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Kéizer Karl en de keizerin van

dorr nijveraars van Henegouwen, dat de meer-
cterheict- dcr socialisten niet luid <1urft protestee'
ren rrit vrees voor c1e openbare meening,,dat de
socialistische afgevaardigdren niet yleten, wat er
irr cle karnpen gebeurt, wa:tr ze niet heen mogen
gaan ! Maar .hij verzekert o,ns, dat'zijn kollega's
achter de schennen werken en o,nze'ongelukkige
kanieraclcn r.echt zullen krijgen.

Nu no,i, in Juli 191!, rvachten duizend,en Bel-
gischc arbpiders, rnet gew,elcl in December 1916
rveggcvocrd, op hun terugkecr naar het vader-
lanrl, in spiit zelfs van <1e bel'ofte cles keizers.

\\/anneer heeft de Duitsche demokratie haar
stcrn tegen die wreedhe<len verheven, en zoo ze
't al gedaan heeft, acirter de schermeri, waarris
<lan -haar invloecl op de regeering? En zoo
tleze, ondanks. alles, in haar houding volharcit,-

N'71.

Oostenrijk met hun zoon'

lvâaro'm stemt men c-lan 4og cle kreclieten voor
haar hatelijk werk?

UIen zegt ons: ( Ze zijn niet allen gelijk' rr

Wij hebtren met aandacht de minste geluiclen
nit Dtuitschland beluisterd. l

Wij hebben die bewonclerenswaard'ige vrouwen
Roza Luxemb,ui'g en Klara Zetkin, in de
gcvangenis zien werpen, te midden van slechte
v'r:ouwen, om in de eerste dagen den internatio'
nalen standaard hoog ppgestoken te h'ebben.

Wij hebben cle pogingen gevolgcl van I"ieb-
knecht, Mehring en anttrerep, om de oogen der
arbeid,ers te o,penen;rvij weten met'welke ver-
oordèelingen zij hun stoutmoedigheid hebbeu

' moeten bekoopen; r'vij zagen langzamethand dc,
minderheid uit haar werkelo,osheid opstaan en aan
haar hoofrtr bevinden zich beminde veteranen als
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Rctnstein, Kautsky, Ifaase. Ondanks vele moei-
1ijkheden, ondanks censurlr en strafiuaatregelcu,
brcrrgen ze een aucl'erc stroo,ming in de -massa. l

Alclus sprak cle mcntorie rier B'elgischc so.cia-
listiscthe p',rttij ziclr cwcr t1e lroutling harer Duit-
sche partiigenc.nten uit .

*tÉ t(.

De Duitsche rijkskanselicr, Bethmann-Hol1-
rleg rvercl hevig aangcvallen.

1)c keizer m,oest een kr'oonraatl beleggen. Hij
Londigcle hervortniirgell aan in hct kiqsstelsel
\',r,'!- r1çn Pt'rri:ischcn lanrldag.

I),e nrilit:rlisten en pangermanisten \4'aren op
httrr hoeclc. irI)urchhaltenrr, volho,rrclen, t'iel)e1i ze.
r,Allecn een zegevicr.encl Dtritschlancl karr ekono-
nrisr'1r sterk zijrr. Wij llrôctcn orrzerr nil kurrncn
oprlriugeu. o'f and'ers slrrit men later overal r.'ool:
nn: de nrarkten. ,,

De kroonprins, Luclenclio,rff, Hinclenbutg be-
t aadslaagdetr ook.

Betlirnann-Ho11u,eg, die cen weifelencle hou-
cline hadl, rnoest aftretlen en IIichaëlis rvercl rijks-
lianselier'. Hii was cle r.voordrroercl'eL van het mili-
tarisme.Hij verkondigcle nu luid in cl,en Rijksdag,
lroe d'e militaire kr-acht later een ekonomische
\r'ortlctr tloest. Zijn pçlitick strtncl iu verhan<l met
dc stelsclmatige vervro,esting van Bclgië cn
Noortl-Frankrijk.. Hier mocst rle nijverhôid ten
gt,orrr1e gericht rvo'rden, om zich later dbor cle
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ongeschondene van Dtuitschland, te laten over
vleugelen.

,\ldu..; lNrs,listc hct de rnilitaristisc'he partij, zolt
<ler derarbii rckening te ho'uc1en rnet cl'e gct,oclcns
irr d'e vo'lksiagen en zçlfs in het leger.

Zoo nrclclde meu uit bezct België :

rr l'Iilitairen haken naar lt eincle, zoo stelk a1s

dc burgers. In Decenrber is 't klaar, zoo troos-
ten rreel soldlaten elkanclcr. Somrnigen weten
z.e|ls al tllen tl'atum: 27. En blaclcn van 't bezettc:
1and, rnogen larrge artikclen publiceeren over tle
zc.gcningen rran dcn rtrcd'c ett c1,c moorclerijcn
van clezen ,oo41o,g. Ilaar hoe cie vrcde ko'ntetr
moct, claâr br-eekt cle ge\lrone soldaat zich het
lroofd iriet metle. rr Als 't maar klaar is,.... >

Duitschc so,ldiatelr k.oopen hier op, lvat ze knn-
lrcn cn sturen het naar huis, u,aar c'l,e ellende zo,o
gloot is. ))

En mo,et <1aar darr 1lLlg een vierde Winter op
volgen ?

En Amerika nu tot vijand !... En Griekenlan<l.
Ja, tot go,ecl bcglip rtan clen waren -toestanrl in
Eutolla, moetcn rve oc,k tiaat een blik nrerlren.

D,e Duitschc politiek r,as ook in Griekenlaird
rljslukt. De Entcnte was d'e dubb,elzinnig'e horr-
ding van Konstantijn en zijn ministers moc
gcu ot-rlen.

Dcn 6" Juni krl,anl de lreer Jonnart als buiten-
ge$/oon afgezant <1er geallieerden naar Grieken-
lan<1.

Tegelijk ,operibaarde zich een levenclige be-
\ reging van orot:logsschep,en in de golf van Co-
rinfhe en rlle baai van Salamine. I)e Venizelisten
kregen hoop. De organisatie van het hof, de'
royalisten, n,eer<1icn zich. I)'e D,uitsche agenterr
kuiptep a1s nooit te voren. En dit 'w'ercl zoo
ernstig, clat vcel Venizelisten Athcne verlieten.
'/reezencl het slachtoffer te u,orden van cie sa-
rrrcùr?erinqerr.

Fransche troepcn b,ezetten het schiereilancl lran
Corintâe, en eensklaps vernâm men, dat de Eu-
tente ,een ultiniatum gesteld hacl, den troonaf-
:'tand eischcnctr van I(onstantijn.

Rir de minste poging tot ureerstancl of oproer
2.,.r c1e hoo,fdlstad gcbo'mbarclcercl worrlen.

De opschuclding u'as qroot in Griekenland.
Ro,valisten verzamcldren zich voo,r het paleis.

So'mmigen schreeurvclen 't uit, tlât ze den koiiing
nict zouden'laterl'o,nttronen, anderen vfoegen be.
sprckingen.

ln rlen naclrt lrrirl,len de'l<lol<l<en alarnr, en ric-
pen zij c1e vcrtletligers vân clten troon op. \,rclen
rrcrzamclclen zich tond hct paleis, rrooral talrijkc
io,nge liecl,en, die zich bercid verklaarclcn ten
s{r iir'le tc gnrn.

Ili:ch de leir]crs $iat:en verc'lrrenen, cn dc offi-
cieren. 

.clie in den nacht beraaclslaagtl hadden,
beslotcn van rrcrzct al te zien. Tr,ouwens l{o,n.
stantijn vcrbooil' zulks insgeiiiks.

Hii liet ccrr proklantatie uitvaarriigen, hekencl
uraltcncl rlaariu, c'!at hij van clcn troon afstancl
f1cecl, ten behoeve rran zijn zoon Alexand,er.

Athcne r,vas <1ien cXag vo roering; de winkels
blevcn geslotcn. Het vo k liep do'o'r d,e straten.
I)c ro'yalisten toonden zich ur,oedeudl. I)e knnink-
lijke fatrilie vertrok naar het clomeiir varr Tatoï,I{cizcr l.'r'arrs-.T,ozcf .
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Soldaten cn arbeiders vereenigd irr hel geboutv vart cle D,oema.

Fransche tr:r-lcp61, ontscheepten in Pireus. \Vat
kon men andr:rs doen clan zich te o,ndernterpen?

'I'rounrerrs, -Io'nnart had verklaatd, clat he1.

s,lechts een vo,o'rloopige afstanil \^/as, een veilig-
heidismaatregel. Later kon het volk hem terng
ro,epen. Bn cle royaiisten paaiden zich claarmee;
tlie verzachting rvas ccrr tfloo,st vo,o'r hun gekrenk-
te cigenlicfcle. Vo,or hen regeerde Ko'nstantiin in
zijn zo'on, Zij begavcn zich naar het tlo,tnein van
'['atoï, o,rn clen afgetreclen vo,1 st noglnaals huu
lrulde te bied,en.

D,e ko,ning riecl hun aan gcc'lulcfig te rvachtcu
op zijn terugkeer.

l.)en loyalistisch blae'l s,chreef hoe een ge-
ireimzinnige stem iediers hart ontroercle met de
verzckering, clat Ko,nstantiiu t,och wecr eennraal
op Grickenlancls troo,n zitten zou. (1)

Jotuart gaI iritussihetr tè verstaan, dat Grie-
kcnland r1r.1 op d,en steun der mogenclhed,en reke-
rueri rno,,'ht, zelfs tegenover d,en inlijvingslust der
ltalianen, die in Janina cle Grieksche overheden
verjcegen.

