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Benj amin Clemetrcean, vader v'an Clemenceau.

stand vertrok gisteren namiddag uit het groo-te
l.roo,fdkrvartier naar de Fransche linies.

De ko,mmissie bestaat uit staatssekretaris Erz-
Lrerger als vo'o'rzitter, g'ezant graaf Oberndorff,
generaal-majo,o,r vo'n Winterfeldt en kapitein ter
zcc vo'n Selo,w.

Als .tweede. grc'ep reden om drie uur'des na-
niiddags naar het ho,o'fdkrvartier der legergro'ep

van den Duitschen kroo'nprins, majo,o,r Dùster-
berg, majoor Brinckmann, majoor Kriebcl, ma-
joc'r von B.'ôtticher en legatieraad Freiherr vo,n
l-crsner. r

Flen voigend draadloo's bericht meldde :

,, \tan de, Duitsche gcr-oimat:htigden aan het
[)uit schc c,pperkomn-rando :

,' De ko,erier, kapitein Paul FIelldo'rf, zai tus-
schcn z;es en acht uur 's avc,ndrs (Franschen tijri)
in een Duitsche auto,nro;biel de linies ove:rl<o,men.
Hij vertie'kt van L.a Chap,elle en volg't den lveg
Haudroy, Ro,quiS;nv, Fcurmies, 'l ré1on. \'rrrzo,eke
o,m hun do'crtocht te beveiligen. r

Een officier van den generalen sta{ met de
lrcirle marinegcdelegeerden zal de linies over-
schrijden en denzelfden wefa vo'lgen. Verzo,eke
dag en uur van hun aanko,mst aan de F'ransche
voo,rpo,sten mede te d'eelen. Het Fransche o,pper-
l<o'mmandor zal cle nooidigg nreratregelen nemen
om hun do,o,rto,cht te beveiligen.

Het radiogram is o,nderteeekend: vnn Winter-
feld. >

En daarna:
u De ko,mmissier voor den wapenstils;tand,

waarbij zich generaal von Gundell o,p het laatste
oo,genblik niet aangeslo'ten heeft, is gisteren laat
o'p het aanfTewezen punt aangeko,men.

N' 103.

Men neemt aan. dat de voo,rwaarden van den
wapenstilstand heden mo'rgen vroeg zijn mede-
gedeeldl.

Daar het cen lange automoibielrit is, welke de
kc,mmissie naar olnze troepen terug moet doren,

zuilen de voorwaÉrrden vddr heden avo'nd niet be-
l<end worrden. Mo'chten zelfs o,nderirandelingen
ncodig zijn, dan z:r1 r'vaar:schijnlijk nog langer tijcl
nroetcrl verloo'pen. u

-Haar eian dcn r,vapenstilstand was men nog
r-rict. lic,ch $'cigerde cdn vtro,t'1o'opige schcrsing
der' krijgsbedrijvcn. Deze mocsteu hun gang
8'aa.ll.

Een r.r.rilitaile c1esl<undige teekende den tocstand
zcr.r' luist :

< Icde r r'',.eet 'uvel clzit dc zuiver n'riiit:rit c to'c-
stand spcrciaal aan he t Westelijk front in ele

dagel, diu seoer't \,Vilso,n's eisch tc,t vrijw'iliige
cr,ntluinring r-er1o'o'pcn zijn, vo,o,r Ce I)uitschers
cen o,{r!er'\'\raclrte, buitui-rge\\/oon ongunstige lven-
ding hecft gcno,rnen. Die miiitaire 'io'estand is op
dit oogenblik uitelst kritiek en van zo,odanig'en
aard, dat, blijft de intensiteit van F-o,ch's aanval
nog kcrten tijd c'nverzrvakt, een militaire râmp
voo,r-het I)uitsche leger wellicht binnen een week
o,nvennijdefijk is. Speciaal de vo,rdering'en in de
richting van het Sambre-dal ziln in de iaatste
clagen van zoc, beslissende beteekenis, dat, houdt
de:ze aan, een regelmatig terugleggen van het
Duitsche fronL, zo'o,als de Duitsche legerleiding
dit to,t nu to,e heeft kunnen to'epassen, o,nmoge'lijk
wo,rdt en min o,f meer automatisch moet overgaan
in eeri rvanordelijk terugvlo,eien en o,pho,o'pen van
geslagen, in to'enemende mate gedemo'raliseerde
tro,epen naar- en bij de gro,orte spoo,rwegknoc,p-
punten, waarvan Duitschland er in het bezette
gebied no,g' maar enkele tot zijn beschikking
hceft. Dit mo,et dan min o'f meer plo,tseling en

Nladame Bcnjamin Ciernenceau.
( Medaillon lVlaindron) .

DE GROOTË OORLOû.
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Clenrencerau o1t 6-jarigel leeftij 1 en zijn ou(lstc
zuster.

s<:hijnbaar o,uvcrlvachts voerer toI r]cll milit:rirc
uclétrâcleu, to'. g.evangennenren in nrassa, waarbij
Scdan vcrgeleken siechts kindelspel zal zrjn. Llet
iluitsche liocfdliu'artier weet ciit beter dzrn ie-
nrand, het r,veet, dat feitelijk reeds de dcodelijke
g'leep vzrn Iiocir het Duitsche lcger o,mknelt, het
u'eet dat er nog één middei o,verblijlt om daaraan
te ontko,men : cen ko,rte tijdwinèt cn verndaar het
voorstel to,t schorsing cler krijgsbedrijven.

Nu i'eeds zijn de militaire spoo,rlvegen t rr! en
nircht in gebruik 'ro,t het in vciligheicl breng.en vatt
lcgerbehoel'ten, enz. , naar I)uit schland en men
k:rn z;ich ternâLrwerno,o{i een r,oo'rsteiling' rraii-r
r,an hetSeen ecn millio,enen-leger als het Duitsche
hicr in de :Lfrelc;,open vier jaar in het bezette ge-
bied heeft <;pgehc,opt. Dit mcr,el ciern no,odzakclij-
l<<rn aanvorr. r.an munitie, rescLvern, levensmid-
clclen, n:rar cle strijdende legcrs in eerste linie in
niet geringc mate bemo,eilijken. Wo,rden nu in
tlit stadium de operaties gescho,rst, dan kan dle
zrzlnvoer van munitiet reserven en levensbeho,ef-
ten, clie den Duitscirers juist nu zooveel hoofd-
brcken ko,st, zij hct tijdelijk, gesto'pt worclen ; de
lijnen en het spco,rrvegmateliaal komen dan ge-
hcel vrij vo,o,r afr,oer. Dit geeft hct Duitsche leger
lucht. Dit rs voo,r hem van onschatbare waarde
orr aan Fo'ch's ijzeren greep te ontko,men; dit
rrrilitair vo'ordeel kan hun militaire redding zijn.
Dit mag hun niet gegund wo,rdcn o'm cler gevo,l-
q cn u'ille.

Het is toch, om eerr enkel punt te no'emen, bij
r1<: huidige sit'.ratie r.riet alleen v:rn beteekenis, dat
iir:t bezette gebiecl door de Duitschers o,ntruin.rd
t orclc, rnzrar ool<. r1:rt het Duitsche leger geen
r':rlielc gelegt:nheicl hereft o,n-r o,p adem te l<o,men
el rlut het niet terug-trelit' to{ rlc l)uitsche grens,
ir:r:rr z.rover:rchieruit gzrat a.ls met de strategi-
. rrc helangen der geassoc'ieerclen o,vereenko,mt

voor he.t geval. dat de oorlo,g o,p Duitsch gebied
nro,et worden voortgezet; I'-o,ch 'r'veet wel rvelke
punten hij daarto,e op Duitst:h gebied bezet mo,et
Irouden. ))

Geen scho,rsing dus... \\ ei rvirpcnstilstetnds-
Yo,o'rr'r,aarden. Daarover spre ki:r ù'i1 t-tiLciIr licrrsl.
ging de o,orlog no,g voo,rt.

***
7 \o,veinbe'r. Haig zoncl zij::r ruiterij uit en de

r:oo'riro,c.ic11 r,an zijn irrfa.riteric lret tanks,. I)czr-'
strijtlmacht be,reikte he't ka,naai varl Co'n(lé naâr
ilcrgcn cn vcro,veriie het o,ucle llavai, t1e oor-
spro,n,ke'lijk l{er1er'lands,che, stctie, irr iti 78 aarr
Iîraukrijk afgesrtaan. I,orier'vijk XI\" liarl cr tle
ves'tillgwerken iaten af lrrel<etr. Rcc'ds irr ticir
ILonreins,circrr tijd lienrle llavai zc'kcrcn blo,ei. Ais
grenspla,ats werrl irct regelmatig beicgercl, ge-
pluntlercl elr a,fgcbra,nci. To,ch bcr'rielcl Baûai nog
ta1 van o,uclheclen. llen ziet er: clcn (( muur cles A1-
<lre'sr, o,verb ijfscl cler waterlc,irling uii. cic'n l{o-
nrcins,chcn tijrl . ilcn too,nt er n tle rttinel t'irtt
een cirk, in rle rniclcleleeulr,en ecn 'vésting crr
rlaatom nog het kasteel genoernd.

In de o,nrgeving ontclekte nren l''ccl llorneins'circ
gra,f steilen nlet allerlei me,rk'"va arrli ge o,ud lledeu,
als r,vapens, ringen, mcclaille's, s'tatrdireel<len,
ent?.

Var-r Bavai rnkte{r cle Britten na,ar llautrnont
aan c'rc l3el.qisrche grr:rrs. ,\Ieer Zuiclelijk storrder
ze year i\ves[1esi. Lùr cl,e sukses,sen volgexl elkaar
o,p. Ail(iere c1o'r'perr. r'r'orden bevrijcl.

Meer Oos,telijk u'aren cle solciaten vau-gerreraal
Pershing meester van al cle ho,o,gten oûn Sedâ1l
cn langs cie overstroomrcle Maasvallei.

In I,otha,ringen en de Vogezen wachtten de
legers va,n cie Caste'1na,u de gebeurtenissen af.

In clit gans,che, zoo gemartelcle Noorden, wer-
<icrr honrclerclen clo,rpe11 bewijd.

llc,u kreeg weinig gevange&en in haaden,
nlaar we,l veel mâteriaal eIr voo,rraad.. De regeu
stro'o,mde in clie dagen neei. De wegeu., welke zoo-
veel te vercluren hadclEn van tranryo,rten,, lagen
als mo'dclerpoelen. Slijk spaitte o,veral op. De
r'luchtende Dtuitschers waren van kop to,t teen
lrerno,cldercl en moeizaafil sleurden ze zich voort,

Toch roo,fcle:n cle D,uitschers in Thiérache en
Àrctrennen nog ail het vee, ge,lijk ze in Vlaanderen
iradclen gedaan.

