik ziek
zou .-'nlhen l)ank zij c1e meclenlichtigheicl r'an
cic hofdamc \/vrrrho'va. geschiec1dc c1a.t naturrrliik
oTr cJerr t'âstgeste-l.1cn <1aq eu rlitmaal rn'as clc kr-isis
z.ao e1:g, clat rl,e dood' clk ooserrblik kon intrcclon.
(lek r,'a-r sr.naLt srrrecl<te r']e Czarin hcm terug 1,c

liecren. I.anc" lict Rastroetin zich n'achten. T)an
.'erschcen hii plots .on c'lr-nmatische n'iizc en dc
Czorerritch gine al dar]clii1< beter....

Onclcrtusschcn bleef de veradersbencle,
Raspoetin aan het hoofd, niet werkloos.

met
Hij
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slaagcle er zelfs in een zekeren Paul Rodzevitch

- cc11 spion in Duitschcn dienst - tot partiku-
licr sckretaris, b,elast met cie meestvertrouwelijke
lrricïu'isseling, van den Czaar te do'en benoemcn.

De urisdaad zelf schrikte Raspoetin niet af.
Kon hij zicir van zijne vijanden niet door een
cenvoudige afsteliing ontd,oen, dan vond hij er
nicts bcters op dan ze varr kant te maken.
Zijn slaafsche vriend, de Czaar, zorgde er
cian wel voor dat hij door de politie niet lastig
r'verci gevallen. En o l zich geheel tegen aile mo-
gelijke aauslagen te y-erzekeren, voncl irij er hct
volgende op. Hij rryenrlcle zich met zijn ger,vone
profetische lvijze van spreken to,t d,e Czarin en
rooispeltle haar, dat de Czarevitch in gertal hij,
Raspoetin, kwam te sterven, hern gcen veeittg
ri:rgcrr zou overleven. l)e Czarin, clie zich bij
dczc onheilspellende u,oorden de vro,egere pro-
fcties van den vaischen mo'nnik herinnerde en er
aan dacht hoe juist deze steeds waren uitgeko:
rnen, haastte zich hem een perso'onlijke beverli-
ging te verzekeren, zoo uitgebreid a1s de Czaar
:r11een genoot.

De H. Synode der Russische kerk liet herhaal-
rlclijk het gerirag van Raspoetin nagaan. NIaal
cle rnachtige paardendief had zijn spionnen, die
hcn nauin'keurig <laaro,ver inlichtten. Bn rveer
slaagcle Raspo'etin er in zich van deze lastige per-
s'onen te .ontdoen, door ze uit hun ambt te doen
ontslaan. En de Czaar teekende maar steeds ge-
willig a1le dekreten d,oor Raspo,etin zelf op-
gesteld, die benoemingen en afstellingen ra-
tificeerden. Het verraad werkte door in
hct leger. Generaais werden omgekocht, waar-
clo'or c1e Russische offensieven mislukten .en
cle Duitschers zegevierencl oprukten.

Op die wijzè deed men slu\'v de meening. ingang

vincien dat het Duitsche legcr onoverlvinnelijk
tuui ." het clus in ltuslaqcts belang 1ag een al-
zonclerlijken vrede te slurten'

r<echtstrcelis uit ueriijrr ontving ila-spuctiri
instrulities ,over cle illeest gescillkte rvijze van op-

trecien. Zoo'drukl Williarn Le Qucux in zijn bocii
een schrijven uit tscrlijn van ltr Aug'rtsttis Ll)rt'i

ai, lvaarin gemeldi rvorctt tlat t'zÛ.00t) roebels tc'i
voordeeie van Raspo'etin op cle tt Uréurt Lyou-
nais l te Petrogracl gcstort wercleu' Raspoetttt
\'vercl claarbij opgeclragen zic1t de cxtremistische
partijen in Ruslancl iot boncigenoot tc i1lal<eit'

bczs zouclen clan de lverklieden in c1c nruuitie-
fabrieken'opruien om daardoor stakiugen te vel"
oorzaken.

Raspoetin antwoordde hierop ciat- Stû{nrcr
reccis 400 extremistischc revolutronairett naar: het
front had do,en zenden ou1 er dcfaitistische lrro'
pagarrda te ruaken !

I(eizcr Wilhelm schreef cien beclrieger tr)ersoo11-
lijk oru hem tot zijn misdadig verraderswerk aarl
l,u zcLten.