D,e Venizelist'et keerden nu terug en verbo,rgen
hun vr:eugri,e niet. To'ch \,varen ze nog niet tevre-
tlen en kl,o,egen er ,over, dât Iionstantijns bro'e-
il,.,rs,.Niko1aâs en Andfé, gebleven \'varen en een
noodlottigen invloecl op rlen jongen ko,ning kon'
tlen rrito'éfenen. En het ministerie Za\mis, dat
ble,ef voortbestaan; beviel hun al err,enmin.

l{aar rlen 29" Juni keercTe Venizelos terug en
legde clen eed af als voorzitter van <len Raac1.

Zaïmis to,ch hacl getracht van het oud regiem
nog te redden, urat er rran g,ered] kon urorden. Hij
trlee{ nrerkeloos tegenover de ijverigste agenteri
van Duitschland. D,o,or schijnbare toegwingen
zou hii trachten de Errt'ente-part'ij tevreden te
stc11en.

Het volk eischte Venizelos terug. Deze kwarr,
(l) ll,rrr \,ve'et hoe deze v,oorspelling o,p

van 1920 vervuld werd.
't eincl
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b,e desor€ianisatie van het Russische legcr. Russischç s,o,lc1.aten veriatcn in massa c1e loopgravcu.

Fransche tro'epcn -"r,ercl'cn toegcjuicht. De Duit-
sche agenten garren echter den moed nog niet op
en lreproefdren clo'or c1c verbreicling van o'ngunsti-
ge berichten ovcr cle Ëntente-legers en overwin-
ningstijdingen over f' " ' achting voor cle

militaire macht der Centralen te \,vekken.
De in November 1915 ontbonclen I{arner ver-

gaderde op 25 Juli 1917 r,l,eer. D'en 4" Augustus
krvam de nieuute koning claar cen troo,nrede v,oo'r-
lezen; hij wercl r'rij koel o,ntvangen. De kretcn
van rt L.eve cie Koning !r, u,er<1en overs.temd cloor
die van < I,eve de Gro,ndwet ! L.eve de vrijheid
vanhetvok!l

Veel recl'evoeringen aclemdeu een republikcin-
schen geest.

De Kamer wilde ook de alliantic met S,ervië
herstellen.

Men vo,el<l,e het, clat Griekenlancl recht teu oor-
log trok, clat cle gcb,eurtenissen het claarheen
\roer'en moesten.

In elk geval was cl'e Dtritsche macht hier ge
broken, en dat rvekte in Duitschlanctr veel teleur-
stelling.

Het schokte weer het volksvertro,urren, maak-
te ctren d'rang naar ilen rrrecle st'erker.

En de Russische b,o sjewistische leiders b,egre-
pen, dat clit a1les tr,oef r,vas in hun vreclespel.

In Oostenrijk-Ho,ngarijë n'as de to,estancl nog
veel ernstiger en de drang naar vrede ook ster-
ker.

De kanselier, graaf Czernin, zo,nd aân de1l
Duitschen ho'ofdstaf een geheirn râpport, waarin
hij den toestand van het land a1s zeer ernstig af-

schilclerd,e. Hij gaf clcn raacl filzas-I"otharingcn
aan Frankrijk af tc sta.an, en Gailicië aan Polen
toe te kennen.

I{eizer Karel hacl hcm gclast te zeggen, ciat
D,uitschland niet langcr op Oostenr-ijk-Hongarijë
rekenen mqest.

fn c1e clubbel-rno,narchie ontston<len ras-ge-
schillen of liever cleze uitten zich scherper. De
noo,cl rvas ef groo't. Dre massa leèd gcbrek €fl vêr:
vloekte den oo,r1og. \Ien verborg ziin haat niet
voor Duitschland, clen bonclgenoo't, die mecster
speelde over het leger.

Ja, er gebeurde nog 1rreer. De keizer had in
Frankrijk een z\,vager, prins Sixtus van Bourbon,
en schreef dezen den volgenclen brief:

r, Mijn n,aardc Sixtus !

Het eincle van het dcrde jaar van clezen oor-
1og, clie zoov€€l rouw en smart ,orref cle welelcl
bracht, nadlert. Alle vo,lkeren van mijn rijk zijn
narlwer dlan ooit vere,cnigcl in den gemeenschap-
pelijken rvil, om cle onschendbaarheicl van de
monarchie te b'eschermen; zelfs ten koste van ctre

zwa.arste offers. D,ank zij hun eenheid. en de
gtootmoedige hulp van a1le nationaliteiten in
mijn rijk, heeft de mo,narchie nu seclert bijna drie
jaren in'eerstancl kunnen b eclen aan cle hevigste
eanvallen.

NiemancX zal d:e militaire voo,rcleelcn kunnen
betr,l'isten, r,vqlke de eigen troepen hebben be-
haa1cl., m'eer in 't bijzo,ncler op het oo,rlogstooneef
in clen Ralkan. Frankrijk legcle van zijn kant
een bewonderensv/aarclige weerstandskracht en



.* lràô *

,: Gp,tlsrliensîoefbni'ng in een .R.ussisch velcl,hôspitaal.
' 'i \

élan aan clen dag, Laien lvij zorid,er voor'behotlcl
den traditione.glen, sclritter'eirclen moecl, van zijti
legers en de,qffglvaardigheirl van het geheele
Franschc volk'bewonderen.

Het is mij dân ook,.3eei.aângenaam,{e bemcr-
ken !at, ofscho,on wij voo'r hct oogcnblik tegcn-
staniiers zijn, gecn enkcl verschil van rneening
of ideaal, mijn tijk van Frankrijk scireiclt, en clat
ik terécht mag hopen, <1at mijn levenclige sym-
pathie voor Frankrijk, gevoegcl bij clie, lvelke irr
cle geheele rnonarchie he,erscht, ùoor goecl een
terugkeer van dezen staat van oorlog zal voaf-
komen, waarvoor mij ge'en enkele verantw-oo,rc1e-
'lijlcheitl kan word,en aangewrcvcn.
'. Te cli,çn ein<le, en om op na(wkeurig o nschre-
ven'wijze den waren aard van d;eze gevoelens te
to'cr.nen,.verzoek ik u in het geheim en niet odfi-
cieel, 4an,Pbincaré, den president van de Fran-
sche republiek, te doen weten, drat ik rnet alle
nriddelein en met gebruikmaking van a1 mijn
persoo,nlijken invloed op mijn bondgenooten, r1e

rechtvaard,igé,Fransehe aanspraken op Elzas-
I,otharingen zal steunen.

\Mat België betreft, zoo moe! tlit lancl volko-
men in zijn souvereiniteit'worden hersteld, cn
al zijn bezittingen in Afrlka behouden, nog af-
gez,ien i'an dle schadbvergoeding, welke h'et.z.al
kunnen ontvangen voo,r de geleden verlie2en.

Wat Servië aangaat, zaa zaI ook dit land in
zijn souvereiniteit hersteld word€n, en ten be-

rçjre varr r)nz€n g,()e.l,en u'il, zijn wij geneigci
het een redelijlicn cn natutrrlijkcn tocgangsrveg
q.aâr d'e Aclriatische zce) te veTzeker,en, benevens
aanzienli jke ekonomische koncessies.

, Van zijù kant zal Oostenrijk-FIo'ngarijë als al-
lereeiste,en vo,lstrekte vo'orr,vaarcle e,ischerr, clat
het Servisch koninkrijli voortaan iccleren banci,jverb'reekt met bondreir .rf groepci, tvier po,litiek
d,o,el is gerichtio,p cle o,rrtivtichting van de-rnonar-
chie, en dbzelve ontb'indrt, meer in 't bijzo,nder
cle < Narotlna O,brarra l, rlat het oprechtelijk cn
met alle rniclclelen wâarover het b,eschikt, elke
po,litieke agitatie in clierr zin, hetzij irr Servië zelf,
hetzij buiten zijn grenzcn, bel.et, err dat het daarl
van de v,erzekering geeft ôncler tvaarbo,rg van clc
Entente-mogendhedren .

De gebeurtenissen, clie zich in Rusland heb,ben
vo,orgedaal, no,oclzakeht rni.j mijn denkbeelden
dienaangaandre vooq: te trehouden, tot tijdt en.wijl,e-
<lc rv'ettige en clefiniti,cfc regcering aldaar gc-
vestigd zal zijn. -

Nu ik. u aldus mijn inzichten -hcb 
uiteenge-

zet, zalo ik:u willen verzoeken mij op uw beùt,
na,daaromtrent mct de beidc màgeïcltreclen tÉ
rjrde te zijn gegaan, allereerst in -Frânkrijk 

en
Engelandl uw meening te doen kennen, ten cincle
aldlus een terlein voor ov€reenstemmiug te kun-
nen vooibereid.en, waarop officieele onà'erhande-
lingen zoud,en kunnen plaats vinden. en tot
iedêrs bevrediging beëinil,igd kunnerr no,rden.
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Ri j kskanselier }Iichaêlis,

, In d'e hoop. dat wij aldus van r,veersaijden een
einde kunnen maken aan het lijclen van zoor'eel
millioen,en mannen en zooveel gezinnen, ciie in
droefheicl en angst verkeeren, r'erzoek ik u wel
te ."villen gelooven aanr mijn zeer \\'armé en broe-
derlijke genegenheid. ;r

(w.g.) KARL.