Vorde,ringen steed5 maar !

D,c'ni 8" Novernber sto,nden de Britsche troepen
in cie \\iersterlijke wijken van Doornik. Ten Zuiclen
van Antoing rllkten ze over de Schelde, vero,ver-
clen Co'ndé, îhulin, Malplaquet en Do'ur.

De F'ranschen bereikten het forrt Hirson emr det
Zuidelijken o'e\zer der Thon, tusschen Origrry-en-
l'hiérache en I,iart, en, ondanks hevigen weer-
stancl, naakten ze d'aar een bruggenhoofd. Door-
1r jk, Pe'rurveiz en Aûtoing vielen. De garde
clivisie cfl de 62u rukten }laubeuge binnen.

l{a,ubcuge nog een naarn met eertijds pijnlij-
ken klank. In 1914 was cl'e veste zoo onverwacht
s,lroeclig gevallen. De Duitschers jubelden hun
zege uit. Allerlei gemchten cleclren c1e ro,nde. Toch
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I)e rnoeder van Geo,rges Clemencea,u.
(Naar een schild'e,rij van dien tijd.)

hacl generaal Fo,umier, de bevelhel,bcr', zijrr l'ot-
1en plicht ge'<iaan, erl een militaire komrtiissie zou
dit later ten voile erkennen.

-\Iauberuge ha,cl clan tre'urige bczerttingsjare rr

cioorgebracht.
)iu was het bevrijcl. I)e l.'ranscite ruiterij trol

Onze grefls over.
De aandacht der gansche werericl was z.oo jtrrst

rlog op dit geb,ieci geves,tigd geworde,tr.
D'e D'uitsche nrilitaire o,versten haclclerr ccrst

het voortnemear o,nz,e nrijnen te vernielen, zooais
ze hcrt cledefi in Pas-de-Calais.

Welk een raûrp zo,Ll het wezen voor o,ns reecls
zoo uitgeput lancl.

I)e o'verheclen tro'ffen reeils maatregeler.r. Ilerr
korr v'arr anze zij<Ne ter bevo'egde plaatse waff-
schr,rwingen zenclen en clit hels,cir platr kerrbaat
nraken.

De Voo,rzitter der Vete'enigde Staten p.ro,tes'

teercle. D,it wo'rdt o,ns duicleiijk uit het hier merde'
gedeelde stuk.

De staatssekretaris va,r-l Rui telilanclsche Zalcet
ma,akt het voùgencl;e npenbaar':

7 No,vember 1918.

rr Aarr den heer F'. M, Sulse'r, gc'zant van Zwit-
serlami, belast me't dc behartiging der fluitsche
beûa,ngen in <le V, S.

N{ijnhe,er,

Ik heb c1e eer, u te ve.rzoeken, het voùgenrle
ondlerr de aandacht der D,uitsche regeering te wil
len brengen:

In haar nota van 2,0 Okto,ber cleelde de D'uit-
sche regeering mede, da,t a de Dtritsche tro€pen

de strikte opdra,cht hadclen o,ntvangen partiku-
iie'r eigendom te spareu en zatg te clragen voor
dc bevo'iking, zoo,veel in hnn vernrogerr is.l

Het is tira,ns' te,r kelnis varr c1e Ve,reeligiie
Staten geko'nen, riat cle Duils-hc auto,riteiLeu iri
.lgeigië clen mijnbo,uwmaatscirappijen hebbeu
,-ioen lveten, dat alle rnerrsciren en die,rert uit de
schachten moe,steu r,vo'rcie,n gebractrt; da,t alle
ir La,teriiial, irr iret lrezit cler rlij nbo'uw-maatschap-
1;ijen, aan cle D,uitschers nto'est wo,rcle'n uitgelc,-
ve rJ, en ciat cle nrijnen onrur<lrleilijk zulierr rvo,r-
tlct vcrnieltl. i)'eze zoo oûgeoo,rloodcle ira,rirlelin-
g-cn, r'r'clkc cle verr,vo,esting van een levclsbc-
tro'efte voor cle burgerlijke'ber,'odki'ng valr ii3elgic
('1i !ierelrnlecle lijcLen cn vcrlies van menschsn-
levens vc,roo,vakc'n, kuunetr niet naiaten op de
legecring eir iret vo'lk cler Vcrcerrigcle Staten den
irrtlruk te ruai<en, willekeulrg \\,rcL,i elr ollrne,i]-
sci-relrik te zijn. irc1e11 ciezc tla.itcrr ondcr sclien-
rling van t1e verrklaring van 2lr Oktober ziju be-
dreven, zulleir zij ne'i geioo,t bevestigen, clnt trr
plc'chtrge verzekeringejlr vau. de l)'ulrscre Lege,e,
ring nict te go,er.ier tro,ur,v zijn gcgeve'n. Ondcr
tleze orrrs,tarrrllgnerlcn l,rutcs,LccIt cie rugceiiilg
cler Vere,enigile Staten, to,t lrcike de verklaring
van 20 Okto'ber n'as geric.irt, met naclru.k tegen
cte voo,rge'l1ornen maatlcge.lerr der Duitsc]re autr.r-
riteiten, r'oor rvier gedrag tle I-luitsche regcering
verantwoo,rclelijk is.

Aanva.ard, mijnheer, de hernieuwde verzeke-
ring van ruijn ho,ogachting.l

(w.g.) ROIJEI{I LAliSIi\G.
Warerr er ook ree.ls tegenbeveleu uit I3erLijn

gekomeni?
In elk geva.l wercl het vanclalisne niet bedre-

ven elt ble,ve'n onze mijnen gespaard. Erj nu kwa-
nren de bewijclers in ctit gebied.

Na het bekeucl trraken van berdo,elclen brief, die
rrog onrfrlst ko'n wekken bij o,nze natie, kwameu
er legerberichten, clie cren jreel anrlere gerus,tstel-
ling brachtan als:

rr Gisrte,ren heb'ben sciretpe gevechten pla,ats ge-
had in t'le butrrt van E,cla,ibes en l.irno,nt-i,'o11taine
ten Z,uiden van Beaumont. D'eze do,rperr u,erden
tloo'r o,ns ge1ro41ten, wa,arbij een aantal krijgsgc-
vangenen werd gcnlaakt.

Onze vooruitgalig ten Zuitlen van het kanaal
,\'Io,ns-Co,ndé rvo,rclt voo,rtgezet.

Wij veroverc'len Avesnes,, llalplaquet, Fayt-1e-
I.'tanc, Do'ur, Tirulin, Co'nclé, I,a Plaig:re,, Belloy
en bezetten het \\Iestelijk deei van Doo,rnik.

Sedert 1 Noveiuber maakte'tr wij 18.00û gevan-
genen ('n verovetcien verscheidene honrlerdeq ka-
]l()lrûen. D

Zoo gittg d,e o,prnarsch voort. Foch wilde den
a.lgemeenen indmk \\/eg1reîne1r, also,f de o'or1o,g
reeds .geëincligd was,. llen nroest af'uvachten rl'at
de l)uitsche'rs zourien'cloell ruet de hun ges,te,lde,

vo,orwaarde,n. Intus,s,chel nlocht de s,trijd niet
vcrflattlven.

Fo,ch wees inr een le'gerordet op, clat de vij-
a,ncl, door cle talrijke aanvallen o'ntwricht, over
het gansrche front r,veek. En c1e nraarschalk voeg-
de er bij :

rr Het is van belang o,nze aktie vol te ho'urlen
en te versnellen.l
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Clemenceau op 16-jarigen lecftiid.

Hij deecl een Lctocir op cie nt'lskrac.rt eu hct
initiatic'f van c1e oppctl;crrelirctrbc,rs en hun legers
o,m de verkregcn ititsiagur beslissencl te maketi.

\6,9 184 D'uitschc r.livis,'t:t rvaLcn 
"tt 

rirrl strijii,
maal gehe'e{ afgemat. De algcrneciic reslrve tclclc
slechts 17 divis,ies me'er.

Foch daarcrrtcgen Lriic.rt t-att iie 205 clivisics
Ir:il in tcserVe.

Die vergelijkirrg is trc'ffcnil'. }Ioc ciikwijls hari
men aalr gealliecrlle zijcle ccn beroep op c1e laat-
ste leserve moeten do,en !

De Duitsche clivisics waren boveLntlien on<1e'r-

rnijnd rloor rnuiterij; veel sol'-1aten liepen lveg.

Een geteraal b'e'i<en' c iatcr aau Przbergc'r' :

ru Van ntijn tu,cc r-iivjsie sr tc,1cle c1c e'cnc' nog- 'i3?
en cic andere 341 rnnn. rt

IVIaar we moctc-rt c'ven toezicrt, hoc het achter
het front ging, in het rijk ze{f.

\\relk ecn tc,es,aul1 iii Drritschlanrl I In cie

Ëntente-lander-l kleeg mell go'ecl uieurn's van twee
zijden : dât van hct frcut en dat uit Duitschla'nci'
Hierr hadilen oprL),ereti plaais. Wij sprel<en hier-
over nâ,c1e'r, -ânt our't reeds clcn gerestest-oes'tand

te schetse'n, lnocten -n"'e to,ch eenigc staaltjes mee-

clee{en.; zull<s is nc'o'dig, oa-ri te beglijpen, hoe c1e

f),irits,chers' wetilra a1le' vo,orïlaarc'len aannemefi
mo'esten.

Zoa las men o,ve'r het Rijnland :

t Over c1e onlustcn te I{cu1en bevat de rt llôi-
rrische Zettttng rr een ttitvoerig r''etslag, waafaâ'n

ivij het volgenclc o'tttleenett :

u C.'tljt "na 
cle jongs,te gebeurtenissen-ie ver-

u,iiclrten wâs, is theurs ook te Kcuicn eetr bcr'vc-
I i rtg r rilgL,broli('ll.

ilies rrachts trok mcl iu optocbt naa,r t1e bur-
gertijke en rliiitaire gevarrgenis van het gami.-
zoen, \^/âar de ge,rtaugerren zo'nc1er blo,c.lvergie,ten
bevrijd rverclcn. I1e1aa,s I kregen claa,rdoor ook cie
elcnrcnten hun rrrij.hcici tcrug, die vo'o1' cie vcilig-
heicl van cie stacl en iie hanclhaving van rrlsr eil
orde min dc,r gewcnscirt \vaLc'I'I.'I'ot gelve1cii,a.,:1 i ge
rus,tve{stoliiig is lret ec.irtcr niet gekoaren. lJcri
officiercn en a11cn aanliorncnden etr vertrekken-
cien solclaten werdeu sabcls en gc\\'ctelr aTgeno'
nlen.