D'e Czarin was van ltaspoetins hancleilvijzcvol-
komeu op de ho,ogte; zij r,verd zelis zijne hanti-
langster. Raspoetin uraakte daar ireel behending
gcbruik van in oogenblikken,, waatin het ;uuur
henr ôe na aaû de schenen dreigde te komen. Ilij
cleeci dan uitschijnen dat ook hare dubbelzinnige
handelwijze aan het licht zou komen, a1s hij zou
worden ontmaskerd. llet dit gevaar voor o'ogen'
was de CzaÀn tot alles bereid.

Ondanks de duistere intriges van <ie Raspoe-
tin-bende, zette Brousilofl in Juni 1916 zijn ze-
gevierend'offensief in. Berlijn toonde zidn ver'
schrikt en verbolgen. Een verontrvaardigd schrij-
verr ging naar R.aspoetin, waarin hem o. ur.
bcvolen werd, generaal Brousiiolf van kaut te
ruaken door hem te vergiftigen. Oo'i< generaal
Ko'rniloff zett er moeten aan gelooven. Tot in
l"rijzonderheden werd aangegeven hoe deze moor-
dc-n cliencien te tvorden uitgevoerd. Vrijlating
van Duitsche spionnen werd geëischt.

Bn weer slaagde Raspoetin er in de bevelerr
uit Berlijrr te doen uitvo,eren. De aanslagen op
het leven van beide genoemde gerieraals misluk-
ten echter.

Zo'ozeer had het verraad doorger,verkt, dat de
Czarin, toen haal het bericht van het terugtr-ek-
ken der Duitsche legers urerd gebracht, v,er-
sclirikt uitriep : u'Waaronr wordt de opmarsch
tegen de Duitschers niet tot staan gebraclrt !
N'ooit za7 Rusland Duitschland overwirrnen,
neen, no'o,it >, ett ziclt tot R.aspoetin wendenrl,
vcrvo'lgde zij u}J. Vader ! Bicl voor ous dierbaar
Duitschland. rr

'l'ot lvelke nonsterachtige afschuwelijkhecleir
Raspoetin en zijn b,ende, op last en ingeving van
I3er1ijn, in staat bleken, blijkt niet afleèn uiï irun
kunstmatig vervvekken van een belangrijk tekort
in de vo'eclselvoorziening , maar in ,eerpôging om
rle Aziatische cholera in Rusland te verspleiâen.

\tiiiiiani I,e Queux drukt in zijn werk het cles-
bctreffend schrijven uit Beriijn over. Wij citee-
r r.ll daal.uit lctterlijk :

t N" 70 ( ccn bekend Duitscir spio,n) lieeft uwe
nicclecleelingen cn voor-steil,en uan ûoogerhaucl
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overgebracht. Al1en werden zij gocclgekeurci.
Karl Johnkae, bakterio,loog van het Instituut
van Frankfort za1 op 18 dezer te Pelrograd aan-
komen en zich ten uwent begeven. Met d,ezelfde
boot z,ul1en, geadresseerd aan de firma. Yakow-
leff en Co', onze vrienden, groothandelaars in
fruit, 126 tonnen met Kanadeesche appelen ,en
90 kisten met bananen van de Kanarische eilan-
cle:lr aankomen. Dreze v.ruchteu' bevatten een
zeer gevaarlijk vcrgitt.

De cholera nroet b nncn de drie weken na d,e
aankomst ctrer vruchten uitJireken. Een gedeelte
crvan zou aarr liefcladige instelliugen kuunen
r,votden aangeb'oden onr onder de arrnen te ver-
cleelen. l

Gelukkig bleef cle cho,lera-epidemie uit. De
vruchten ku,ameu in een bedorven toestand ter
bestemr"ning, zoodat zij niet meer voor het ver-
bruik geschikt bleken. Maar wij leeren uit dit
schrijven, tot weike onnocmlijke misclactren de
bende Raspo'etir.: tc--gcn het eigen vo1k, in staat
bleek.

En ook tegen and,ere volkeren werd -snood
gekomplotteerd. Zoo zette minister Stûrrner,
op last van Duitschlaird, R.oemenië tot interven-
tie aan tle zijde der Entente aan. Tegelijk werd
tot cle vernietiging van den bonclgenoot besloten.
Duitschland wist "inderdaad dat Roemenië niet
gereed was oiïr in te grijpen. Stiirmer, van zijn
kant, zorgde er wel voor- dat cl,e beloftên aan de
Roemeniërs niet rverderr nagekomen. Zoo maak-
ien rie Duitschers zich zanâer veel nroeite mee-
ster van de rijke graan- en petroleum-voorraden
tau lret ongelukkige Rocmenie.