Keizer- Karl lreeft hier niets nr'eet of minder
gedaan dan zijn zrvager, prins Sixtus van Bour-
bon, den broeder van zijn vr'ouw, keizerin Zita,
te verzo,ekerr, als bernicldelaar tusschen hem en
preside,nt Po'incaré op t'e treden. In zijn brief be-
kent hij, dat zijn land slechts met weerzin tegen
Frankrijk vecht, en beloo,ft hij, dat hij, met alle
ririci.delen en m€t gebmikrnaking van al zijn per-
soo,nlijken invloed op zijn bondgenoo'ten, de
lechtvaardige Franschè aans:praken op Elzas-
Lotharingen zal steunen I

Vercl,er erkent hij, dat België niet slechts vol-

komen.in zijn ona{hankelijkheid hersteld, maar
ook schadeloos gesteld rhoet rvordên, en ver-
klaart hij zich bereid aan het Servische vraag-
stuk een oplossing té geven, die ongeveer over-
eenkornt met d,en toestancl waarin Servië zich
ten opzichte van OoÊtennjk zou bevonden heb-
ben, indien Oostenrijk geno€gen genomen had
met het. eerste antwoord, dat de regeering
van ko,ning Peter op het rrltimatruu van den 20n

Jrrli l9l4 heeft gegeven.
Om kort te gaan : In diezen brief teekent keizer

Karl d'e groorte lijnen van, een vreidesvoorstel
rlat voor cl1e geallieerclen aannemelijk zou zijn.

Had hij d,en mo'ed Behad om door zijn regee-
ring dit vredbsvoorstcl te doen formuleeren; en
Duitschland daarbij te rvaarschuwen, dat hij op
cl'eze basis d,esnoodls een'afzo'nderlijken vrede zo,u
sluiten, dan ware de o,r:'rlog wellicht uit geweest !

Ilaar Druitschlandr waakte ook daar. Toch
openbaarden zicb meer en rneer vredesneigingen.
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Iin men verborg zijn antip*thie vo,or Duitschlancl
rr ic't.

In hct tijclschrift rc Kampf )) schrcef Fr. Aus-
terTitz cen bclangtijke bijdrage over het natioua-
liteitwraagstuk in Oo,stenrijk.

Na er op gewczcn te hebb'en, clrat in O-osten-
rijk de tegenstcllingcn tussciren c1,e nationaliteiten
cn clcn staat stccrls schcrpcr lverclen, verklaarcle
Ânsterlitz dat zij no'oit rneer zuilen vetdwijneu.
rul)e voo'rs,tcliing - aldlus cle schrijver - a1s zo,u cle
nationale vloc<1, die nu alle clijken (oorbrokett
hceft, weer in c'le oude bedcling terugkeer'en eu
als zo,u het go'ccle, oucle Oostenrijk r'veer, a1s eerr
Pho,enix uit haar asch herrijze'n, was een hope-
lo,oze utopie. \t-an trveeën een : o,f de nationa'c
staat kan hervgnnd word'en tot een staat, die het .

verlangen naar zelfstandigheid en zeilregcering
van alie nationâliteiten v'etvult; of de staat moet
er zi-ch o,p voorbereidlen, dat <1,e qassa van hen,
die cLezen staatsvorlll bestrijden, steeds gr.ooter
\vo(dt en ciat wanho'op o,ver dèn staat, cl,ie niet
treven kan ,en nièt sterve! lvil, de algeureerre
stemming in Oostenrijk zal word,en. l

Dre oplossing van het vraagstuk gaf Austerlitz
ais vo,lgt aan:

rr O'ostenrijk moet. een bondr van vrije, zelfre-.
geerende volkeren wo(de11, od het wordt niets;
en als de Duitschers wiiden, zou de hervorming
tot zulk een bo'nd van vrije volkeren regelmatri5
en zo'ncler moeite kunnen plaats hebben. l

D,e schrijver besloot dat deze oorlog voorname-
lijk een oorlog is om dle wereldpositie van het
Iluitsche rijk, om het behoud en d,e vergrooting
r.an den staat der Duitsche natie.

Zæ gingen ook daar de oogen open.
]Ien wist trouwens wel, hoe de Tsjeko-Sio-

rvakken naar Rusland overgeloopen waren eu
claar afzonctredijke troepen vormden, om tegen
rlen eigen staât te vechten. Dat was een
teeken van .ontbinding der dubbel-monarchie.

Z'oo lrcbben we dus den toestand in l)urtsch-
land en Oostenrijk overzien. Ilulgariè was na-
tuurlijk geheel afhankelijk van Duitschlantl en'l'urkijë al even zeer.

Hoe lang zou d,e militaire partij dit blok nog
sailren kunnen houdeu?

Als rnen clit alles nagaat, schenen de pogingen
varr I7enj.ne en Trotsky nog'"oo vruchteiooi niet.
Zij hadclen kans van slagen.

Na de voorb,ereid,endê vergad,ering vau Brest-
I,itowsk bewerkten ze clus nogmaals de volkeren.
Hun draadl.ooze te\egraaf Was voortdurend in
werking. I{un notas died,en de ro'nde in de neu-
trale land,cn. Ook richtten ze een schrijven tot cle
gea.llicerdre arnbassa<treurs te Petrograd. Zij nteltl-
rl'en hierin, ctrat zij cl'e o,nclerhandelingen gescho st
iracld,en, om nogrnaals de geiegenheid aan de oor-
logvoer,ende volkeren te bieden, om zich bij de
Rrrssische vrectresafvaardiging te vo,egen.- Zoo ze
weigerd,en, werden ze verzocht voor ctre gansche
.,vereld te verklaren om welke doeleindcn men
voortstreed.

In de Entente-ianden werkte men tegen het d,e-
faitisne. En daar was een nieuwe geesf ontstaan :

die van Wilso'n deed zich gelden. Terecht schreef
men in die dagen:

rrIJ'e staatsliecleu clcr Centraleu lrcli.iden met detr
mo'nd c1e ,opvattingen, ctrie zich overal bij de vo1'
keren trachten baan te breken, maar uranueer hct
op cladeu aankomt, rveten zij zich te plooietr na.irr
tle lr,evelerr van c1e rnilitaire kaste.

lVlaar terwijl cie Centralen in het Oosten kwis-
tig de l<iemen zaaicn van nieule o,orlogen, is hei
a1!of gansch de hoo'p rler mcnschheicl onwrikbaar
cn ben.roedtgencl geclragen wercl drrcr rtren staats-
man, rviéns clenkbeelclerr onclanks a11e, rnogelijke
hintlcrpalen orreral rterdcr iri'nverken : presideut
\\'i lson.

Lrc reclevoeringen, die elkaar otr)volgen, behoo-
rcn meestal tot de po itiek uit c1e oucle scho'o1.
Die verklaringc'n krtnnen behcndig en scltt'i llzirr'
rrig zijn ; zij oirtroeren niet en vinclen gcclr weer
k1ank. De taal van Wilson is gansch anders; ilij
spr.eekt niet naar d'en mond van eenige drukte
rnakers, lnaâr naar het hart dr:r r olkeren, clie irr
zich dletr drang voelen gro,eien oûr van clerr vre<ic
iets antiers te vragen dlan: militaire lvaarborgt-r.
cn invloedsferen.

Voor Asquith is het een onbetwistbare eelr-
titel, dat hij ook d,e po,litiek van zljn land in het
teeken rvil plaatsen van het Wiison-streven, en
rnen kan niet and,ers dan met instemming de
woorden herlezen, _die hij nog onlangs tot zqrr
kiezers sprak, na het Pruisische inrperiahsne gr:-
Lluutlmerkt te hebben, dat in het L)osten hoogtij
vicrt:

< De vrede, dien wij verwachten, de ,eeriig.:

vrede, de moeite van het bezitten waard, moet
een vredle zijn, niet van heerschers of zeils van
parlementen, maâr'van de volkeren. Er ziln eeur-.
ge vraagstukken, welke noodzakclilk ter <1eiii:i
tieve ,opl,ossing: noeten wo;clen overgelaten aan
het' arbitr.air gezag eener konfereutie, i,vellie,
naal wij ho,pen, cie kiem en zelfs,de eerste be-
lichaming van d€n lJond van Natics z.al r'oLrnetr.

Sr is geen enkele territoriale aairrvinst, weli<e
rvij rro,ot: ons lancl hebtren verworven d,o.r,r'o{ in
<1,en oo.r1og, welke wij nret bereid zouclen ziln,
aan het oordeel van r-err. zoodanig scircidsgclec)'rt
te onclerrvcrpen, ûlaar tevens ben ik 't met presi
dent Wilson eens, wat betreft het ond,erling ver-
bantl en de saamhoorigheid van c1.e fundamen-
teele vraagstukken. Men kan die niet b,ehand,elerr
---. ofschoon dit c.l,e rnethode schijnt te zijn, waar.
aarl vo.l1 llertling de voorkeur geeft --. alsoi zi.1

de blaadjes van een artisjok zijn, l,veike rnen eefl
voor een uittr,ekt en nuttigt.

leruggave en herstel, vrije en spontane zellbe
scliikking voor alle vo,lkeren, groot of klein,
r,vaarborgen tegen schend,ing van het internatio,
nale recht cloor insteiling van ecn geschikt. af,
weerrnidd,el; dit mo,et rlen grondslag van i.ecl,c-
rctr vr'ed,e vormen.