Dte leiriing der beweging, riic gistcren bij ir,rt
staticu ceu â,anvâ,llg r1aill, il1 v,'aâraiilr toctr nr;g
kicinc troepjcs cleeinamen, (;och ciie in rien 1oc4,

i'an i-len nacirt s,terker \\'-er. tl, is clooi vertege t;-
r,vcro,l.iig ers -u'a,ir cl-c geo'rg aiiir- r - i,-i e :i.rbeiticrs o,vei'
gclllnîlcn, cdll zoûri/C'.i nrogcir ji< tleae bclite'ging ill
gco,rdcncle ba,rren ic ieiclerr.

i{edc,ninorgcl r,ouc1 ararrcensluiring va,n rle lci-
tling c1er. ona,Iira,rrkelijke s,ociaal-Cerrrokratcu crt
der mee,r'derhc,i cis- so'ciaiisten tc {i eriietr pla,ats, ciie
cen konnmiss,ie hebben b,c1-rc,crllri rrail twaalf 1e-

dc'rr, .1.rr'.2. \'alr iL,lcre partij zcs.
Flecienmicldag we,rii cen groo{e verga,cle ring

geho'uctren, waârâa"n vee,1 so,lciaten en arbeiclers en
o,ork v'eel burge'rs deelnamen.

In een groote.zaal sprak iie Rijks,dagafgevaar-
digde Nlehrfe,ldt. Hij verkolcligcie onder leven-'
cligen bijval aan de menigte het doel van de be
11's,ging, n.1. de instelling val c1e so,cialistisiche
republiek op niet bloedige wijze. Hij besprak dan
o.a. c1e verschillende eisicfen, die werden gesrtelcl,
rt .l. :

1. ûnmiclde'llijke v'recie.
2. lJcëedigiirg van iiet icger op de gro,nciwet.
;;. \,'rijiating va,rr alic pciitie<e gcvangenen.
1. ATsciratfing van ailc.iiynasiiën in het rijk.
5. l{et stcpzetten van c1e rniirtaire oproet)in-

geIr.
li. i)e annulcering rran alle oo'rtogsJeeningcn,

zorrclet narleel voo,r rie klcine lieden.
?. Afschalfilrg vat het militair sa1uut.
A1 rlc,ze puntem rverrl.en met grooten bijvai be-

groret.
Ilre :rrbeiricrs- cn soidatcnraall hee'ft zijn cischeri

lceils aarr tien gouvenlciLlr e1r rlen o,pper-burge-
irlcc:r,tcr itieriic'gecieclci. De bulgem,ee,srter he,eft ze
rccris aairgeliolnen. l)e 'besliss,ing varr rlen go,u-
r"cine'u? tvordt nog verwacht.

Op ccl anclerre vergacie'ring spraken de redak-
teur van c1e ri Rireinis,che Zeitttng rr en het lic1 van
lien gerneentera,acl Sollmann, ciie onder bijval va'n
rt'e a,alru,'ezigen verkondigtle', dat bij c1e geboorte
vau r1e groo,te D'uits,cire republiek geen b'lo,ed
veigoten mo'cht worclen. l

Lrit' I{a,mbulg rne,1<1c1e rnen :

< Herde'rrmiddag heeft op het l{eiliger Geis,t{elc1
ccn vetga,clering plaats ge'hac1, $,aaraan d.uizet-
<lcn sotciaten en ook Russische gevangenen deel-
nanen. Na aflo,op <let massa-meeting verspreiti-
clen clie clemonstranteir zich cloor cle stad en
b,ezetten a1le beiangriike iruntem, te'rrvijl zii te-
vens e:en aantal ge\zâIlgcrtrcr1, clie in votl'ratr:est
zaten, bevrijdclen.
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Georges Clemenceau op 24-jarigen lee'ftijcl.

fn c1e ha,ven van Hamburg is een torpe'doiboo,t
nret cle roo,cle vlag in top binnengelo,op,en.

Ben arbeiders- en sio'ltlatelrraail is gevorrnd,
clie', iu sanenr.'l'elking met c1e socialistcn, de be-
u"eging 1eidt.

frr ecn manifest van clen Senaat aan de bevo,l-
king rvorclt, in verb,and met rle verwaclrting, clat
de o,nclerhanrl,e,lingel over {1en r,r'apcns,tilstand
slro,edig ,qerëin,c1igcl zullcn ziirr, tot hct berlarcrn
van o'rilc en rus,t a,angemaand.

Ool; te Bremern, I{iel, Lûb,c'ck brak hct oprocr
uit. Ovcral vormclcrn.zich s,olclaterr- cn nrarinc-
ra.r lctt .

LTit lfarrnorre'f sieinde nlclr :

tr Enkcle rlale'n kntam hc( to,t ecn tr.cffr:u tus
s,chcn muitcrs crr tr:ocpen, riic r,r'cigerclen zicli i;it
hen aan te s,luiten. De olrstarrcligc rratrozcn l,-c-
Iraalden cLc o,vcrrvinning.

$.tocts'-l a.g mi d' I a q o,n tst o,n d r-'r ecn .q€:\/ ccl lt 1 r.l s-
s,chen eeî torperlo.clivisie eu rlc u,erf-clivis,ie, die
\\ieigercle zicb a.A.r^r te slrriten, doch clit later rlee,<l ,

nadat de opstanclige matrozerr b,ezit harlrlur .qc-
1;o:ITle'n van de ge\{'eren en \\"apenvoo,r'rar'lcn rtit
cle kazc'rnc. I(r:)rt hieron sJoot he,t c'eheele gar-ni-
zo.en zich bij de opstandige bcu'eging aan, \À,âar-
bij een c'r'rr.pl,-lic",'1nv.np[ça11iç -.'ercl ceho,ur]refl.
De 15 à 20.000 so,lr'latqr tro,kken, nteest gcura:Dcrtrl
tio'o,r clle s,tacl; vele ro,o,c1e vaancl'els u,eiclen'mec-

gevoLerd in clen stoet, ciie doo,r muziek \-orrra:ge_
gaa,n wercl'.Arbeidefs, eveneens gern apencl, n2r,-re:
rr:lr cle dcmons;tratie d'ee,l, a,f<leelingen, r-an rrire
ba,irtlcrt voo,rzielr, hancll.raaf<len de oiae. Ocrie:
gejuich werdren bevrijde gevangenelt in den stoet
oËgeno,men. D€ werrrerr wo,rden beu.erLt, opiat
geen arb'c,icirers clâarheen kunnen gaan.

Er ga,an patloe,ljes clo,o,r. cle stratén, die cle orde
mcctefl h an clha,ven . Roor,ae,rs zallen o nmid clelli j k
wo,rderi flee,rgescho'ten, \,vanneef zij betrap,t wor.
:'en. Dre s,ol<la,ten,raacl hee{t een orcler uitgevaar-
clig:1, dat de officieren en de oncle,ro,fficièren op
hun po,st zu1lcn blil'ven, oncier toezicht van den
r,o'klatenraad.

Het s,tadsb,cstuur heeft echter van den arbei-
ders,raari: bericht olrtvangen, clat het in, funktie
ino,e,t biiivern, c1o,ch o'ncller*toézicht van âen arb"i-
rlersraad. D,eze wenscht veranclering in ctre le,vens-
rn i c'! cle,l envoo,r zienin g . ))

t'it I(iel :

' ( Oil het slagschip rr Kaiser r verdedigden de
officieren mert cle r,evolver in de hancl cie D,uits,che
o'o,r'logsvlag. Zij werden echter dioor de rnanschap-
ûen ovc,rwe'1d{gc1, die de oorlogsvlagnàat beneclèn
hta,14cn en rle roo,.l'e r'lag hes,chen. Twee o,fficie-' 1en, \\'aaronc-ler cle ko,mnanclant, werden gedood
en ve,rscheidenen ge,rryo{ld. Van vier -infanterie
1;otnp'a.qnies, werlke diein nacht te I(iel aa,nkwâ-
nren, hetrben zich tersrto'ndl tlrie b,ij de beweging
aan,geslo'ten. D,e vierdb !!-erd ontwapend. Gèdu-
rende cletr nacht kwam ka,valerie aan uit \ÂIans-
lreck. Zij r,verd op een uur afstancl van Kiel cloo,r
rle marinemanschappen met ma,chinegemr'eren
ôrtvansen en gedwon,gen terug te keererr.

Dte so,lrlatenraad, b,es,loo't, dat a le o,fficieren irr
cle oosritie, die zij nu trel<leeclen, zullen gehancl-
haafcl bliiven, maat zij nro,eten zich vo,egen naar
rlc hevelerr van den soldatenraarl.

Het bev'el. dEn o,fficierern tlle ko{<arcle af te ne-
. mcn, u'er<1l tles namicldags we'er hefroeoan, clank

:'ij Jc l,cmiC<1eling van rllen arbeiclersraa.cl en uit-
dnilrkcli.ik q'erd er o() gewszen, clat men onder
a1le orrstanr:lislteden den o,fficiEren een mens,ch-
u:rrrulrse behan.Jelinq te'n deel mOest laten
vallen.

Hc'viee s,traatornlusteun ha<lcler 7çq1c1,ag te Kiel
irlâ,ats,.. I)re belvc,qing heqo,n mct cen vergaderin.q
va,n talriike madnes,o'ldatetr o,m 4 uur in <1'en na-
miclrl'a,q. Teqerr 6 uur tro,k een groo,te rneniqtc
naâr c'lle .qevanqenis, clro'nE het gebo'rrqr aldp:rr
hinrren, b,eirzriidicJ'e eenir-'e arrestanten, err roo,fde
\\'î,ncnerl eu nrrrnitic. I),aarna tro,k een sfee'rls aar-
rr1l1.is11,'lg Sto4.f lenr "1r.h..irrtrenSte.l . \trrarr- mcrr
r.16. rr,11i1ç19 r.rif .11, 111ili13ire c'cr.arrgcr-r'is, rr"ilclc l-r.-
\ I rl.!."D.

TJ^t lArr-rli 1ra*1 .16,1r r.O^+ 11-Aç.21.,6 cfpr,L-. .ret
mci:r Let irr .ln rfor,lcqclr s.trrtert,ltride,liil< korr
hocrcï. Str:hd1le, torrel r,...r:erklonkerr. liecle,rerr
\,1 ûfcle'fl onzo,nqr-jl crr wic lrrrgs rlen gtn,çf k$rg.m,
11.1'1rî çrc.1'.ur6,rrç'oll :zirh cr hji aan te s,1uitet.

