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lVaggon, rvaarin iie wapensti):,tand weld geteekend.
Generaal Foch. Aclmiraal lVem5rss. Generaal Wygand.

. Dan v'e,rtoont de Koiuing zich met de Koningin
en prins Leopold aan een veuster. Buiten r,vacht
immers nog een dicht o,peengepakte menigte, rlie
weer uitbundig to'ejtiicht en wanneer c1e Koning
vertrekt, wordt hij weer met handgeklap en vi-
vats begroet.

D,e te'rugkeer naâr de Quai d'Orsay geschiedt
langs den po,nt Notre-Dame en den bo'ulevarcl
St-Germain. Het is reeds la,at in den na,cht en
steeds klinken de toejuichingen o,veir Fra,nkrijk's
hoofdsta.d. n

N' TI7

Dsr llen Decenrber bracht c1e Vors,t e,en bezoek
aan karrlinaal l,{ercier te i\{echelen. l)e c-tvangst
iracl plaats in het groot saion va,u 't aa.rtsbisscho,t
pelijk paleisr. IIet onclerhc,uci ciuurcle ccn uu' 1
r,rotst verieende clen kardiriaal hct groc,t-li .- .lei.
l.copo1, lsorde.

Irtusschen was het nieuws in de stad beLerid
gewo,rden en een groûte meaigte stroo,rnde sa
men. De Koning vertoonde zich aan eeu de,r ra-
men vân het paleis en werd luid toegeiuicht.

BS cROETE OORLOS.
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De b<ro,emdc l>eizr,ard speelcle.

Zijn l{ajesteit rvas vetgezeld door oppsrofficie-
re'n en den,' çersten,minister, den heerDelacroix.
To,el hij per âuto te'rug reed, lvas trict een juicri-
ende menigte l,'an aan c1e Groo'te l\la,rkt tot iic
Brusselscire Foort, een weg, clie, vooral op den
Ilze'ren feen, nog zooveel sporerr van het oo'rlogs-
gcwcl<l vc"rtoo'ndc.' D,en 12en D,ccornber was Ber:gen aan de beurt.
Hier lvas de Ko,iiing vergezeld vau de,n prius varr
\\iales. De hoo,ge l;ezoekers rc,,J,err per â,uio,, n1âai
,o,p cie Gro'ote '\Ia,rkt stapten ze uit en te vo'et gin-
g:erl ze tùsscnerr cie nenigte. Ta,lrijke hanclerr
weflien uitgestoù<en e11 t\lbext dtukte ze nartr-
lrjk.

Er lveri een ilgzoek aan het stadhuis gebractrt,
waa'I cie Vo,rst rle trui<]e der o,verne*en o,ntvrrrg.

Dc l(oning zelLe zijn to,chten voo,rt.
D'en 18eu D,ecember b,ezo,clrt irij Aarierr. Li

auto reed nij rra,ar de hoo,tr.tstacl van Luxemourg.
Hij o,ntmoelte ciaar generaal Guiilaume, bevet-
irebber van het 5e Fransche iegerkorps eû gene-
raal l)rcEmâun, bevelleoo,er van ùet lJe /iLrûcrr-
kaafrSerr feger. i/C TOISL O'lltvulS uc Ovcrrrcuqu,
(re Serrators cII volksvLrLegenwoo,rulgers.

D,e bevolkrng jurcnte nem Iuldruciltlg toe.
Ïe Aarlen b,evonoen zrcn ook oe heer .bieiiler,

ee$ite mrluslef va,n net Gro,ot--u.erloguolm !u-
xeurb,urg en de leuen uer regeerlng. L,c .r\o(uug
ontvlng n.ex.l en \\'erd (Ioor ctcn neer Reucer toc-
g-e$proKçn.

Op 20 Dectmber mo,cht Thienen den Vo,rst be-
gro,s[e,n .lj'e ko,nlug lvas doo,r tr)r1ns ]reopo,lu vergc -

zelctr, rfij kwam per âuto,, maar steeg o'p qeu
I,eUVenScnen Steelrweg te paarci. (tp cren tocrtt
naa.r de Grootg r\larkt wer.r ruj met onbescilrul-
hlk gejubel begroet. Op het pletû stonuerl ric
ûIaatsc'ra,ppljen en sctroo,lllnderen g€SCrlaâ,r'ci.

Eveneens waren er qe '/'/e -t'rauscûe crlvrste cn
het te regrment karabrniers opgestelct.

-De kloeken lurci<.ieu. .lJe Ko,rung werd o,i) i-iet
staorrnis oulvarlgen.

Den 21en frsççm,ber kwam cle l{o,ning o,p ilei.
ornverwachts te Dinant aan, het zoo genartelcie
sta<tje aan de iu.aas. DE Vo.rst was cro,or bercie
pflnsen vergezeldl.