Ben zaak, welke mij th:urs van irct oppc-rste
gcr,vicht voorko lt en in het belarrg van de ge^
ircclc ,,'r'ereld is, clat de voikeren, bij wie ten
laatste toch de beslissing berust, mog,en leercrr
begrijpen cliat, voor zooverre het cle geallieerderr
betreît, wij één vast voornemerr h.eb,ben, waarbij
alle and'ere ten achter staan, nanrelijk om op
dezen grondslag het bouwwerk der toekomstige
wereld op te trelrken ! ll
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n*a tTen laatsten slottlll(,.)l' rl.r Duitscliers op !Vilrra.

Dat voornemcn is een opbeurencie booclschall
voo,r db kleirre staten cn dc kleine volkeren, want
clie toekomstigc ri ereicl is inderriaacl de eenige
wâârin zij hrrn plaats oncler c1e zou z:u7le:n kunucn
vincl,en. D'ie rvereld. heeft a1s axio,ma van haâr
bestaan het hcrstel varr Bclgië, en ti'at herstel
betreft ons niet alleen, burger.s ian het land ; het
is zake varr rrolkenrccht cn werel(lg.eweten. ))

**l

I),en 17" I)ecerlber zouclen .dc onrlcrhancieiin-
gen te Ilrest-I,ito,r'r'sl< tl1s opnielw beginnen,

De Russische clelegati.e ston<l u'eer met die rler
Centralen alleen.
' Generaal Skalo,n wâs d.e technische raaclgever

der Russen.
Toen ctreze te Brest-Lito,r.vsk aank'"vam, benam

hij zich het treven. fn een brief u'aarin hij zijn
vrouw vergiffenis vroeg, verkiaarclc hij niet meer
te kunnen leven.

Vetmoedlelijk nras cle dwang, om hier mee te
nerken to,t een o,ngelukkigen vrccle, hem te stelk
g€weest en wildre liij er zich op die tragische
rviize varr ontdoen.

Vtoeger reeds haclclen clezelfde bolsjcrvistcn,
clie hem nn to,t technisch adviseur aanstelden,
hern beschuldigdl Riga niet verdedigcl te hebben.

I)e wapenstilstancl klvam clen 1?n tot stancl.
I),e vootnaamste bepalingen van het verclrag

lrrirlerr als volgt:
De wap'enstilstand b'egint op 17 lJ,ecember

1917, om twee uur âamiddag en eiucligt op 14
Januari 1918 orn 2 uur. Na den één-en-twintig-
sten dag heeft elke partij het recht den wapen-
stilstand op te zeggen, mits voo'raïgaande waar-
schuwing van zeven clagen. Ingeval geen Waar-
schuwing toekomt, duurt de stilstand der wape-
nen stilzwijgend voo,rt.

Geen troepen ,mogcn verplaatst worden bij
n'iizc van krijgsoperatie, uitgezond,erd, di,e welke
bij het o,nd'erteekenen van clen wapenstilstancl
reecls aân dbn gang waren. (Men begrijpt, hoe de
I)uitschers hiervan gebruik k--onclen maken, om
hun iegers in 't'Westen te versterken).

Reide partijen vertronden zich, de nooclige
maatregelen te nem.en, om de uitwisseling van
krijgsgevangenen zoo spo'edig mogelijk te doen
piaats grijpen. fntusschen zullen o,nmiddêllijk
mi<lclelen beraamcl worclen om hun lot te verb-e-
teren.

De partijen besluiten in de mate van het moge-
lijke de intellektueele en ekonoruische betrekkin-
gen tusschen beide landen te herstellen. Een
gernengcle konunissie zal rroo - clat doel te Petro-
gracl r,etgacl:eren.
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Ecu strrraigcvcclrt voor hct Winterpaleis tc Petr'o.ç'acÏ,.

Zoo was dus rle overeenkomst, clie voorloopig
clen krijg stil leggen r.ro,est o,p cleze fronten, wâar
zo,o,vÇel b,loed vergo't€n was.

D'it verdrag kwam de Duitsche militaire partij
\\iel te pas. Zij kon nu troepen o,verbrengen rraar
het Westen. Dc Ëntentevolk.er'en ondervonden
tlicpc telenrstelli ng.

En de tro,epcrr u,etden verplaatst, e1r nog nlecr
llcsclricticle cr : \'ccl gevangenen kwatren o,v'er,
met l-rulp dler Russen, zoorltal de Duitscirers huu
çetliezen in 't Wcs,ten ook rnet <iit rncuschenrir:r-
teriaal konden versterken.

Maar Leninc lvild,e rueer dan dit verd'rag. Hij
r,vcnschte dle bolsjenristische be'Lofte te vervullcu
cn vrede te schenken.

D'e bespr.ekingen claarto,e begonnen op 22 De-
cenrber.

f),riitschland zo,ncl von Kiihlmann, minister
van Rtritenland'sche zakefl, Oostenrijk-Honga-
rijë, graaf Czernin, minister van Buitcnlandsche
zaken, Turkijë, Nizim Bey, groot-vizier, Bulga-
riië, Popoff, rninister van rechts-wezen.

D,e Russische clelegatie eischte ,en verkreeg,
clat cle zittingen op,enbaar zouden zijn.

Rrrslancl stelcle a1s grondsiag van den vrecle,
deze stelling : geen annexatie en geerl o,orlogs-
schatting.

Arrnexatic rroc.nrrle lret alle r-erecniging eorcr
zwakkere natie bij een. sterkere, zonder toelating

.cler eerste, dre vrij en duidelijk uitgedrukt moest
-uvoq:den. Elke nationaliteit cloor geweld,, en tege'
haar wensch binnen de grenzerr van een Staat
geiroucl'cn, mo€t als een geval van annexatie b,e-
sclrouw<l worden.

I)uitschlancl noemde die basis aannemelijk.
.\ia:rr dan moestetl alle oorlo,gvo,erendlen, zond€r
pitzondering, zich verbinclen binneir een b,epaald
tijdpcrk tlrez,elfd,e verplichtingen te volbrengen.
Verder zo,u het geen gedlvo,ngen. schattingen
eischen.

in clit anti,voorcl lag al dubbelzinnigheid.
Rusland werkte zijn voorstellen nader uit.

Annexatie. door gyeweld van de tijdlens den oorlog
bezette geb eden is niet toelaatbaar. De troepen
tnoeten dat gebied zoo spoedig mogelijk ontrui-
lnen.

De Duitschers antwo,ordrden, dat ze niet het
voornemen hadcl,en die gebieden in te lijven.
Evenmin hadd,en ze het voornem.n de polilieke
onafhankelijkheid aan de volkeren, die deze tij-
ciiens cl:en o'orlog verloren hadd,en, te onthouden.

ILusLancl verklaard,e verder, dat rnen aan de
rtolkeren, welke v66r den oo,rlog geen'po,litieke
on af l.rankeli;'kheicl hadden, deze sch,enken nlo€st,
zoo ?.e die cloor een vrij referendium eischten.

Duitscirland antwoordcle, clat d;ergelijke kwes-
tic nict irternationaal opgelost kon worcleu. Elke



staat zott clic kivcstie mct zijn cigen volkcren
nrocten regclen.

I{usiand: Geen c1,er oorlogvocretrd'cn uroet aan

ccn anctret oorlogsschatting betalen. l)e rec<1s ge-

heven schatting client terug betaald. te .'vorden'
Hct herstel d,er oorlogsschacl'c, cl,oor bijzon<lererl
gcleden, zal betaalcl rv'orcllen uit een bijzonder
ro,nds, gesticht cioor storlill8,*en, naar verhoucling
van clken oorlogvo'erencle te clo'en.

Duitschland: Wij hebbcn mccr cian ecns iLc

rir<rgelijkheicl aangedurd rvederzijclscir te verza-
ken, niet alleen aan d,e teruggave cler oo'rlogs-
kosten, maar oo < aan de geleclcn vcrliezen.
lcclere oo,rlo,gvocrendie zou alleen te ch'agen hcb-
llcn, d,c o,nclerhouclskosten van zUI gcvalrgen gc-
no,men o,nderdanen en de herstelltngen to'e te
s)tâan âan de b,urgers der'tegenpartij voo'r o'ol'-
logsschacle do,or schending van het volkenrecirt
vero,orzaakt. De stichting van ecn bijzonder
foncis kan slechts besproken worden, indien aile
andere o,oriogsmogcndhcden binnen een b,epaal-
den tijd tot de ouderhandelingen toetreclen.

Ruslanclr: D'e koloniale klvesties moeten opge-
lo'st worden vo,lgc.ps de hiervo,reh aangeduicle be-
ginselen. Alle oniechtstreeksche beperkingen der
vrijheicl van d'e zlvakke naties, ekonomische bôy-
co,t, beperkingen der handelsvrijheid, cloo'r" toi-
vcrclrâgen, zijn niet toelaatbaar.

Duitschland: Druitschland bezit alleen van de
geassocieerdc mogendheden kolo'niale bezittirr-
gen. Dre terugkeer tot D,uitschlan<l van de tijdens
<i'ezen oorlog door ger'r,eldl bezette gebieden, be-
ho,ort tot <tre eischen, waarin Duitschland in
geen geval afstand zal dben.