Hc't qc'heele tramve,r'keer \\'âs oo be,ve,l rzan .leri
, c)11r'.'l'i-a('!1f \/â1.1 7 1111T 'S at'oldS af tOt mir-1r'!er-
l1â,glrf .1r6'q1ç;ret. T)rr fn,rorlto to,r rl'e Tfocnitals,fras-
s,c 11'1s rlo,or rnilitaircrr hczet, errerrals rlc Karl-
strassr:. I)e nrilitzrire qerrar!''crlis werrl doo,r een
zccl s'tcrkc nachiuc'gerve,e'r'afclce'lirrg bcwaakt.
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Ook stomcl de branclueer rnet tic spuiten klaar.
Toen cle opgerronden rnerigtc bij cle rrHoffnung))
aankwanr en clen toe.qang tot dc Karlstrasse lviltlc
forceeren, u"e'rrl doo,r cie rnilitairen halt bcvolerr.
Toen men rlat bevel niet nak$'am, liet cle beved-
voerende o'fficie'r eeu s,alvo ir-r cl:e lucht afvuren.
Niettegensrtaande clat dro,ng het volk toch voor-
waarts, \ rââ,ro,p het bevel to,t v'nren gc,gevL'r1l
wercl. Ook uit <1e mas,sa wercl hier en dâ,ar gesch()-
ten. Verfcl,e,f go,o,ide men rnet steeîen nàar cle
rnilitairen. Acht demo.nstranten $rerdren geclood,
21 ge,rleclteliil< zu-aar, ge(teeltelijk licht gernorrr'l .

Twee o,fficierer werden zwaar gewo,ncl wàgge,clra-
gen. Teg,en acht r1r1r warEn cle straten ,rrii. n"
vertlere avon<i er cle nacht waren rus,fig. \\'el
stomdelr to,t na miclrclernacht op de ho,eken cier
straterr no,g op'.qe\,vonclen gro'epen, maar de'ze krn,a-
men niet tot hanc'lelen. Sterke patroulies tro,l<ken
rloor d'e starl.

's Avoarcls ku'am cle Riiksdagafgevaarcligcle
Noske te Kiei aan, die voo'r €jen duizenclkoppige
menigte een redb hielci, lvaarin hij verkla,arde,
clat de wapenstilstantl trinnen eenige clagerr zo,u
komen en dat aan alle rechtmatige wens,clrcrr tlcl
arbeitl'errs en sio'lclate'n zo'u worclertt voldaan. S'ple-
ke,r urâarschurn'de voor nuttelooze geriveldcladen,
!\'elke ald. zaak <1er <1'enro,nstïallten slechts kon<lerr
benadreelen.

De reile wercl herhaaide,lijk cloo,r trijvals,betui-
ringcrr en rt hoch )) -rorep,en op clie republiek o,ncler-
broke,n. Een rnerwarring omtstond, to,en om o,nbe-
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kerrde re,rlenen een aantal schote,n vie,len. Dc
menigte s,toof in alle r{chtingerr uit elkaar. l

Men eischte ove,ral clert a.fsta,ncl t'an derr keizer.
D,e o,proengeil Schaarcien zich oncler cle roode

vlag,
De n Vorwârts r publiceerde een nieuwen op-

roep van cle sociaal-clemokratische partij aan cle
arbeiders, waarrin o. m. gezegd wo,rdt :

< De vre'ese'lijke volkerenûlooftl 1oop,t ten ein-
cie. Br kan niet aan .qc,Jacht \ryo,r'ilen henr no'g
r"ercle,r voo,rt te zetten. Dc lrre.ls kornt. IIij plaa,tst
tle atbeirle'rs vuor (le zwilâTs.tc ptrlitickc crr ekll-
notnischc ta.ah. Bij tle l,olitiekc zal htt zaak zijrr
r1e verkrc'gcu clemokratische' r,tijheden, te \rê,lze-
kclen tn trit tc lrreidcu,

l)'egcne,rr, ,11" dtrll' lr irrr orrlrriivodlc lrotiticli
schulclip- z.ijrl rrarl het orreelitli \;.ui o,lis vo,lk, nroc-
tolr \/â11 hiitr pla.ats ver hvijricn. l)e cla.artoe tror.r-
rlige starpcur ziju ingeieiti. Zij z.n1lar nict gcstrrit
tl'o'rclen \.oor een !)ers,r-ro,n, Iroc hoog rlezc ook gc'
plaatst is.

Lr cLorronrisch o,pziclrt is hct zazrk, c1e vo,lks
' r'tle :litrg te, u'aarborgctr el i'ie ovcrga.ng ttazir i.lc'tr

vrerrlestijci 266 te vo,ltrc,lilrcn, clat niernanc.l vct'-
bnngert. Ilraa,rtoe is z, ,rgvttltli.qc r)rgânis,atie vart
de artc'irl's,b,emidilelirrg c:rr loldoèrrtle s'tcttn iratt
tle rn"'erkloo,zen rroo<lzakeli jk.

D'ezc taak kan crchtc'r r;,rrtrrir;ge'lijk r'i'ortlcrr uit-
gevo'e1'd, \\'allueer alle'.s o,ude'rst boveu gaat. I{ct
betreft i1w vrorrlwqr err kinciere{l. I)'aarom, b,t:"

waart de etenheitl, bezonrucuheirl, tliscipline crr
organisatie. Ge,en Rnssi,.che to,es,tanrlen, maar
a,aneengeslo,ten r.ooru'aarts traar lret docl ltatt tle-
rnokratie en so,cialisme I

ï7e zullerr zicn, ho,c clit a.lles cirrdigtlc. Ifaar'
tleze mede'rlceliugen zijn rrondig o,nr te begrijpen
\v-a,t er in België gebeulde.

Alvorens cenige hc;,ofrlstrrkken aa11 clerl laat-
s,terr oo,rlo,gss,torm in Vla,auclererr te rvijden ert
c1e laatste oorlo;qsfeiten te verm.elden; rvillerr wij
in een paar lila,clzijtlen rien Franschen nrinister-
presiclerrt Clemence'au- ged'enken, die zijn volli
nâar de zege heeft geleicl.

XXVII.

GEORGES CLEMÈNCEÂU

De grooter man hererft Frankriik da o,ve,rrvirr.ning
gesehonkern. Hij rvordt door ziln rnerde-
burg€rls, -tin m€û rerd€'n, g€rnaamd u Dg bevrii-
den deç Vadenlands >.

iTet 'r.r'as no,odig dat er iema.r-rd a:rn hct hor:ltJ
van hel Irlansch nrinisteric klr':rrn dit, dc nt,c,diqc
krachtdadigheid bezat_onr clc teuqcls in hrrncjcir tc
nemelr <:n zijn persoo,nlijken lvil o1.r tr clr:ir-rg.rn lirrr
allen die met kleine rr.riddelen en r.itterijcn lielctl< r.r

dat er eenhe'id krl':rm in dc re,geering. eenheicl in
de legerleiding cier vcrbo,urlrncn, eenhcicl in h,rt
denken en vo,elen rran de gansche Nati,:.

Dit heeft Clemenceau verr,vekt cn verwez;crrlijlit,
Hij kende niaar één vijancl: rJen f)uitsc:her,
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Clcme'nceau in 1876.

nraar éétrnveg tlic leiclen zc.rtt naar cir: ovcrrvin-
rirng : cle eendracht.

lJaarom zij hicr ccn ho,o1'tlstul< gcrvijcl aan den
genralen rnan, dit: door zijn :tanvallrnclc houding
lcgenorver iedcrccrnr die'. nict clc o'nrnidellijke toe-
li6,ntst van zijn lancl en yo]l< voo'r (]orgen had den

" Tijger r werd geheeten.
IJij rverd te Mouillcro,n-en-Pzrrer's, in Venclée,

cler-r 28n Septenrbcr 1841 gcborcn, rln was dus 74
j:,ar o,ud toeir cle o,o,rlo-li uitbrak, o,ut1 r':tu jaren
nraar tijdens dcn oo,rlog cle jongste Fr:lnschman,
rle wcrkda.digstc van allen.

Pareils ! \\rat bete'ekent P:rradijs. Zijn lzrnd
rvas mo'o,i en mo,est men liefhebbt'n, zoo,als de
streek daar lag met haar do,o,r rotscn gebro,ken
gro,nd, met haar cil<enho'uten bc,sst'hages, haar
kastanjes er-r iepen, mct de clo<-r sch:rarhout om-
hoc,rde veldren, met haar g'roene landrn, verlicht
doo'r het go,ud r,'an de brem en de ro,se heide-
blo,emen.

Zijne vc'<-t'rouders langs mo'ederskant hadden
steeds dit do,rpje bewoo,nd, er.r ha.dcler.r met l>.:eren
een zêkeren welstand beko,men.

Hun woonplaaTs stond in cle rij der huizen die
âc Markt, de kerk. de' begraafplaats, het ge'meen-
telruis en de scho,ol o,mring'en.

Hun huis was landlelijk en pa.ste vorlko'men in
cie sireek met ziin witten gevel en g'ro€ne luiken.

V66r den o,o'rlog had het nls15 6rpzienbaars,
maar thans is het een naiio,naal monument ge-
wo'rilen, sinds er een plaat rn den gevel werd
aangebracht en er do,o,r de hand van een vak-
nran de, gouden '"voo'rden werden ingebeiteld die
het vaderlând hem gedikteerd heeft.

Die tien regéls zijn als een dago,rdier die men
'r'o,o,r het gansche leg'er vo,o,rleest :

u Maison o'ù est né, le 29 septembre, 1g41, M.
Geo,rges Clemênceau, président du Co'nseil et Mi-
nrstre de la Guerre. La municipalité de Mo,uille-
rc'n-en-Pareds a fait po,ser cette plaque. le 12 jan-
vrer 1919, en témoignage cle ses sentiments de
fierié et d'admiratio'n po,ur so,n illustre co,mpa-

trrote, 1'org atrisateur de la victo'ire, le 1il;érateu;
du territo,ire, rrers qui rno,nte, chaque jour plus ar-
dente, la recc,nnaissance de ia France. " (1)

Langs vaclr.rs zijde rvas clc famiiie lvelstcllenri.
ln 1623 verleende Louis XIII aittt den ouden ùle -

[lenceau, gcneeshecr te Nantes, het wapen : tt'ec
zilveren sleutcis o'p azuren veTal.

Er waren vele gencesfieereu in de familie Clc-
nienceau, en van z:o,on tot zoon r.verd dit arnl;t
vo'orrtgezut.

Vader Clcmence?ru hul'cle' een (]audre:lu! vztlr

\'lo,uillero,n, cn dcze r'vcrd mo,eder van zes liin-
cleren: Emma, Gco,rges, Adrienne, So,phie. I);iul
cn Albert.

Georges s'ntving ltct ecis;te onclerricht van zijrt
vader. Deze was con gt'lecr:l':, een kunstcnazrru
Zijn invlo'e.l 6'p (ic<lrg'es rvas zcer gro,ot.