De onbeschaamdheid van Raspoetin kende
geene grenzen. Hij waagde het ze.lfs in vollen

ocrll,g rraar j3ci-lijn te gââ11, rvaar hii outlct- cic

vcimàmming van eeû Hollandsch predikant ver-
bleei. De Ciarin' zelf breugt ons daarvan de be

u'ijzen. Op ltt Okto'ber sclir'eei zij eigenhandig
ruii 'l'sar-skoe-Sclo een brief in het D-uitsch aan
ltaspoctin, wclken -Williarir Le Queux citeert en

rvaaruit wij hct .votrgcnde overnernen :

tWij zijt gelui<kif dat gij Wilhehn (den Duit
schcrr kciz,er, hebt gezien en dat hij zoo vriendelijk
voor u is gewcest.. . Zeg aan Zijne }lajesteit dat
allês go'ecl gaat, clat Sttrmer to,egeeft dat een af-
zonderlijke vrede noodig is en zrjn uiterste best
tlocL d'ezen tè vcrrtezenlijkctt.

r, Nikki (de Czaar) is steeds op het front, rvaar
hij cie tr.oepen aaûvuurt. 't Is bespottelijk, uraar
toclr iuoeten ri,ij allerr een dapperc houding aair-
r1e1ncn... Ilcricht ous oi er geen ancicr'"mic1dcl is
otn zickteu in c1e dichtst bevolkte streken te
vcrspreiclcn. Ilit.zou de geestdrift voot: den o,or-
log docd.en cn oils vhtg den vrede brengen...

Groet tlcn braven llindenburg van mijneni
wege. 't Is afschurvelijk verpiicht te zijn ariti
Duitsche gevo,elens te rnoeten veinzen, wauneer-
mên weet dat ons vaclerland (Duitschland) on-
overrvinbaar is, zelfs zoo het Russische vaandel
iu bloetl ruoest baden. r

A1 dreigender wer<1 echter het gevaar der ein-
delijke onthuliing van de weergalo,oze schur-
kenstreken. Wel kon Raspoetineentijdiang nog
stand houden, door steeds alle lastige personen
op het kritieke oogenblik te doen verdwijnen,
nraar steeds meer begon de waarheid door te
c.lringen.

D,e zitting der I)oema op 14 November zou
eindelijk het iicht op de ruisdaden der bende
d,oen vallen. I)e aÏgevaardigde }IilioukolT, die
Ii.aspoetin tevergeefs beproefd had uit cien weg
te ruinen, ontmaskerde er den valschen,monnik
alsmqde den eersten miuister Stûrmer.

De censuur verbood elke verspreiding van
Ulilioukqff's rede. Maar Raspoetin speeide zijn
laatste kaarten uit. Nogmaals verliet hij den zie-
ken Czarevitch en nogmaals werd de arme troon-
opvolger op een geheimzinnige wijze, doodelijk
ziek.

Raspoetin's einde nadercle. Over zijn dood zijn
a11er1ei verhalen gegaan. William Le Queux
deelt in zijn merkwaardig boek mede onder
welke dramatische omstandigheden Raspoetin
vermoorcl r,verd. Onder een voorwendsel uitge-
noociigtl ten huize van prins Youssoupoff, liep
hij in den.val. r\a een mislukte poging om heur
door vergift te doodren en een e\/ereensmislukten
aanslag, zou eenzekereStepanoff hem eeu kogel
do'or het hoofd hebben gejaagd. Zijn lijk werd
irr dc rivicr gelrorpen.

Zoo ontkwam de afschuwelijke misdadiger ten
slotte niet aan zijn straL. Zijn dood zou echter
ureldra door ingrijpende gebeurtenissen in Rus
lzrncl rvorden gevolgd.

a
I"t

De rrrachtige invloecl van Raspoetiu op derr
Czaar, blijkt duidelijk uit hetgeen wij komen
mede te deelen.Het kan ons dan ook niet ve{won.
rleren dat de Czaal doof bleef voor c1e raadgeviu



- 108? *-

Generaal I{ouroPatkine.

gen van helderziende.lieden uit zijn omgeving.
I)e belemmering van het offensief, dat 2oo

suksesvol was, wekte teleurstelling, wantrou-
rven, woede. Het werd gevolgd door een strengeû
Winter, waarih alle cliensten ontr'edderd waren.
Men had gebrek aaû graan en steenkool. Voor-
raad rvas er genoeg, maar opeengehoopt in som-
mige gewest€n van het reuqachtige rijk, terrvijl
de verv<iermiddelen in de war lagen. De krisis
rverd heel scherp.