Verder verklaarde Duitschland de vorltwaar-
den betreffende po'litieke zelfstandigheid in de
koloni,eën onmogclijk. De inboorlingen dier ko-
lonieën haclden dro,or hun trouw in cl,ezen krijg,
rin<lanks h,et fcit zich tegen overmacht te verde-
rligen, ber,vezen ùal zij onder Duitschlands gczag
ivilden blijven. D,at feit lvas gewichtiger clan
lvelke uitdrukking van den volkslvil ook.Duitsch-
land verecnigde zich met het voorstel over onbe-
perkte handlelswijheid.

Joffe was iret hoodd cl,er Russische delegatie"
I{ij hadi sluwe cliplornaten tegenover zich. IVIen
leest zulks al in dê antwoordbn. Hij drukte tle
vrces uit, dat het punt annexatie nog veel be-
zwaren zou meebr'engen, maar noemctre het gan-
sche stuk een begin valr overeenkomst, waarop
men verder onderhandelen kon.

Ifet zou echter noo,dig zijn, dat de ander,e oor-
logvoer,encien aan de besprekingen deelnauren.
I)aarom steldten de Russen voor d€ onderhande-
lingen te schorsen tot 4 Januari 1918. D:an kon
men a1les over cle gansch,e wereld bekencl nraken.
De Entcnte-volkeren zouden aldlrs den groncislag
van den gewenschten wede kennen, tijd hebben
onr na te cl'enken ,en een besluit te nemen. IIet
voornaamste punt, d,at naar vo,rqn kwam, was
toch wel, dat Duitschland de bezette gebieden
wilde ontruirnen. Zulks moest de andele oorlog-
vo,erenden tot bezinning brengen.

Aldus recleneerden de Russen en cle Dlritschers
stemden toe.

Dit alles immers was nâar hun gading.

11iii| *

D'e Russische clraad,looze. telegrafie * zoo
Iro,opten cle Centralen - zotl het cl,cfaitisme in c1e

Errtcnte-lantl,cn aanwakker€11 cn er vcrcleeltlhctcl
zaaien.' Ze z,ou het moreel aantasten, zoowel in
<1,c le"gers, als in rl.e bcvolking. Daarop rekcncle
r.ro664| Duitschlandl.

Ttotsky richtte nt1 een oproep tot cle volkcren
el1 d,e regeeringen dcr geallie'ercle mogendhedcn.

I{ij wees op hct vre<lresvo,orstcl en legcle er clcn
narlruk op, hoe ctre Ccrrtlalen cl irr to,estcmclen tic
bczctte gebieclen te ontruitnen, dus tselgië,
Noo'rcl-Frankrijk, Servië, llontenegro, Roeme-
nië, Polen, I,itauen, Lao'erlancl. IIen kon nu'1iet
nteer-tnet ecn weigering konrcn a1s het slag-
\\'oord: u We willen clen o,orlog to,t hct uiterste
Voer,en. )

Het is nu nooclzakclijk -- vervolgde cle bo'lsje-
. n'istische leider -, dat Frankrijk, Itaiië, Engc-

ian<1 cn Amerika hun ,oo'rlogsdoeleinden aange-
ven. Elzas:Lotharingen kon geen beletsel v,oor
ctren vredie meer zijn, evenurin Gallicië, Roeme-
nië, Bohem,en, d,e Slaven. Al deze gew,esten zul-
tren door eer. volksraadpleging zelf over hun lot
bcslissen.- 

Stemmen die mogendheden toe hetzelfde recht
te erkennen voor Ierland, Egypte, Iladagascar,
Indië, Ind'o,-China? Als d,e Dntente het zelfbe-
scirikkingsrecht eischt voor de voùkeren in de
rijken der Centralen, maar het weigert in haar
eigen gebieden, vo,ert het 't meest cynisch impc'-
rialisme, beweerde lrotsky.

Een afzonderlijke vrede met Rusland - ver-
volgde lrotsky - zorr een vreeselijke slag zijn
voor de geallieerde mogend;heclen, vooral voor
I.rlukrijk en italië.

llaar men kon die gevolgen venrdjden clo<.rr

tie po'litiek te bepalen, welke rnen voereu wii.
I),e opro,ep beslo,ot aldus l
rt l)eze tien dâgen zullen over het lot van uril

lio'crren levens beslissen.
Àls op d,e Fransche en Italiaansclte fronteu nu

geen wapenstilstarid gesioten wordt, zal een
nieuw, krankzinnig, €ven onbarmhartig als on-
vruchtbaar offensief losbreken, en aan beide
zijdeu onberekenb,are verliezeu toe brengen.

Eeu laatste maal aan de regeeringeu voorstel-
lencl deel te nemen aan d,e vredesbesprekingen,
beloven wij onzen krachtigsten stqun aan de ar-
beictrersklasse var elk land, irrdien ze zicb verzet
tegen haar imperialistische landgenooten, zijn
chauvinisten en militairen, en ze zich schaart
onder den standaard van clen vredie, dle bro'eder-
schap d,er volkeren eu dên socialen wederopbouw
rtan cle samenleving.l

Niet.alleen werd dit al1es draacll,cxrs tondge-
seincl, maar de botsjelvistische korutnissarissetr
stoncien twee miilioen toe voor de propaganda in
dcn vreemdê.

Waggo'nladingen exemplaren van een in het
Duitsch gesteld blad < Die Fackel .l werd,en <loor
c.le Russen naar 't front gezonden,met besternrning
voor de Dtritsche soldaten. Maar de Duitsche
overheden namen ze in beslag en lieten door de
wapenstilstandskommissie een hevig protest uit'
brengen tegen die inmenging iu Duitsche zaken.

Verder mo€st het voodoopig verdrag door een
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- Gencraal Guillaunrot.

grootsche betooging geviercl worclcn. Dit ge-
schiedlde op 30 December.

r, Dien tlhg r, schrijft René lIerval, u doorliep
ccn gcr'rreldige sto'et, van negen uur 's morgens,
to't clrie uur in cien narniddag, de voornaamste
straten van Petrogracl. Wij hebben dat onafge-
lroken defilé gezien van uit een raâm der Sado-
r'aïa, cn zullen nimmet dat pijniijk en belache'
lijk schorrn'spel vergeten.

\rerbeeld u een grijze, sombere menigte, die
zich al zingencl voortsleurt, cl.oor verschei<lenc
nruziekgczelschappen vergezel<i,, o'ntl'er talriike
roô<tre r,laggen.

Van af <le ulo,rgenschetr.rering hebben dekazer-
ncu, de voorsteden, cle gevangenkampen hun
nicnschenvl,oed naar het centrum der hoo,fdstacl
gezonden. Br waren veel Oostenrijksclie en Duit-
sche gevangeuen bij.

nlen droeg opschrilten als: < Weg rnet d,e ge-
aiiieerden ! r r< Iæve de Corumune ! l

We zeiden, dat het nieuws van het wapenstil-
stand'sverdrag pijnlijke ontroering wekte in het
Westen. ùIen rnoet slechts de dagbo,eken lezen
uit ons land bijvoorbeeld. 't Jaar 1917 eindigcle
claar somb,er. 't Vooruitzicht r,vas: 'Duitschland
vcrsterkt dbor zijn troepen uit 't O,osten, zou in
't Westen een nieuwe poging \ryâg'en, en stond
tegenover een uitgeput Frankrijk, een geschokt
Italië, een met moeilijkheden kampend Eugeland
en een nog niet geheel voorbereid Amerika.

Men moest in d,e zware omstandigheden van de
bezetting, en de vsrscherping van het dure, lasti-
ge leven, en qnder dEzeu bewolkten politieken
hgrnel, wel een bijzond'er optimist zijn, o n nog
anderen te bemoedigen.

-\\.
DE INSTORTING VAN RUSLAND.

Ja, clcrr i-]()" Decctubcr vicril;e Rusland clen t,rt'
cic, rlièn r-r1en nog aari 't sntcclen was.

I)'uitschlancl rl,as zi jn tleercl,crheicl bervust.
l)oor het walrcnstilstanclsverclrag kon het ecn
r'lclcgatic naar Petrogracl zendcn, onr daar tle
liu'cstic rran cle herncming tlcr ckon,o'mische bc-
trckkingen te bestude'eren.

Het wemelcie er lvclclra van allcrlei officieren
cn cleskuncligen, in uniform of burgerkleedij.
I),czc heer.cn ko,nden vcrslagen z.cnclen over clcu
tocstarr tl.

Hacli Ruslan<l nog eerr legcr? In naanr, ja. De
oritle officiercn warcn nreestal van hun graatl
olrthevcn en rlc nierrr'r'c lvcrclcn r1o,or vcrkiezing
aangeclrricl. Een eenvouriige soklaa't was goevcr-
rrcrrr-oppc'rbevclir cbbcr. Dc uitcrli j ke lienteckcns
vatr graad l,varcn afgcschaft.

Zoo vertelûr: hct blactr u Outro Rossii l, hoc
ccrr luitenant van hct 3" leger zijn nianschappcn
tocsprak, en van $'oo,rdên tot dadlen overging.

rr \\,Iij moeten afrukken rr, riep hij < wat voor
otTze kameradten-so,ldaten zoo gruwelijk 1eek,
ouze officier-epauletten. l

En hij trok deze af, r'ertrappelde ze onder cle
vocten, onder het 'gejuich en handgeklap dcr
mcnigte. Daarna naclerde Juitenant-ko,1o,ne1 Iia
nrenstchikoff, tusschentijclig ko'rnmandant varr
iret regirnent en vro,eg aan dbn luitenant ook zijrr
cpaul.etten af te rukken.