'lo,en irij veertien jaar oud rr/as, ging hij te
Nartes naar het l-vc-ée , maar hij wzrs geen st:hit-
terende leerling. Er zat een geest van humo,r in
hem, die hem brzrcht tot poetse! ; lichamelijl<c o'nt-
wikkeling stelde hij boven geestelijke inspanning.
Met de prijsuitdcrelins krvarl hij gewoonlijl< met
ledige handen naar huis, maar to,en hij zag 1tc,e

in de straten zijn rnakkèrs gingen. overladen met
boeken, lauwerkransen en medailles, ging hij
naar zijn vadLers bo,el<enkast, nam er zooveel boe-
ken als hij dragen l<on en do,o,rliep met zijn
zwaren last de stad o'f h:j de cersie was uit de
scho,o,1.

Vader Clemen,.--e:ru r,vaschte zijn zo'o'n het hoo,fd,
maar mo,est inlvendig lachen o'ln de spitsvo,ndige
guiterij.

Geo,rges hield veel yan zijn vader, en deze ko,n
cr zijn zo,o,n tore hlenQ.en ernstig te studeeren, zoo,-
dat hij dc schc:rl verlaien ko,n als een flink leer-
ling.

De vere,:ring vo,o'r ziin vader is hem steeds hij-
ge6leve'r. Hij wa.s nog maar een knaap toien Ben-
jamin Clemcnceru ir.t 1851 door cen potitieke par-
tii vrerd gekerkerd en zo,nder vonnis ter verban-
nrrg werd ver\Àrezen. die op het laatste oc,genblik
in kerkerinE werd lreranderdl.

Vele iaren later horinnerde Georges Clemenceau
aan dit feit cn zerlde aan e€n groep bewonderaars ,

. Miin vacler stclncl vnn iedereen verlafen. to'en
hii verba.nnen vrer,:l Slechts turee l<wamen hem
f.ii z.iin vertrek de hanil drukken. Na hun af-
sche,id naderdle il< miin varler en zegdre il< hem :
u lk za.l u rr'reken ! r FIii a.ntrvocrdde : u 7o,o r"'
mii rvrcken rvilt n'orl< dan. u lli heb getverkt en.
\.vanneer i!< thans nl de 'iieden o.m mii he,en zie'
on mii to,e te iuichen. dan kan ïk mii niet 'nzeer-

(1) Hier in dit huis 'r,r'ercl. den QFi' September
18/.-l . e'eboren M. Gcn,rges C'!ertrenceau vo,o'rzitter
v.rn den Raad en lilini.:îer r'àn Onrlog. Deze rrlaat
wi.rd aangebracht op last van het gemeentebe-
stlrur \/an Mo'uill"ron-en-Parec]s. rJen l2o Tanuari
l--tl19. ter getuigenis r':rn ziin sevoelen van trots
en }:ewo'nderinp. r.cor ziin dnorlrrehtigen medebur-
ger den inrichter rler overn'inning". den bevriider
van Ect qro,ndgebied naar r,vien met telken dae
rorenemt nde qeestdrift. de ilanl<baarheid vâfl
Frankrïjk stifgt.
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'.irr:nde politieke leiders, keerde in 1870 in

tsrankrijk terug en huwde er'
To,en eerst v€r.nam.hij dat Frankrijk in oo'rlog

lvas met Duitschland' Hij bracht.,.zijn jo'ng

;;;;ili; ";i 
Àubmie, bij .haar familie, 99 

tlof
.ruor Purijs, waar de'grond brandde o'nd'er het

vuur van den krijg.
Daar begon zij-n ko'o'rtsacÈtig potitiek leven,

clat ziin p6ilsên tèderen stornd vân den dag voo'r

,.ii' 
"âà.i:rotd 

kloppen decd. Hij wierp zich hals

ov.,r kop in dèn strijd, maakte kennis-met al de

qi-rrcrte itaatsmannen van Frankrijk, deelde mct
hen de hardei uren in het verweer, en dro'eg den

zrvaren last der verantwo'ondelijkheid' vo'o'r de

na tie.
Hij werd den 7tu SePtember 1B?0 maire o'f bur-

gcme,ester beno,emd vo,o,r het XVIII" arrondisse-
ment.

Het ke'izer rijk had Frankrijli ten val gevo'erd.
liapo,leo,n III'mo,est al de gevotg-en der nederlaag
dragen. De Republiek werd uitgeroepen-. .Al de

icnge krachten van F'rankrijk schaarden zich ro'nd
het nieuwe, vaandel.

Clemenceau liet bij zijn beno,eming een prokla-
rrratie verschijnen en toocrde zich hierbij een vurig
aanhanger van het nieuwe regie'm, De proklama-
tie luid'de:

< Medeburgelrs,

> Mo'et l.'ranFriik tegen den gro,nd geworpen
v/o,rden en verâwilnen, o'fwel zljn rang herneme,n
in de vo,o,rho,ede der vo'lkeren?

r Deze vraag wo,rdt heden gesteld en mo,ct bc-
antwoo,rdl wo{'deï.

u De vijand staat voo'r de poo'rten der stad.
lWis,schien is dd dag niet verre meer dat wii met
onze bo,rsten de laatste vesting van het vaderland
zullen vo'rmen.

, Iederee'n kenl zijn plicht.

Clemenceau in zljn tttin cler rue Franklin.

ho,udcn mij tot hem te keeren, wien ik alles ver-
schuldigd ben en u to'e, te roepen : u Hem alleen
dient gij te vereeren. ))

Ja, de man heeTt gewerkt. In Frankrijk en
verre over de grenzen van zijn vaderland, tot de
uitho,eken der lvereld, r.verd zijrr naam bekend.

"le Parils stucjeerde hij vo'or geneesheer, wierp
zrch in de, po,litrek, hicld zich met letteren en
kunst bezig en lverd rveldra om zijn talent en
do,o,rdrijvend'heid opgemerkt en aan het hoo,fd van
bladen, vereenigingen en partijen geplaatst.

Wat hij deed, kwam uit de eerlijke overtuiging
'tan zij.n hart. Clemencceru is altijd een eerlijk
man g'êM/eest. dat mo,eten ttI z,Ijn tegenstrevers
van hem getuigen.

Hii zelf schreef eens :

" Men kan ons verplichten o,nze gedachten te
rlt'belrgen, maar niet dezen tè vervalschen, o,ns
verplichten te zwijgen, maa.r niet verhinde'ren
de lvaarheid te zeggen. Gij z;egt: . Mrij zuI-
len ons tegcn urv hindcrnalen { e pletler lo'ô,-

pen ! r:. Maar ik antwo,c'n'd u : ,, Wij zullen
de'zen verbrijzelen r. De strijd, dat is de reden
van on.s bestaan; wij hebhen gczegd dat r,vij zo,u-
den opstaan, maar dat wi1 n:el bedr-riclen dat rvii
rrr,:t dc handen geËruist bii het t'erk zul!en blijven
sl.a.an. De taaÎ< rs zwaat, ik br,l<err het, maar het
rrrtbreekt ons niet aan mo:d; wa.nnccrr wij spre-
l<en en wanneer u'ij schrijven. dan bcvinden .ivij

c'ns achter o,nze wc,o,i'der , geschrif -

1.1-r: ilren r,vete het god dat wi1 sterk zijn, war.rt
r',:t; r:trijden voor een gedachte, ,

Hij r,verd aangehouden en in de gevangenis o,p-
geslo,ten. Nlaar hct r,vakkerdc z;ijn mocd aan cn
vo,o,rtaan kon men den jongeliirg vinden in d^ eer-
:jte rang'en van degenen die streden vo'o'r de prin-
ciepen van eerlilkheid en recht.

In 1865'iverd hij geneesheer beno,emd. Doch de
po'litiek trok hem meer aan en hij bezocht Enge-
land en Amerika, stelde zich in betrekking met Clernenoea,u in 1906.
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Cletnenceau op r,vande'l in Vendée'

, \f ij zijn cie kfnderen der o'mwenteling' Het
vo,o,rbeeid onzer voorvaderen van 1?92 bezicle o'ns

llet zo,u ons te ver voieren 
'. 

zoo' wij al de bijzon-

O..fr.a"o van Clemenceau's'leven aanhaalden ti;-
.;;-';il-bero'erde dagen en tijdens het langzame

;;;;i.l van Frankrîju' Ziin u'erk als- vo'lksverte-

-"rr*o'o..digc.. als redenaar, als schrtlver '?uÎockcleelen"vullen' Hij bleef in de hoogste. regtc'

;r;;^ ;;" den Staat werken vo'o'r zijn dierbaar

i;;.it à" h;rôpbeuring 'de weivaart van..Frank-

r''*;; tl.r *.1)q" .l'ui het Fransche volk' Zijn

a"gUi^ar"tiLltt, liltt letterkundige werken' zijn

rc8el'.rcrint{cn, getuigen van zijn groote- liefde

';;; .'!" ,Âlk'en zullin als een monument hlijven

staan.- -fti; 
*u= c1': mo'edige, de o'nbevreesde' de o'nbe-

rlt"kt. in zijn strijd voo'r recht, vrijheid en rer'ht-

uuoiJigr-,"i.i. Hij 'was de gevreesder. die op zich

trc,k ai de liefdô van zijn-bewo'nderaars, al den

frn.i ,iin.. tegenstrevers". Men gin-g-hem te' lijve
*àt d.'p.n, hËt woo'rd, de daad..Al de spo'tbladen

t<arakteriseerden hern. Zijn vrienden h-e.melden

it.À'àp, zijn vijanden bespotten hem' Hij werd

om ziin seàuchihcid den u Tiiger I 5;enoemd, .en

""i.îi"irt.ties vielen o'nder dèn do'nder van zijn

woo,rd.
Men herinnert zich no'g zijn verwo'ed optreden

;'r cte ,aak Dreyfus, to't dèzelfde voor het AssiBen-

to'f haar o,plo,ssing ,vond.

Twintig iaren Èng sto'nd hij op-de.tribune cler

Iiamer, e"-nïanoaar uit slingerde hij ziin bliksems

naar ziln vijanilen.
In 1902 werd hij to't senato'r verko'zen, en eenlg'e

,.... lâi* tot hoôfd van het ministerie benoemd'

\ran to,en af hadr hij reeds een hevigen strijd te

€o,
))

)

als zii, zuit'en I'ii o'verwinnen.
Leve FrankriJk !