Den 7" lVlaart braken werkstakingen los en
sprak men oproerige redevoeringen uit in c1e

lioofdstad.
Den 12" brak de stonu 1os. lVluitende soldaten

der Garde drongen in de l),oema ett verklaat der:
hrrn soiidariteit met het volk,

Rodzianko, voorzitier, stelde een uitvoercncl
].l;.liteit salnen. Dit hield de ministers aan en
vormde een voorloopige regeering.

]leu vocht in de straten van Petrograci. Dagen
lang strped men tegen de keizerlijke politie.

De opstandelingen zegevierden, veroverden
de vesting Pieter en Paulus, staken cle gerechts- '

iroven en gevangenissen in brand en mishandel-
d,cn de aangehouden ministers.

De leiders der werklied,en wilCen de sociale
revolutie o,rganiseeren en vormden irr het paleis
van Tauride een komiteit van 1600 afgevaardig-
<1en, werklieden,en soldaten, clat proklamaties en
bevelen uitvaarcligd,e. 't Was d'us ais een nevcn-
gezag naast d'e voorloopige regeering.

Prikase Nr 1, schafte in rle legerkorpserr den
gr'oet en de eerbervijzerr aI.

ùIaar wat \4,'as nu cie toestand van den Czaar?
tr{en rrenvachtte zijn akte rran afstand. In clen
ngcht van 15 op 16 }Iaart cleed c1e vorst afstand
van clen troon ten voordeele van zijn broer,groot- '

hertog Mikaë1, dic echter de kroo,n weigerde tot
dat het vo,lk uitspraak zou gedaan hebben.

Dat allos giug naar deu zin var bv€ngelloemd

lir,rlllilcit,,.\/ec1 te laugzaaru ett ltct lldlll eerl gilll
schc reclis tnaatregeletr : aarlhoucling van cieri

Czaar en cle Czarin, o'ntervilrg van gl'oot-hertog
Nikoiaas, algemeene artlrestie, vrijheid voor de

l,ers, recllt tot staken, alschaffirlg der doodstraf,
onafhankelijkheid van Finland, potritieke vtij
lricrl i'ool I.itirauen, (icorgië, I.et1and, emarrci-
Irirti,: tler Joden.

In het Wcsten rloorglonclde men 11og rdet al
het crirstigc vau clen tocstancl. I\{en rneettcle
n'aarlijk, dat Ruslancl zich van zijn boeien'be-
trijclcle, onr het verraad te keeren, en de Entente
t('steullcn.

\reel ciicr. riagcn is uog niet gcheimzinnigheitl
ornhulcl.

I,aten wij cerst en vooral spreken over clen
Czaar cn zijn gczin. De r,or-stclijke personen u'r:r-
dctt vertnoorcl. Hoc? Er zijn vcrschillende r,cr-
halen ovcr verspreicl. Het rucest komt r,vaar-
schijnlijk rle rvaarheid rrabij, iret verhaâ1 \,a1i
Pierre Gilliard, onderwijzer van den groot.her-
tog Nikolaas l{icolaévitch.

Pierre Gilliard is çen Zwitser, en vertrok in
19O4 naar Petrograd , als onderwijzer in het
Fransch vau hertog S,erge de I-euchtenberg,
wiens vader, ktreinzoo'n van $ugène de Beauhar-
irais, een neef van den Czaar was.

Het volgend jaar werd hij gekozen dm 1es te
geven aan de groot-irertog'innen Olga, toen tien
jaar en Tatiana, die achd jaar was.

In 1913 werd hij leeraar van den gioot-hertog,
erfprins, Alexis Nicolaévitch, toen tien jaar.

Zijn officieeie titel was rr adjq4&t van den op-
voeder van den groot-hertog, erfprins)), ûlaar
d.aar er geen ( opvoeder )) was en er uooit een
benoemd werd, vervulde de heer pierre Gilliard
zijn taak.

.LIij woonde in het paleis ên nanr deel aen het
ge\,voor1, dagelijksch leveu der keizerlijke fard-
lie. Toen de omwentelilg van 1917 uiibrak, be
vond hij zich t,e Tsarskoé-Sélo.

L)aar tle voorloopige regeerinéi- toen besloterr
irzrd, het vorstelijk'gezin als gevangenen-te be-
schour,ven,wgr_dun dg personen uit hun omgeving
uitgenoodigd biunen de vier eu twintig urâ n"J
1-,a1eis tc verlaten, zoa ze teu minstizich nietvrijwillig aan het ger.augcn-regiem .onderwor-pen.