I(amenstchiko'ff r,vas een ber,o,epsodficier. Hi;
zag zeer bleek en keek naar het volk, dat in slran-
ning het noo'it geziene schourvspel verwachtte.
I)c luitenant trok clc epauletten af, wierji ze op
den grondl en staupte er op. Het volk juichtc,
tiercle, trappelcie.

Kamenstchiko{f r,verd nog bl.eeker en zenu!r'-
achtiger, Wat hier geschiecirl,e, \,vas voor hern een
clrama.

Daà volgcl,eu cle an<lere officieren en allen
ondergingeu hetzeifde 1ot.

- D,it al1es geschieddb op eeu verhoog, en temid
cl'en van gescheurdie papieren en vuilnis, lageu
daar de epauletten, die vro,eger golden âls l,ee
syrnbool van riciderlijke eer cn van waardigheid.
. De-Tenigte ging to,en op straat de epaùetteu

cler o'fficieren afrukken.
Het leger van het \\r:est-front was geclemora,

iiseerd.
Veel so,ldaten dêserteerden nu. Het was im-

nlers vrecle. Waarom zouden zij aan het frout
blijven? En wie zo,u 't hun verbieden? lVlen was
nu imme,Is allen gelijk. îucht heette tyrannie.

lIitrailleurs,. geweren, ransels, harnassea, ka_
nûl1nen, dat alles was materiaal van ,t oud re-
giem, van den broedermoord, van ,t kapitalisme.
V'erkoo{ren dus maar en veeL soldaten dàden goe_
clc_zaken, ,of lieten hun buit over voor vodka.

Vaders en zonen keerden naar hun geriu i"rug,
girrcls irr Oekraîna of verder nog.
_ Generaal Bontch-BrouievitcË, stafoverste vauKrylenko, moest een verslag uitirre"g" 

""er 
a.n

toestand van het leger.
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De r.l3o,earcligr1cn tc Brest-I,itctvsk in kcnlerentie

Hicrrrit blccls dlc orrtrcddcring. Veel lichtinge:r
waren gcclcrno'bilisecrcl. 13eiirvante, o.ncler'"'in'
tiingrijkc officiercn \t'aren verwijclerd,'rvant
men hactr andiereu gekozen. Onder de paarden der
ruiterij en bereclen artiilerie heerschte onrustba-
rende sterfte

De militaire 
"yaarde 

van het leger was nul :
geen kwesti'e nog ,oo,r1,og t€ voeren, e'en ojfensief
van de Dluitschers bij 't afspringen vân de vrc-
cleso'nd,erhandelingen te keeren. Zclls op verdecli-
gingsstellingen ver achter het front, zou tegen-
stand rrutteloos zijn : het aantal bajonetten was
onvolclro'enci,e. 't Geschut had veel geleden. Men
kon het slechts traag verv.oeren db,or gemis aan
paarden of ,ondervoeding d,ezer dieren, waarvall
er vetren d,oor uitputting bezlveken.

De D'uitschers kenden dien toestand ook: ze
gevo,elden hun meerderheid.

D,e vo,o,rbereidende vergad,ering was voo hen
e'en gelegenheid geweest, om komedi,e te sp.elen,
en Rusland propaganda voor dên vred,e ond.er de
Entente-vo,lken te lâten maken. Die propaganda
bracht niet den ger,venschten uitslag.

Den 1" Januari steld,e Duitschland zijn echte
vredesvoorwaarden.

(( Ruslandl en Duitschland verklaren den oor-
log geëindigd tusschel beide staten en zullen
voortaan in vred,e lev,en en elkaar wederzijdsche
vricndschap beloven

Duitschland is bereicl, cle huidige bezette gc-
westen te ontmimen .na ond,er-teekening van het
vrerlesverclrag en geheele demobilisatie van hct
Russische leger, maar kon dit slcchts clo,en vo,or
zoover zulks niet in tegenstrijcl is met de bepa-
lingen vaû llet 2" altikel, l

Eri lvat zei nu he t twcede artikel ?

ru IlaeLr Rusland rcc-tis, kr':rclttens zijn bcginse-
icn vcrklaalcl heeft, clat clc rrolkercn, rvclke tl,cu
Russischen staat vornlen, o'ver hun eigen lo,t en
clus ook over hun scheiding van Rusland kunrren
besiissen, neemt het akte van de beslissingen,
waardoo( Polen, I'itauen, Koerland en een
dgei van Letland en Estonië hun wil uitgedrukt
hebben, zich va:n den Russischeu staat te schei
den, om geheel onafhankelijke staten te vo meu.
De Russische regeering erkent, dat in de huidige
omstandigireden, cleze verklaringen beschouwci
tlocteu lvorclen als de uitdrukking van den volks-
wil en zij verklaart zich bereicl uit die verklarin-
gen ook'de er uit vo,lgende besluiten te nemen. )

lVlaar uit die gebied,en zou D,uitschland zrjn
trt-repen niet terugtr.ekken, dan nadat een refe-
rendum de onafhaakeiijkheid zo'u bekrachtigen.

Dit was e'en schaamté7ooze voorwaard,e. Wie
wilcl'e gelooven, dat de militaire partij van
D'uitschland een eerlijk referendrim zou toelaten
onder de Duitsche bajonetten ?

D{t artikel bewees hoe D'uitschlanci hier een
rnachtsvrede wilde, om in te lijven, wat het b,e-
geerde. Die gebieden moesten wel losgeoaakt
.uv-ord,en van Rusiand; dan had de volkswil zich
volcloend.e geuit. .Nlaar om de Duitschers te ban-
nen, eischte men een volksraadpleging.

De ekonomigche strijcl, aldus ias men verder
bij cle voo'rrvaard,eil, is ook gcëindigd.

En D'uitschland eischte clan maatregelen, op.
dat het uit Ruslanctr nog a11erlei rvaren zo,u kun-
netr betrekken cn iret zijn geîabrikeerd;e artike-
len lcvereii. I{et zorgcie hier dus rcecls voo,r ziju
tockonrst. Err mct die warell l_lecloeld;e het
ratnu-riijk gt'itau. Was rie ri \ror.r,vaerts l niet ge-
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schorst geu'o'rc1en, omcl,at hct blaci clen hongcrs-
uood voorspelclc?

Een ancl,cr artikel luiclcle:
< Db kontraktecrende partijen 'eischen gcctr

terugbetaling vân de oorlogskosten; ook geen
vergo,eding -;oor.r.1,e schade, voortvloeiendre uit cle
urilitair,e operaties en cle opeisçhingen.

Blk der partljen betaait de schade ver'oo,rzaakt
aâil d:€ burgers dêr tegenpartij cloor schencling
van het volkerenrecht. rr

Met anclere woorden: Duitschland zou niet
vergoeden a11es wat het in de uitgestrekte bezette
gebieden van Rusland opgevorderen had, doch
Rusland mocht betalen v,oor de schade cloo,r zijn
troepen, in 1914, in Oost-Pruisen aangericht.

Dez,e ' voo'nrraârden ontmaskerden D'uitsch-
lands gekonkel, cn moesien zwate teleur-
stelling te Petrogracl wekken.

l,Iaar nu kr,vam Turkijë no'g met strenge
eischen; 'lurkijë, clat slechls neclerlagen gekcnd
had, en dlat nu, sterk cl.oor clc o'ntredd'ering in
Rusland, en ondanks het feit dat Erzerounr,
Erzincljan, Tfebizoncle nog bezet waren door cle
Russen, eischen stclien ging.

Rusfancl mçr,est clemobilis,ecren, doch Turkijë
mocht zijn leger op o,o'rlogsvo'et houd,en. Ruslanci
mo'est zijn troepen terugtrekken op de grens van
r'ô6r clen oo'r1o,g. De Russische vl.oot in de Z'narte
ze'e moest gedemob'iliseerd worden.

D'eze voo'rlvaârden brachten verdeeldheicl iie
den raad cler vo kskommissarissen.'

De eene groep r'vilde clc rro,o,rwa.Ar<1re.n aanlle
rnen I and'eren wcnschten clen oorls'g-itoort tc
zctten.

Ëen derde groep stelde voor de voorwaard'en
tc weigeren en de zaken aall hun verloop te 14-
ten.

Dit laatste zou feitelijk geschieden.
fntusschen hadcien de verkiezingelr voor c1€

Constituante plaats gehad, en 
'de 

meerderheid
ctrer afgerzaardigden wâren geen tro;lsj ewisten, maar
socialisten-r'evolutionairen, d;e oude partijgarr-
gers van Kerensky.

Pc'trogractr en Nloskou ktrzen l,vel bolJjewis-
tisch, maar op 't platteland gevoelcle men meer
neiging vootr een gematigcler regiem.

tenine en Trotsky namen clan ook een vijan-
d{ge houcling tegen,o,ver dê hietiwe volksverte-
genrvoorcliging, Ze begrepen omzichtig te mocten
zijn in het begln. D;aarorn verklaarclen ze, dat
de Constituante niet kon zetelen alrrc,rens er 40i)
1e{en waren. Ze no,emcl,en haar een bourgeois in-
stelling.