Leve de Republiek ! rr

Parijs werd do'or de Duitschers o'msingeld' C)e-

.n"r..àu kende to'en te midden der belegerde stad,

iurr"t-,.,r het gekiikklak der wapenen en de drif-
iig" t r"t." t à n"t volk, al de gevoelens en al de

aigsten die de Parrjzenaars deden o'ntvlammen en

te neder drukten.
Hij hoo,pte dat het doro'r Gambetta op de been

gebràchte- leger de ranS'en der. Duitschers zo'u

àoo'rbreken en zich mct het Parijsche leger veree-

nigen. Hij 1eecl o'nder de onbevo'egdh.eid van de

leieraanvoerrng. om den vcrlo'ren tijd, orn de

.uËo,r,len die trien den so'ldatcn toesprak etr hen

slechts bego,o,chelden, aan de mannen die alies

vcrlateu hàdden voo'r cie verdcdigingJ hunner stad'

aan cle mo,eders ciie al de, ellende verdrocgeu c'm

hun mitnuen to't overlvlnnen aztn tc zt'ttcll' Hii
leed onder alle's wat de nederlaag in de hand

werkte en mo,est de vree.selijke o'ntgo'o'cheling der

kapitulatiei beleven.
bl*rn..t".o.t werd na de no'o'dlottige dagcn der

nederlaag do'o'r Parijs afgevaardigd cm den vreclc

cn clen o,âr1og t.e liciprekcn e'n vertrok naar Bor-

deaux om zijn rvo'o'rd te do'en hooren' luid en on-

vervaard tegeno'ver een meerderheid, bereid om

cle nederlaag Te' o'nderschriiven'
Elzas 

"r-t 
i,.tt-Fu.î.tgen vicle'n den Duitschers in

hand,en. \licto,r Hugo u,eende dien dag. Gambejta

en Clcmenceau velrza.akten aan het wo'ord' De

c,,cofferirlg 11'611 .1 s'cst€trrd met 546 tegen 107 stem-

nlen,
En to,en ontstr'ird hct vclschrikhcliil< drar'ra dat

rn de gcschredenis bcl<end staat als dc Conrtnune

va.n Pàrijs, cn tvilar cluizenden en duizenden srreu-

r-clclen dâo,r tle hand van rnedeburgcrs' \Vat Cle-

llrencezlu oo,k wro'cht, 'hij vcrmo'cht uiet tle lragc-
clie af te'wenden' Clemenceau aalr 't front.
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Cleruemceau en zijn zoou, kapitein UIichel.

vo,eren nret I)uitschiancl o,ver versr:hillende krves-
tie's. Duitsctiland zcrcht v?ln to,en ;rf re eds o,p1]ieu$,
Frankrijl< te overvztlleri en zijn gebiec{ uit te, strek.
ken over g"anscË !)urr:pa. De zaak rran Maro,kko
ligt nog in ieders geheugen. Den g"n Febru:rri
1900 teekende Clemenceau het akkoo,rd d:rt dezc
zaak definitief met Duitsch.larrcl regeld'e.

In 1912 kwam de krvestie lverrr ten.tapijtc elr
Clemenceau diskuteercle het nie urve verdrag in
den Senaat na den val van het ministrie' Caillaux
en o,nder het ministerie van Rrlmo'nd Prrinc:rré.

Clemenceau verdedigde er zijn stclling. TTij rvil
de Frankrijk z)1n roù van menschlievendhcicl 

'in 
clc

lverelcl doen vo'ortzetten en het land cle no,o'dige
verdedigingsmicldelen schenl<en oun het dreigencl
o,o,rlo,gsgevaar te keeren en de to,eko,mst vfln het
vaderland te vcrzekeren.

Clcmenceau \rras o,p de ho,o,gte van de vrecsc-
Iijke toebereiclsele,n die Duitschland maakte cm
, cn nicuwen o.crlog te bevecfiten : hij rr i, , .!

Oostenrijk zijn bo,ndgeno,ot zou bijspringen. Even-
als ai de Franschen hc,opte hij o,p het vcr.bond met
R.u-cland, hii rvisî ook. na een o,nderircud tc Ma-
riënbad met den konirrg van Engela-nd. dat dc
Britten niet zo'u<len toelaterr ciat Duitschland
Frankriik naar de keei zou grijpen. Maar vo,o,ral
rvist hij dat men alleen o,!-r zichzelf rekenen ûro,cht.

Hii verrveet 6et go,evernement gehanclelcl te
hebben onderr de bedreiqing rler kancnncn van
-\gadir. Hij wees op hct ge\.âar cler machtscnt-
plociîng der D'uitschers e,n beslo,o,t : < In lglQr 1y2-
ren wij de verslagenen, maar wij onderwierpen
.rs niet. De levenden bleven de dooden trour,r,.

Wij hebben in rie rverelcl nog o,ns woo(d te zeg-
g'en en onze daad te verrichteu. r

De senators luisterdetr tnot o'ntro,ering n:Litr

rieze kranrge lvoorden, maztr stelnclen het vef-
drag, waarbij I)uitschl:rncl in VIarokko, een g'ro'o'te

cr've1'lvinning bchaalc]e.
Twee jaren lirtcr zo,uclen <le ieiten de wo'orderl

van Clernenceati iri liet lrelie licht clel r,r'aarlieid
steilen,

De rno,o,rd r,'itrl Ser';tjtr (ï 1v1{-t p 1ia:Lr' donlicrc
schadurv o,vcr rlc rver:elcl. Ile gruwelijkste allcr'
oo,rlogen lir;rk uil . De' clagcn stonden op in hci
ro,ode licht vatr b1oed. St:rvië rverd do,rl'r r.)o'stenriii':

aangevailen. Ûurtsr:hlarrci wierp crp het onvôc'r.
bureidc Franlîrijir tlen z\r'arc-,n ram zijncr drLizen-
rlcn lrartr:rren.

('ienrencea-u w'crr1 nirt verr:tst dtrc'r clc li:rta
stloio,f. Sinds l8?l wist hij clat dc d:rg 1<omr,tr zt.,tt

clat L)uitschiancl zijrr q.r'ijplrlztun' naar Frankrijli
Liitstr:ekken zou.

ïu de weg'en en c1c lanclen trilden o,nder clen

slair der I.larbarcn rn hct vaderland bedreigcl
rverd, nu het ving' onr levcn en clo'od, rvist Cle-
lnenceau clat a.l1ecn tic satnettlcrking van gansch
rlr: bescl-ra.:rfcle rvercld en iuzcqrder de satnenwer-
i,jlg van icclereen ir l.rankrijk noodig was uinr

clcn rvanhoprgcn tc?enst.irncl to,t ecn goccl cinrlc rc
l icvechten.

I)c 1>artijrran in henr verdn'een, zclis de pcli.
tiel<c nrirrr in Ëem u,:rs riocrd. Er bleef in henr
alleen ncg het rFr:rlschr: bloed rvalikcr, d:rt :r1 de
Fransclren :ranzette to,t r,crdecliging.

Zii. die zijn l;o,r'enmenst:helijkc m:iclrt cn
lira.chtsinsprrnning lienclcn, br:treurdcn he,t dat hij
van clen cersten stoncl af niet het Staatsro,t'r in
hafrden nemen ffo,cht.

'['egen dezen sno,oden ovcrval ko,n de heiligt:
rtercledigingso'orlo'g geen beter a:rnvoercler bezit-
1.r:n dan Clemenr:e:lu, de cver'lcvcnde van degencn
rlic in 18?"1 r'erzdt aernteekenclen tegen dc inlij-
r.irg van Elzas-i-ctharingcn.

n4a:rr het mocht nog niet zijn. Ho,ogerc eir
ilirpr:i'e' bedo,efingen moresten worden afgewerkt.
i Ict l:rnd rno,est ce rst o,p clcn rand van clen af.
gro,ndl wo,rden g"c:blacht alvorcns hij den degen
qlcr lveerlraaE in de handi zou llcrren en iederert
Flanschman dcn rveg naar cle bcvrijding vo,o'r-
r lgaan.

Clemenceau vroc;1 clagelijk:;ch dat me n a1'lrs
:,:nu op.crfferen aan den oo,rlog, ten e,inde bct land
do'or een niettrve' nedc,rLaae-r.an c1e slavernij tc
sp:rren.

Na den altocht van Charlero,i en clen marsr:l-r
ilcr Duitschsrrs op Par:ijs, wierp hii a1 zijn invlo,ert
i,r het str:iidperk om het lancl te vereenie-en. Als
ct:n zaali v:ru de î'rootste no,r_rdvrendiq-heid vro,eg
h ii hct l<ontroo,l dcr r,r'etqevencle Kzr.mers. FTir
rv_i:rd dco,r dcrr Se n:rlt tot I'o,orzitter vcrkozen cler
I{o,mnrisie van Ru itenlanc'lsche za.ken. en o,nder
zrin herhaalcl aanclringen 'n.erclen cle l{amers te-
r'r'g hijcenqercepen.

Hij stichtte zijn hlar| u I-'I-tromme I_ibre , -,. De
Vrife Mensch 

-. en doo,r zijn kranige kritieken
.çvercl het verscheidene malen qesr_.horst. Hii ver-
anderde to'en de titel in n L'Homme enchalné r _
l)e geketende Mensch -. Zijn veldtocht werd
doo'r duistere krachten tegengé,rverkt, hij vo,erde
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ten om hun gro'nd te verdedigen, hij leefde in hun

1c'opgraven, ltristerde naar hun woo'rdenr hun be

tracÈtingen, dwo'ng zijn geweten to't het hoog-
st,- bese"f van zijn plicht bij het zien van hun

:{. riclvastighcid en hun moed'
In de so,mberste ureû versaagclê hij niet' Dag

en nacht stoncl hij te lreen. D:Lg en nacht was hij
i,. liet geweer vo'orr cle bevrijdirtg van zijn gelict'
rlr rl grond.

IiJ' ae mart clie noo'it leercn l;iclden had, die

notrit cctt kerli inlratl o'tr zich lr:tn cle voeten van

hct:t1tit:tr tc r'verpcn, clic noo'it cle hzrnclen had

e-o\'o'uwcn u:i.:rt' detl hcmcl, rvct'cl op zekeren dag,
),.lo vertclt tnclt, bclrapt achtcr een pilaar eencr

krrl< tc l':rrijs, c1e <;uclc oogcn llat van trtlnen'
\\'ij rlot tcn hit'r gcu'irgetl vall (:ell feit dat

,;1,-1.'1,t ,1,',r ,,,'r'log iir l;r'llrl<r-iil< qr(r(rt ()'pzi( ll

1,,',,rrcl.,. Ilcl w:rs iir llrlS. I I''t I Ieilig i Iart Jesrrs
zcu r,'erst-'hcttcrt zijlt zl::l.ll crll trlcisje, cn ha:lr ver-
sclreidenc ra:tclgcvirrgcn Segev(rl1 helrben. Onder
irrccr' hittl de ver:schijning haar bevolcn naar Cle-
llrcr)ce:rLl te gitztt-t etr hcnt bekcnd te rllaken d'at
Franklijh nog in den loop vzin het j.'t:tr zou over'-
winnen, nraar clat nrcu hct beeltl van het I{ei1ig
LI:rr"t zÉtr rrrc]'cten bordurcri o'p het vit:rndel in hct
leger.

(iler-nenccau luisterde i(rt\'\iat o,ngcloovig' nr,l,r
ht:t vcrhaal van het jongr' nrcisjt' ,'n ze ide huar :

-- \{cn'doc n:at nrcn u'il, zo,o, Frankrijl< nraar
iricrt tetr gro,nde gaat.