De heer Pierre Gilliarctr koos het laatste. Begin
Augustus liet Kerensky hem weten, A"i ae ôr"",
naâr e€n ander verblijf zou lvorclen-overgebracht
nrct zijn familie.
- Hij vroeg met hen te nrogen meegaan en kreeg
{lartoe verlof . Hij volgde dus de Rimanàfsnaar
Ekaterineburg.
. 1,9"1 hij,daarna van hen gcscheicier wercl. washet buiten zijn wil. Trouwens a", ai. gàâioo-
gen scheiding, d,ankt hij zijn ieven.

Oncller ctre zeldzame overleveuden uit de o,u-t]riddellijke omgeving van den Czaar.-il aàn"",
Prerre Gilliard de eenige, die van âen €erstell
:l"T lu.! den laarsten, de gévangeo""h"p-i" iorr_
ko€-Seto en later te Tobolsk deelde. -

. Te Etaterineburg was hij een der eersteu orutrct r).nderzoek te volgen over de tragische om-
standigheden van den dood der vt.ri 1silgs farpi-
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lic en haar troûl'ste d,ienatcn. I)aarom is zijrr
gctttigc:nis zecr w,iat<icrrol.

Deze larrt gt-'en iwijfel ()vct hct lot d,er Rona-
nofs en nraakt a. r.rlei legcntlerr, die zoo kwistig
\crspreid wertleu, te niet.

Na de revolrrtie rtan llcart 1.111? verbleef cle
kcizerlijk e far rrilie vijf rullanrlerr te Tsarskoé-
Sé1o en nlercl tlan naar l'olulsk gezonden. Den
22" Met bevorrtl het gez.in zictr te },l1<,rterineburg.

Dien dag ontvingcn ()illiarrl en zijn Engelsche
kollega Giblrcs het bericht, clrrt zij vrij waren.

Den 26n krcgen ze lrevel dat1e1:jk het gebiecl
van het goltvernement |erm ._ wasrin Ekateri-
neburg ligt - tc verlttcn,en naar Tobolsk terug
te keereu.

En we lt'zen ctran in het verslag van (ïilliartl :

ttDe sov.iet-ovel hcdicn tq El,,rterirrebulg I;cston-
den uit: de regionale raatl van Ot'ral, ilO leden
ongeveer, waaivirn dc voorz:tter de korninissaris
Biéloborrldof was; hct presi,iium, ccrl soort t'at
uitvoerentl komiteit, urct lcclcn als liiéloborodof,
C'olochlchokine, Syrorriolat<'f, Safrrro,f, \toïkcf
e.a. ; de'lchrezv.vtcltaïlia, voll<snaanl voor ( Bui-
tengen'one komrui-qsie voor (lcn strijd tcgen de
ko,ntrrt'revr:lutie crr dc spekulatiel, "ùaarvan het
centrullr 1c, l\[oskou \\,as, er!'we]ke vel'takkingtu

liacl cioor gansch Ruslanci. Dit was ccn gewelclige
r:rganisatiè, cie l.,asis van het sovjet-systeetn'
Iciere afdâeiing ontvangt zijn bevelen recht-
streeks uit l'Ioskou, en vo'ert ze clo'or eigen micl-
<1e1cn uit. Elke Tchrezvytciraïka van eeuig gc'

wicht beschikt over een detfchement manuen,
meestal O,o,sterrrijksch-Duitsche gevangenen'
I,etten, Chineezcn enz., feitelijk niets anders
<lan vetbetaalde beulen.

Te Ëkatcrineburg wâs dle Tchrezvytchaika
ahnachtig; cle invloedrijkst'e led,en waren cle

komrnissarissen Yo,urovsky, Golochtchokine e.a.
Het huis Ipatief diende als gevangenis voor

rlen Czaar en zijn familie.
Op Zondag 14 Juli, ontboo'd Vourovsky een

prieJter, den pope Storojef en,liet deze toe voo'r
clen Czaar e'n zijn gezin in het huis Ipatief een

mis op te clragen. Feitelijk waren de vorstelijke
pelsoneil. r,eedb ter dood veroordeeld'en, die men
loch nog de troost van hun godsdienst liet.

l)en 16", o'm ? uur 's avonds, gebood Yourovs-
ky aan Paul Medviédef, d{e aan 't hoofd stond
clcr arbeiders, hem twaalf revolvers te brengen,
systeem Nagant, \ /aarover de Russische Garde
beschikt. En toen dit bevel uitgevoercl was, deel-
cle hij hem rueclc, tlat in clezeu nacitt ctre geheele