De sovjets rvachtten nog tot begin Januari, onr
driester op te treclen. Dan verklaard.en ze,.dat de
Co'nstituante cle b,ourgeo,is-revolutie en de sov-
jets <1e socialistische r"evolutie vertegenwoorclig-
d,en; d,e Cb,nstituante was een uitvloeisel der
Maart-revolutiè, de sovjets ontstondbn door den
voll<swil, clie zich in Ol<tober openbaarde.

Dte Raad, der. volkskommissarissen verbood dan
d'e o,pening der nieuure vergadering, onder vo,oL
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u'etrrlscl, clat het bcpaalcl aantal lcden nog nict
irr dc' lrtlof,lstarl aann'czig las.

[iu nrcn na1r1 ec11 r1ô'orslaanrn bcsluit, our rle
ontcvrcclcnen te do'cn zlijgen. D,e pers zorl vcr-
plicht zijrr, alle herichten van cle liommissarisscn
op tc ncrnen. \À:ie lcugcnachtigc ltcriclttcri o1r-
nalu, zo'r1 gestraft worclcn mct bocte tot 25.000
roebcl cn hecht'enis tot 6 maand,en; het lllatl zo'rr
.gcschorst u'ordcn. Ilovcnclien r,rtercl een stfeng,e,
voclrafgaanclic ccnsurtr in gestcl c1.

Aldus n'arcn cl,e bolsjervisten gehcel nrccster
ttan de pcrs cn al spoeclig \,vercl het voornaamste
b1a<l van Petroglad, rrRorrsskoé Slovo r gcschclr.st.
Ilctoogingen wâren strcng vcrbodren.

Dit al'lcs gcschicclclc rlrrs oru hct vcrzct tcgcn
rlc horrcling ricr bo sjc,,r'isten icgens cle C,onstitu-
.rirtc tr.brcken.

En toch bcraamdc men betoogingen tc Petro-
gtadr cn I'Ioskou vo'o'r cl,cn.clag, lvaarop wcttclijk
rlc Co'nstitu:rnte gcopen<l zorl lnoctcn worci.elt.

Ërr b:laden nrcldilcn dit onclanks cl,e ddl<rctcrr.
Zii gavcn djctr raacl op straat tc kour'en, onr vrcc(l-
z;ialn. uit te drrrkken, dat allc ruaclrt aarr r.le C<itr-
stituant'c lrclio,ordre, d'at drcze tlc rritdrukking varr
rlcn volksrvil uras cloo,r rcgelmatige velkiezin.Eerl.

Dtc b'o,lsjewistischc blacl,crr r.ntn'oo'rcl(len, dat
ruicn <1us bij hct Tauridiepaleis, d,e vergarlerzaal,
tn'cc n'crclc1,en vertegenr,voorcl gcl zt>u zicn, <lie
dcr vcrdnrktcn met c1e pro'letariërs cf gcorgani-
secr-rl,e bocren, tegeno'r'cr d,e kapitalisten cn lrour-
.qco,ls.

D'ic bcidb gro€l)cn \\'arcn ollvcrzoculiik; irel
blocd in Oktobcr gcstort scheirlde hcn.

Tc }loskou u-as clc bctoogin.q cchter lanriendig,
n,cinig v'o,lk verschc'cn orrr cle Constituantc tc vcr-
11c<ligcn. Men vrcesdre n,raakmaatregclen. De
r'oode garden patr,ocljeerden cn joegcn r1c beto,o-
gcr.s uit clkaar, cn u'oncldên er sommigen.

I,aten rve zien h.oe hct tc Petro.grad tocgin.q,.
IIcri'al lleschrijft hc't :

,r Terrviil dlc roode gard,e dc bctoogcrs uitceli
jo,cg, spo'cdc'lien afgevaardtigd'en zich naar d,e zit-
tingszaal van het Tarrridepaleis.

,Olrschriften cluicltlcu tlc l,laatscrr tlet- gro,cpen
aall.

Aan de uiterste linkerzijde zaten d'e bolsje-
r'r,isten, dan cile socialisten-revo utionairen, en
Oekrainiërs.In het nridden zag mer de socialisten'
revo utionair'cn, elr rechts de nationale groep.
Voor d,e kadettenpartij w:as er.geen opschdft.

Het aantal afgevaarrfigden beclroeg 430. De
Raad cler ko'mmissarissen had als voorwaarcle
vo'or de opening gesteld: ,400,. Dit quorum wercl
ilus overtroffen.

In cle regeeringsloge zaten vertegenrvoorcligels
varr clen Raad ctrer volkskommissari-'isen, clocii
Lenine r,lras niet aanwezig,

Orn 4 uut steide men voor dc vergadering te
laten openen do,or den oudste d,er aant,ezige lc-
dcn, Cbvetso'ff.

Deze besteeg ctre voorzitterstribtrne.
De rechterzijdie juichte hern geestclriftig toe.

Dte bolsjervisten jouu'clcn hem uit.
Sl'erdlo,ff, voorzitter van het centraal uitvo,c-

r.encl komiteit, besteeg eveneens het verhoog eu
greep de be1.

Chvetsoff riep te midlden van het lawaai : rr fk
verklaar de constitueerencle vergadering gc-
opendr r. Dan verliet hij de tribune.

Sverdlc,ff ias cl'an in naam van het centraal uit-
rrocrencl komitcit een verklaring af, en openclc
op zijn beurt cle vergadering.

Op voorstcl van een lid zong rnen cle fn-
ternationale.

Voor 't voorzittcrschap wcrden trvec kan<lida-
ter.r voorgeste'lcl,: Vi ctor - l\Iikir ai lovi tch 1"h slrto f f ,

van <1'e rechter -<ocialist-rer'olutionaire zijtlc err
llarie Alexandtovna SDiriclonova van cle lrulsje-
wisten.

Tchernoff v,crd gekozen 1tlet 244 stcrnmen te-
gen 153 oan llrcvrotlw Spiridonova.

D'e socialist-rerrolutio.nairen stelden clan voor
,lg 1vs1lç24snrhcden te beginnen vo,lgens cle agen-
cl.a, $;elke a1s voo,tnaarnste punt bevatte : d,e

vrc<leskwestic.
If'et centraal uitvoercnd kouriteit wilcle ccrst

h,ct gezag 6". 5errjets <loen erkenneu.
Ifet ecrste voorstel \ /erdi echtef aangenorTlen.
I)e lm siervistell ,en linksche socialist-revolu-

tionaircn ricpen tôen, dlat t{ie zitting twee uur ge-
schorst moest rvorclen, daar zij onderling over
clcrr to,cstand clienrlcn te treraaclslagen. Men stenr-
rle een scholsing rran anderhalf uur.

T<ren rtre zitting hernomen n'erd, verschenen
tlc bolsjern isten niet.

Ilen afgevaardig<1re protesteerdb nu tegel het=
gccn er clien d,ag op straat gebeurd was. Men ha<l
ccn rustige bctooging gehou<icn, en cle roodc gar-
d,crr scho'tcn naar de mcnigte en wonclden tal van
l,CrSOnen.

Ër moest nr1 een onclcrzoel<ings-ko'rnmissie gc-
vormctr worden.

llaar eensklaps besteeg een matroos cl'e voor-
zittcrstribuuc cu ricp :

rr Ik heb instrukties ontvallgell u te nicltlcn,
dat allc aanr,r,,ezige perso,nelr t.l,e vergaderzaal moe-
terr rrerlaten, u'ant tle rvacht is vermoeid,. l

rr \\'rii heblrcn geen wacht noodig ! rr riep men
Irr,ur toe.

<r lfoe ziju uw iristmlities eu wie gaf die? l
vr'(Jcg'l'chernoff.
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tr Ik b,en cle chef van cle'paleisu,acht cu ik heb
instrukties rran den kommissaris r, antn'o,ordcle
r'1e ruatroos, cle tribrrrre vet'latcn<l.

ru r\lle leclen dbr vcrgadlcring 2ijn o<ii r,er-
rnoeic-l r, zei c\e vcrorzittcr, (( maar geeu cnlielc
vcrnroeiclheid kan c1,È ontnitlrlellijkc besprcking
schorscn van een rvet, -uvaarop gansch Ruslancl
\vacht. ))

\reel rnatr-ozen en solclatcu haclclicn zich in cle

zaal verzatnclcl cn ontkctenclcn 1ru cen gcrvelclig
kabaâl.
. <r D,e Constituantc kan slcchts rritecilgazrn in
gcval rnen gcrvelcl gebntilit r, r'ervolgcle d'e r,oor-
zittcr.

rr Weg nrct Tchcrnoff ! r huiltlien s.olc.lateu cn
nratrozen op tlcn voorzitter doelen<l.