\\iij stzLan natuur'liji< niet in vo.ôr de echtheid
',:rrr rle vt,rs,'hijning ; r'crsclrt,idcrre dagbladen heb-
ben het o,nderho,ud van hct mcisje met Clemen-
ceau meegedee{d. Hct antwo,o,rd van den groo*
tcn vaderlander ken:;r:hetst herr ten vol1e: Al1es

Dc 'l'iigcr.
('i'cclicrrine larr Scirr ir-r u l,a Iiirïonncttc,,J.

cctt ttchten vclcltc'r'ht tcgerr cle lrrnlru:;t1ués. ilij rvilde
', rler't:t:r'r aarr hel. tro,nl- et) g:rl' hicrin het voo,rbecltl,
gal a;rn tlcn o,o'r'1og zi.jn zo'an,li1ein-zonun. ncvcnr
;rijn rruclstc clo,r:htcr, zit:lirrndlénster tc Verdun;
r irr trvcc crrclele ilro,eclcrs Albcrt en i,au1 CJe ;rcn.

, c:Lu, lrt'idt,n k:rpitein., ir, u t'rl<clijl<t.rr rlilrrst.
Clr,nrett,'citu Rrccg r t lt. r-ii;rrrrlrn clctr dc v;rclt'r-

ii,nci:;r:hc onbaatzuchtig'!'rcic1 r.ar-r ziln werl<. In zijn
irr'itieken ging hij iede rrrr tc liive dir' 'f ç,,rclien<ir: :

Ilinistcrs, ho,oge antblr'nrrars, gln{'rrris, tnt zclfs
rlt'rr pr','sidt'rrt dcr rr:prrlrli, l<. Mr,rr lrij l<r-ct:q. lrr.1

\:(illi nred,e. Ttjn ltla<1 tclrir- htrndcr.rl tluizt.rrden ir:
z:ers. f)e pc'ilus in cle looirRrirven r.o,elclt,n dc be-
slhcrrrring r":rn liun grrro[sn vrirncl r:rr clcn invlcrrd
t'irrt z;ijrr rnar,htigc hancl. Zij nro,urli{.r1cn hcm airr-r
trn dert pijnliiken ç'çg tr: r-r.rlcJracrr. dit, r,o,eren
rtr.ccsl naar het licht rlcr rr,r,'n1-1.,.i1111 f ylg-.

,, -l'c tr':rpcn I 'l'e lr,rrpun I :;r.hrec:l hii. Stcrvcn
is niets. nt€.n ntcet l<unncn r-rr-crtvinncrr ! 'l-c clirn
cindc hcbben u'ii dc arlrlcn \rrlr irrlr,rrcn lir.ansch-
lr:rn no'odig. C)o,k rlr: zu":r1;stt' cnCer c,ns nro,et z;in
rle c1 irt clctr rotr,rl l);il)r(ln{a(.11. In hct lrrr.cir r'lcr
volliert:n l<rrrrrt er.,n uLlr \rorr- d:tl ccn r:pis<'he storrr-r
lrrr,'r,cn de il:nlren o,ntke tr:nt.. . I1én natic in één
zitr1... \Vii nloeten cen go,e\'( rneilt,nt van staal
helrben... C), rradcrland. g,,lrr.irrrtiirr1i1. ..1'or,;-61 d2{
tlt: ntcnsch gcslc'tcrr 6ç1111t i'r r.r;1 f ç,ç1yç1f ;;ing- r,iir-r
gt:r.cc1ens. gcdachtcr"r. traditios "l)rie vc,llr: iarelr .qinp"r"r \-crlr dcn iizertrn mirn
nld11s y6r6'ylii in cen vrur-hlhrrr-r-ct-h1en. ,\ls r-r,or-
zitter van de lere--erl<cr'nrnrissie bezol.ht hii meirig,
nraal het fro,nt. I)aar lecrCr,hii clcrr crrloo l<(,n-
n(:n en ziin hlo'edie'e o,oo,fferinq. Hii lcerde rlen
solda.at begrijpen en cle :ic,lcl:r:rt hcnr. Hii leefcle
llet leven cler kriieslicden, die a!les lladdert verlir Cierueuccau cn gelrclaâl Pétaitr.
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rvat bijbrengen kolt tot dr cverwinning, w:rs helx
rve1geva1lig.

' Clemenceau wercl clc pcrpulairste van al cle die-
lu:rars valt het vatk,riirrtr.l. Drie iarcn van onver-
po,osde werkz:r:rmhcicl lirachten À.,-r.., ,,un hct rocr
van derr Staat. Nu mocht men varen: er was een
ÊJoed_ stuurmân aan bo,crd die het schip in vei-
lige haven zou brcngen

Den 22 Juli 191i hield de Senaat een histo,ri-
st:he zitting. Clemenceau klo,m op cle tribuun orr
een lans te breken tegen de po,iitiek die, to,eliet
ontzenuwende propaganda te vocren, die er o,p
aanstuurde een vrede te beko,men doo,r overecn-
komst, wat voorr Frankrijk orp een nederlaag zou

uitlo'opr.:n. F{ij klitikecr:de de antirnilitaristische
propag:rnrla \::rn ( Le Bo,nnet lto,une D gevoerd
dr-ror 41t''-r.,t.r'cl:i, hct toclatcn dat onclo'clanen der
Ccntr'irlcrr vrij in Iiranlirijk r.t:r'blevcr-r en passen
lrr:klr'amrn. I{ij viel den ministt:r van binnenland-
sche z;a1icn NI:r1r,1' aan, n'rt iranlciding' gaf to't
clc airnhcr-rdin!{ viur l)uval, bij rvien men bij het
ovcr:rteken cler Ztvilserscl're grcns een rvissel vo,ncl
van 10{).{10() fr:rn1<s. Dic aanhoucling clced hcrt nri-
nistcric Ribo't vailcr-r. liranliLijl< urat'httc in span.
nint' o'p een tuinistclic Clernenr--e:ru I not.ht:rns
rvcrcl Pirinlcr'é beno,cnr<1. FIct u':Ls het viertlc nri-
rristerie sirrrls den rri'r-lo,q : \'ivi:rni. llrilrnd. I{ibot.
l)ainlcvt!.



l)lirttlgroncl 'rna,n Parijs met aanduiding
geschut

der punten van d.b p,laats€n waar het verdragend
.tre{Ir-rs kreeg.
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Clemenceau o.p de tribune (doc,r Vallo'ton)'

De gebeurtenlssen vcrergerclen ; men moest de
o,ntknoo,ping van de blo'edige tragedie o'nder
o.rjg'en nemen. I)e r.oo,rzitter tlt,r Repubiiek riep
Clemenceeru tot zich. Deze nam het bewind aan,
want in z:ich vo,elde hij a1 den wii en de no,odige
i;racht<ia<iigheid. om den dro,even toiestand te
liecindigcn.

Op z;even-en-zeventig jarigen o,uderdô,nr nam hij
op zicit de verantwo,o,rdelijkhcid cier gebeurtenis-
sen van het verlcden en de to,eka,mst, en wierp
zich in de wo,rsteiing rrret al zijn ko,elbio,edigheid
cn slo'utnlLr'edigheid.

ilen lûen November .rverd zijn ministerie-ge-
vormd,,en hij zeTT' werd, tot minister van oo,rlog
aangesteld.

Zijn verklaring bracl.rt aan ieder den zuiveren
stand der zaken o,nder oo,gen. Zij brandde. van
de c,nstuimigheid eener o'noverwinnelijke vader-
landsliefde, eener o,nuitfutbare krachtdadigheid,
in het vaste, oinwankelbare gelo,o,f, dat het v4der-
land overwinnen zo,u. Hij sprak histo'rische woo,r-
den :

. Wij bieden o,ns voor de natie aan met de
eenige ge'dachte van een o,nverbiddelijken o,or1o,g,
zegde hij. Geen vrede'lievende kampagnes meer,
geen Duitsche intriges, noch verraad, noch half
ver44ad meer, alleen de o'or1og, niets anders dan
de oo,r1org. Onze legers mogen niet tusschen twee
vuren wo,rden genomen. De gerechtigheid ver-
vo,lgt haar weg. Het land moet weten dat het ver-
dedigd wo'rdt. Een dag zal kornen, dat van'uit

Itarijs r-raar iret nederigste do,rp, stemmen van
tocjuichingen voor o,nze orverwinnende vaândels
zuiien o'ver'"1'aaien, o'nze vaandeis gedrenkt in het
b1c',:d, in de tranen., geschetrrd droor .de granaten,
pra,:htig'e verschijningen o'nzer groote diooden.
Dien dag, den scho'o'nste van ons ras, kunnen
wij verwezenlijken. Om deze o,nverbidde,lijke be-
sluiten vragen wij u, mijnheeren, het zegel van
uw wil. D '

\,-an dien sto,nd aan voelde het land dat het
zijn me'estel hzrd gevo'nden. VIen wist do,or pro-
cessen dat de millioenen markcn, die'Duitschland
met woeker in Frankrijk rci,ndstroo,ide', zo,oveel
kwaad bero,kkenden als al dc vijandelijke kano,n-
ncn, vliegtuigcn en stikgasscn. De o'nderduim-
:' 'he wcrking( n nrcr'csten r cr rritlcl rvcr,rdcn.

i ij, die verantwoo,rding mo,csten afléggen, wer-
<1en hierto,e gc;dwo,ngen Na BoJo' Pacha. Mata
Hari, Almereyda, kwamr-:n Duval en de opstellers
van n Le Bo,nnet R.o,ugt, ,,, Lernoir en Deso,uches.
Malvy werd vcor het gerecht gedaagd en Cail-
laux aangehouden.

Den 2ff" December 19,1? steldg Clemenceau de
li.abinetskwes'tie in zake het binnenroepen der klas
van 1919. De uiterste linkerzijde was tegen hem.
Hij so,mmeerde de tegensprekers hem andere

von Bissring, tweedê goeverndur in bezet België.
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brandde, in de rvoo,rden, die de man had uitge-
spro,ken, door a1len den 

-fijger 
geno'emd, en die

:tl de, ondercluimsche ureriiingcn onderdrukte...
l r-;'cn k'nvam de ve rlilaring vzrn den Oo,stenrijl;-

scirèn nrinistcr Czcrnin, d;rt Lllentenccau henr lrt:t
\ crriB jilar o,nr vrcdcsonderh:Lndciingcn hat.l ver-
zcr,cht.

Dc l--rutale logen-stra{fing van clen 'l ijger
u (iruul C;zernin heclt gelogcn r, klo,nk :lls cen
[irlrkslrL5 tlout IJuropa.

Iiaar hct hiclp niet, men zou Clemcnceau nrer
cioun va11crr. Icderccn steldc zijn vcrtro,u!vcn in
llir gfuutcrr ntan.

tr)c l)uitschc :r:rnvrrl van !l [,,laart 1918, brak
los cn vcrspreidtle zoor.eel angst als tijdens dr.
l;clo,crile. dagtirr van Augustus-Septernlter 1914.

Dc vijanrl hiicl t,an het ltussisch lront ntcer
cl:ru ecn rnillio'en mannen iraar het Westen ovcr-
gcbracht en zo,Ll al zijn kr:Lchten inspannen o,nr

Parijs te. bcrcilien en clen o,o,rlog te winnen.
Cle menccr:ru verwezeniijkte toen zijn droonr.

Or-rder een l're1 \.:1n vuur, waâgd'e hij zich to,t tn
de r:t:rste 1i.1n en lto'n het o,pperbevel over de le-
gcrs neerleggcn in dc handcn van generaal Iit'r,t:h,
'uvat l,'rankrijk en gzrnsch Europa redde. '-len ge-
\ro,lg-c van t:cD ernstig ge.sprek te Do,ullens, tus-
schen l,loyd (ieorge cn Do,uglas H:rig, wist hij
rie lingeisr:hcrr te ovcrreden en den 30'en Maart
urerd F-och ciit o,pperbevelhebbersschap opgedra-
gen.

Het werden wreede dagen voo,r Frankrijk.
Clemence'au spande zich nog meer in, zoo, dit

rrogelijk ware. Hij scheen al den last van zijn
gewir:htigen po,st te dragen, gaf zich geen enkel
uur per dag rust, w?rs o{/eral, aanmoedigeod de-
genen bij wie twijfei ontstond, troo,sl.end de sol-
datcrr, die onmenschelijke pogingen aan*'endclen
om tlcn vijanclelijken giervlo,ed te stuiten.

Briancl, minister-president van Frankrijk.
1916

I
I

Weer thuis.
Zeer verspreide postkaalt. rritgcgt'verr ter gele-
genheid van de hero,vering van Elzas-Lo'tharingen

middelen te zijnen dienste te stellen tegenover de

I)uitsche ho'rden, die uit ltusland lo'skwarnen en

zich thans met de voùle kracht hunner getallell
o,p het Westen zouden werpen, en sprak met o'nt-
rôering oryer de bo,eren die al hun kinderen aan

het land afsto,nden.
Van den 30en Januari to,t den 2en Februari

1918 hield de o,Pperste ooriogsraad zeven zittin'
gen te Versailles.-I)en 4en l"ebruari zond hij zijn
àntwo,o,rd o,p de vo'orsteilen der Centralen. De
oo,rlog zou to,t het bittere einde wo'rden voo'rtge-
zet.

Op dit so,genblik'uvas de militaire to'estand zeer

ernriig. De-Duitsche be'sprinS,ing kondigde zich
verschrikkelijk aan. Duitsche vliegtuigen kwitmen
Parijs o,nophoudelijk beschieten. Een vervaarlijk
kanon, aaf IZO kiio,meter ver dro'eg, zaaide zijn
granaae! over het hart van Frankrijk.

Ciemenceau verbood de socialisten naar het
Internatiornaal ko'ngres van Stockho'lm te gaant
wâar men met het Bo,lchevisme in aanraking zo'u

ko,men en de revoùutio'nnaire diktatuur uitroepen.
Clemenceau zei to,et:
<, Mijn buitenlandsche en mijn binnenland-

sche politiek zijn èén. Binnenlands vo'er ik oor-
log, buitenlands vo,er ik oo,rlog. Ik voer altijd
oor1og... Rusland heeft o,ns verraden, ik vo'er ver-
der oo,rlog. Het ongelukkige Ro'emenië is ver-
plicht geweest te kapitulqeren, ik ga voo'rt met
oorlog'1o,eren en tot het laatste kwartier zal ik
den oo'rlog vo,o'rtzetten ! >

Deze fiere, woreste w@rden, verwekten gren-
zeloryze geestdrift in het land, dat niet sterven
rvilde, ieder herkendbi het gevoel, dat in aller harte
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Viviani, minister-presriclent van Frankrijk.

'l'e midden van dezen o,rkaan, wercl Clemenceau
clen 27en Mei voo'r de vierschaâr der Kamers ge-
ro,open, waar hij een hevigen strijd, tegen de uiËr-
ste linkerzijden te do,o'rstaan had. Yerscheidene
nralen belette.men hem te spreken en moest hij
tle tribuun veriaten. Eindelijk toch gelukte hei
hem het woo,rd te voreren er verklaaide hij zich
niet te leeneri'to,t het afzétten van g:eneraat's, die
irun talent en hun bloed vo,or het îadertand of-
Icrdcn.

_ Hij herinnerâe er aan d'at hij vo,o,rspeld had
dat er wreede uren zo,uden aanbreken, en dat die
uren thans geslag-en waren, die men geduldig
mo,est verdraéaen. Hij u/ees er o,p dat de io,ldatei
een teg'en- vijf zonder één o,ogeÀblik van rust te
kennen, sinds drie dagen en diie nachten, vochten.

Gansch de Kamer spro,ng o,p in een be,rveging
van g'ee,stdriftige danÉbaaiheià.
_ u Ginder, vervolgde hij, kunnen de helden al_
leen _sterven, maar gij kurit do,orr een vastbera_
den houding hun de vikto,rie schenken. Vo,or irstaat een. g.o,e,vernement dat noo,it een -ra.r,à._
renden vrede wilde aanvaarclen.,- Jaagt o*, -.g
3f.behoudt, gns, maar_ zoaûang -ij"o,pî"rà" post
hlrlven, zal het vaderland tot het uiierste verde_
digd wo'rden. >

Hij was de man die de teugels sterk in de han_

1914

den hield en den staatswagen mendre met ijze-
ren wii waar hij .wezeî moest. Hij sprak to,t de
so,ldaten zijn vlammende woo,rden, die huu moed

"'cho,nken orm e'ens vo'o'r go,ed een eindle te ma-
ken met den o,ngenadigen vijand, dier zich o,p den
vadergrond' had genesteld, de bevolking folterde,
rijkdo,n en werk vernietigde, de steden en do,r-
pen bo,mbardeerde, de monumenten platbrandde,
de huizen verwoeste de fabrieken en machienen
vernieide en to't zeids de fruitboo,men weghakte
en den gro,nd met ornvruchtbaarheid sloeg.

Ied,erer dag bezocht Cle,menceau een gedeelte
van het fro,nt, brengend aan de strijders de aan-

. moediging van zijn woo,rd, de vriendlelijkheid van
zijn go,ede, o,ude oo,g:en, sprekend met de eenen
in hun gewesttaal, po,etsen vertellend aan de ao-
deren.

Te midden van het vuur sto,nd hij daar steeds
kalm en vriendelijk, terwijl zijn hart bloedde,
blo'edde.

En- men kende hem overal, den goeden grij-
saard, met den kleinen zuidwester op tret tôfa
en de beenen omwo'nden met modd,er-banden die

. at het eten der sorldaten, met hen ro,okte en ldchte
e'n o,nuitputte,lijk was in humor.

En des avonds keerde hij naar parils terug.
Hoe menigmalen zagen de Parijzeriaars ii dct
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vrouwen en kinderen, alles wat de wereld hadl ge-
zien en. noo'it zo,u vefg'eten.

u Wij, besloot hij, wij zoeken den vrede, maar
wij willen dezen hecht en rechtvaardig, o,rndat de-
genen die na o,ns ko'men, de ijselijkhedien van het
verleden niet meer zouden kennen. Gaat dan,
kinderen van het vaderiand, gaat de vorlkeren be-
vrijden van der laatste woed@ eener o'nmenschg-
iijke brutaliteit ! Gaat, zo'nder vlek, nâar de over-
u'inning! Gehcel Iiranl<rijk, g:rnsch de denkende
lvereld is met u ! ,

En den len Ohtotrer vragcn D,uitschland, Oo,s-
tenrijk en i'url<ije cien wapcnstiistand en den
vrede. Gedulende clc unclci hanrlelingen g'aan de
krijgs,verrichtinge-n hun gang. (i:rnsch het Noor-
tlcn rvo'rdt bevrijd.

Onder de algemeene .ontro,ering be,klirnt Cle^
menceau de' tribune, kcnidigt de victo'rie aan erl
tre'kt de zedeies d,.lr g ei-;eurtenissen.

u Heeren, ze,gt hil, met de o,verwinning ont-
youwt de allergro,otste hoop haarvleugels.., Wij
hebben vo,o,r ons re cht gestreden. Wij willen
gansch dit recht, met a1 de no,od.ige waarbongen
fegen dien terugkeer van het barbarendom ! Met
dit recht zullen wij o,p o,nze be,urt nie,t trt ver-
drukkers orverg'âan. Gansch de vrijheidl wierp,
doo,r onze so,ldaten, gansch de tirannie omver. )

Doch lo,o,pen wij de gebeurtenissen niet voo,ruit.
In de eerstvo'lgende dagen zullen wij den edelen
verlo,sser van zijn vaderiand nog ontmo,eten.

Een ontbijt aan het front.

duisteren avo'nd de kleine auto van den minister
1'an oo,rlo,g, die van het fro,nt terugkeerde, o,ver-
spat met modder en vaak met kapotte ruiten.

Men herkende bij den hellen schijn van den lan-
taarn het energieke gelaat met witten knevel van
Clemenceau die tijdens den nacht zijn werk in
zijn bureau.ging vo'o'rtzetten, het eene werk ver-
latend o'm het ander te beginnen, en stevige troo,st
en hoo,p, zelfs tijdens de slechtste dagen, daal-
clen in de Ëarten van allen.

De militarre gebeurtenisen gaven eindelijk Cle-
mcnceau ge{ijk. In de maand Juli werd de Duit-
sche opmarsch do,or Fo,ch tegengehouden. Eens-
gezindheid in het opperbevel en de weergaloaze
mo€d der Bo,ndgenoo'ten hadden het monster tc,t
staan gebracht.

Den l8en Juli bego,n de vijandelijke àftocht
onder den druk der geallieerden, die weldra in
cen o'verhaaste vlucht zou eindigen.

De f)rritschers zouden aan de nederlaag niet
nreer ontsnappen.

Op de knieën zo,uden zij genade moeten vrag-en
o'm zelfbehoud.

Or,stenrijk deedj vredesvoron'stellen die doo,r de
Verbo,ndenen werden geweigerd. Clemenceau
deelde de' verheugende tijding aan den Senaat
mede, hij beve'stigde dat de bedreven misdaden
doo,r Duitschland zciuden moeten betaald worden,
en het zou mo,eten verg'oeden wat het in de we-
reld had gesticht: plunderingen, brandstichtin-
gen, vernielingen, het wegvoereo vnn m:rnûda en