\Àiccr krvaur clc chcf van cle u,acht o1r hct vcr"
hoog eh sprak tot cl,cn voor-zitter :

r, fk rrerzock u dre zaâl te verlaten ! l
nlaar nictuan<l r'an dc aanwezigcr-r ston<1 op.
Ilc rnatr.o,os verlviid,erclc zich r,r'cct'.
De rtet'gadcring behan<lekle nu dc agrar-iërs-

\\,ct, en beno,cmclc een ko'nrmissic om er vetslag
over rtit tc br-engen. Dan stcnrclc nlen een vrctl,es-
u'rl)tlc, drte lurclde :

rr De constitueerenrle vcrga<1:ering, overtuigd
dat cle wensch vnn Rusiancl cl,en afschuwelijken
oo,rlcrg te zien o,phouclien, algemeenen rne'erklank
vinclc11 r.alblj alle gcallieercle volkeren en regee-
riugcrr; c{at cle gemeenschappeliike pogingen
spocclig zullen leiclen tot een vl:ede, die de otr
schctrclbaarhcicl c1,cr .qqcclcrcn en rle eer rrarr alle
oorlogvoercnclc nrogcnclheclcn verzekcrt, be-
sluit onclter haar lcclcn ccn rlelegatie tc kiczen,
vatr rrolnracht voo'rzicn, irclast onderharrcl,clin.qen
aan tc knoopen nrct de vcrtegenn'o,ordigcrs clcr
gcallicercle :nogcrrdheclcn crr hun ecn adres orrer
tc gcvcrr, hen uitnoorligencl gentcenschaplreliik
vrc<lcsrroo,rwaarclen op tc s,tei1en. l

I)c vergad.ering -sltrak er verder haar spiit over
tuit, <lat er re,ecls onrlcrhantlc1irrgetr u'arcn bcgo,u..
l1cn \roor ceu. afzo'udierliiken vre<le.

f)ezc nrotie verlo.ochcnde clus allcs rvat <tre llols-
jeuristcn oll dit punt gcclaatr harlclcn te Brcst-Li-
torvsk.

Die rretgaclering ricp vcnrolgeirs uret algcnreene

stemmen Rusland tot een federatieve republiek
rrit.

Db ieclen verkeerd'cn on<lcr clit a1lcs in span-

n;ng. tVat zorl er gebeuretl? Mocst men gewelti

rlerivachten van rièn Râacl tler kontmissarisscn l'

' trf-uu, cle zitting cindigclc orctrelijk' llen be-
paalcle een nicuu'e vcrgacllcritrg voor dcn volgcn-
,lcii c1ag.

Lenine hacl echtcr aan cle paleisu'acht ectr bc

vcl laten overhancligcrr. D{t luidcl'e:
rr Ik gelast aan cl'e kameraclco solclatcn cn llrâ-

ttozcn Èelast met ilcn rvachtcliellst in hct Tauli-
rlc-paleis, geen gcrvekl toe te laten op dc contra-
levolutionaire leclen cllcr constitucerenclc vc{ga-

. ctrcrin!, en cl'eze vrij te laten lleengaart, ntaar nic-
mand meer tc lâtcn tcrug binnen gaan' ))

D'e vergadcring hacl clen ganschen nacht geze-

telcl, en '1 n'a-* bij vijf ut1r, toen cle lcclen onge
stoorcl vertro'kkcn.

D'aatna rterklaa{:clcn 11c koulmissarissert cle

\.'eïgacXering ontbo'nd'en. Dc rooclre garde lrczettc
hct paleis ett de aanpalenclle skatcrr.

Dà aanslag r,as l'olbracht en tlc Citu.stitttntlte
bestonctr in feite niet tleer.

Tcherno,ff, r1e rtoorzitter, richttc in naattt clcr
Co,nstituante cen o'procp tot cle bevolking:

rr Er' worclt ter kcnnis .qcbracht van allc rto kc-' ren in Rrrslarrc1, dat cle constitueercncle vergatle-
ring, r,eriaagr1 doo,r de bajo,netten cler inclringers,
irog riet clioorl is. Zii zal tiijven leven, zoolang
z.ij niet haar- plicht h'eeft vervuld jegens het
r.oll<, <1at haar ko,os.

Dre gckozcnen d'es rtolks zttllen alle maatrcge-
1cn nem,en, oprlat r1'e werkzaamheclcn cler Con-
stitnante, nrr clo'or d,c tnsschcnkor.nst rlcr baiorrct-
ten onclerlir,okcn, herno'mcn zullen u'orclcu rrol-
gens cle t'aarcligheri<1 van clcn volkswil.
.Dc constittleerendre vcrgadering zal zich op

r-ric11tt' vercctrigen, onr cl'e $rerkzaalnhecleu rroort
1r' zcttcn. l

fn clie rlagcn rvcrd clc nroorcl op tr,voe ourl-ni-
rristers van Iicrcnsl<y bckcn<l.Het urarenKdkoch-
1,ine en Chirrgareff. l{cn ha,1 hen in cle vesting
Picter en Pirulus opgcslo'tcrr.I)'aat'zc z.iek urcrden,
blacht mcn hen naar het l{aria-hospit'aa1, rvaat'
ze iu tu.ce aaneenpalencl'e -kamcrs verblcvetr,
onder bervaliing van roo'de gârd,en.

Zekelen nacht r,vas cle uracht afgelost. Matro-
zen cn ro,o(llc gârclcn rlr.ongen in clc kamer rrari
Chiugar.cff. Dczc s1iep.

rr I{ameraadl I l ricfi een nratroos, om henr te
r"ekl<en. llian scho:lil hij clcn liranlie uit. \/crvol-
gcni grccp hii hem bij de kccl . Chirrgarcff uitte
lrog cclr krcct, ntaar cl,e harrrl ,"r'urgcle hem, tci-n,ij1
ccn ancler rrratroos nog ziin revo,lrrcr o1r clerr
rlecrloozc lostc.

Daarna gingen dc rlo'orclcnaars haâr cle liamel
van Iioliochl;inc. Dczc ri'crd doocl geschotcn.

Ecn onr'lt:r-zoek r,ercf ingestelcl. Hct btre,cli, clat
nren clit hcdl'ijf recd.s eenige clagen hacl bcslrro-
kcrr, Straf vo'lgd,e er niet.

Zoo rr'crd \\,eer een nicurv tiicipcrk irrgcltrirl.
I}e Constituautc bleek u'el cl,c.geliik doocl. T,ater

zulle:r u,c tnccr hotrcrl ovc{ rl,e orrafhanl<clijk
I Ic'itlsl,r'1 t r:it1g' rlrt' i'crscl ri llcr rrlc stul i.rr.

Drtor cle lteschrijrring rran a1 c'leze gcbeurte
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nissetr zijn ù'c in vcrhoirding luct arrrlerc froutcn
rlen tijcl r,<xrnrit gclo,opcn. l)it rrrocst orn iret vct:'
lrarr<l tc bcltourlctt.

'fhans mo,etcrr'u'c clie lccrirte aarrvullen, a1r,o-
t'ens cle l<ltgr:r'al1cn van bôlsjcl'istisch Rrrslan<i
cn cl'e tegenpartiicn in 1.918 tc vcrhalcn.

XXI.

ST.Aû IN VI,A,A,N DI]It I]N
t917.

An4 't Belgisch lront. - De ge'l'echterr bij Mecs.
sen en Wytschate.

In Vlaancleren $ias het vrii rustig gebleven
sincls clen slag van Steenstrate in 1915, toen men
het eérst het stikgas gebruikte.

Ons leger hielcl cle utacht aan clcn TJzer. lroutrt
cn pal stontl l.ret in die bloec1- en slijkgrachterr
rtan Nieuwpoort tot Steenstratc. De legerberich-
ten zeiclen ureinig over hetgccn er toolliel. Men
nroet d,e feiten in lrartikulicre clagboeken zocken.
\Iaar clagelijks vielen hier r.narrnen in den strijcl
voo,r hun lancl, 't zij bij cie beschietiging,'t zij
in plaatselijke aanvallen of patroeljetochten.

I,[en bezo,rgcle aan de so]daten o,ntspanning.

l)czc gitrgcn rrtt ctt tlan trrct vcrlof rtaar Flairklijl<
of Engelanci. Jicn lcrlrctcrdc t1c tt-oclicn ctr ltct
nrateriâal. Tirr zoil n'cr<1 cnzc trtztt:ht gcduchtcr.

Regelmatig rr,i,.sc1<1cn clc trocpctt eiliaar ll.
I,:rten r,vc dati toclt e\ren cct-l blik uterpcn ilr dic
1;ijzonclcre t1:rglroekcn, ol l'rct leven onzer jon-
gcirs te schetsen.

Er moetcn .q'cvangenell gehaalcl wordett, tliteti
bij Diksmuiclc. Onze overstcn clienen hen uit tc
irooren en aklus te rveten tc kourctt, l-elke ruat'ltl-
cr tegenovcl hen 1igt. \iiet soldatcn rtan goeclcrt

\\'i1 biecl'en zich aan; zij vcrtrckken.
I)e aalmoczcnier:, 1)r Elcbzrcrs, r,cl:haalt in ziilr

rverk t I,ief er"r Leccl r ovcr ltctt :

r< Plots schcuren rloor tle nachtlucht c1e katrotr-
scl-roten los.Ze zoc\rcn over otrzc hoofclcn vervutâr-
1iik, ,en ontploffen girrdcr \rcrr o\/er c1e Duitschc
lijrren, met cc'n moorcl,encle kracht, in blocdig-
roorle r,lanrtngr. \\'c zrviip.cn cn staren, sombct
o-r stom, nâar 't inrimkrvckkcnd bange sihourv-
spe1. Niet nzr<1cnkc'n, nict voclen... al veroor-
clcclt uu' gecst clkc macht tot c1oot1, a1 verkrirnpt
uu' hart rtan rncclclijcl'cn t'oot mogelijken stcr-
r.'ensnood...

I{acl men <lan 't lolstrclitc ben,ustzijn.niet van
zijn go'ecl rccht, n'at zotl tltc1l, in afrverenci ge-

baar, de handcrr r,o,or de oog'en leggen, c1e o'oreil
stoppen, om niets te zien, nicts te hooren, en