Bliksemsnei verspreidde zich het uieuws. -Ilaar
ree.is l1ad <le Vo,rst, zonder irerkeflcl te worcien,
en te vo,et iangs het puin gaanoe, a11erlei inlicir-
tingen gevra,agcl over het aantal ge,tusilleerden,
cle lrgging Cer gebouwetL, enz,
' Ilaar dân stroomcle Ce vo'lksma,ssar saruen, e1r

ze juichte den Koning to,e.
De I{o,ning liet zich de punten wijzen, waar de

fusilleering in massa geschied was.
Ook bezocht hij de bevolliing in haar ellendige

voorloopige verblijven en beloo,fde hun spoedige
Iiulp.

Hij liet zich de lieden voo,rstellen, clie aan de
slachting ontsnapt waren.

Den Sen Januari kreeg Hasselt het be,zoek vart
den Koning.

Er was wel niet veel tijcl beschikbaar voo,r der

versiering, ruaar tcrch lia,rl tle hoofrlplaats va,rt

l,imburg een tees,tclijk aanzietr.
Ùre lntrecte was een zcgetû'cnt. I)e b'urgeulccster

sprak oen Ko,nlug o,p ne'rr s,tacllruts toe el s,tcictc
jrem ctle ooll.ogsve'rmtnkten vcr,ot.

ljreo: ganscrren cta,g was ilasse'lt in Ïeist en
's a\,o'l1cls r.l"erii het verlicht.

l)cn 16en bezocht de Ko,ning bezet D'uitsch-
land,. Hij begaf zich naar Aken, Nliinchen'Glad-
lrach, Ob,ercasse'1, de brug van Dus'seldorf.

l-)rkwrjis bezo'cnt cie Koningin cie jrospitalen e1t

inva.lreclennurze:r, ai(tus hâ.âr taak van tijdens
cten oorlo,g voo'rtzettend.

1),e Koming r,vas tegenwo,olciig bij talrijke va
cierianclscrre p1e'ctrtigheclLen.

In Ja,rruari kwam de l(oning van ltalië irr
i3elgië.

\rergezeld clo,or zijn o,uclstelr zool, rietr hertog
van Prémomt, krvam nij, na zijnbezoek a,a,n Ver-
dun, in luxemb,urg aan; hij trok doo,r Carlsbo,urg
en ],ibin, waar zich Italia,ansche tro'epen bevon-
c1en, onûer bevel van generaal Àib,rrcci; (laarnâ
ging nij nâar Ochamps, wâar ric'aIg'esiorven go,e-

verneur-generaal von ts,issing err cte kroonprins
gecrurende het jaclrtseizoen verbleven.

I)aa,r werd hij ontvangen tlcor ntaarschalk Pé-
tain, o,mringcl cloo,r de o,flicicren van zijn staf eir
Italiaansche generaals.

Vo'o,r het ontbijt kwamerr lio,ning Àlbert't, rnct
kroonprins Leopo,ld en pri11s Karel aa,n, waarlr,l
c1e troep,eri'welden ges,chonn'<1.

's Avonds stapte de Kooring van Italië te Pa-
lis,eul in zijn trein en reisde na,ar Italië terug.

***
\\,'ij hebben ook op tre'urigc feiten te wijzeu.
In tselgië heerschte te clien tijde een echte

pla,ag, clie cler ,muuitie cn herha,alde lvaa,rschu-
wingetr, zells door duid,elijk sprekexr.de platen,
schenen op velen geen vat te hebben.

D,e Duitschers hadderr groo,te stapels ruunitic
achtergelaten. D a geli j ks geb,eur<len d aardoo,r on-
geiukken. \\,"ij stippen hier s'tre'chts de ra,mpetr
aan. fn Janua,ri la,s men cieee bedchten :

,r Een vErschrikkelijk o'ngeluk is in het Sipoo,r-

\4/egstation te Ath gebeurdr.

Twee treirren àtond'en Vrijciaga,vo,ncl voo,r, cel
met Fransahe uitrvijkelingen, c1e andhrre met goç
cleterr sn munitie gela,clel. Plo,tseûng ontplo'fte
in clezen een vr'agen, die voù benzine rvasr, €n stak
de volgende wagens in brancl, die met granatell
beladen warEn.

Dadelijk werd om hulp geroepen, e1r cle noo'ct-
klo[< begonr te tampen ,:p, den to,len om de brand-
weer en het Roode-Kruispeisoneel oçr te roepen,
die r,veldra ter pla,atse kwarnen,. Hoo,ge vla,rnmen
slo,egep. uit den branclendem trein op en verlicht-
ten Ath also,f het dag was.

Er mo'est vlug gewerkt word,en: het gevaat
was groot. Moedige p'ioniers sla,a,gclen er iû cle

uitrvijkelingen uit clen vuurpo,el, met ger,'aar vau
eigen leven, te vetlossen. Nauwelijks waren deze
in veiligheid, o,f verschrikkelijke knallen lieten
zich hooren.

Ifet geva,ar groeide zienlijk. Een dapper Be1-
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.qrscr sdl,ldâat va.tr het 10e iinieregiment retl<ie rie
stacl van een \ /a,re ramp : het geLukte hem cie
b,ran.lendie r^/aggons rrit te s,chakelen.

Er ziin menschelijke slachto,ffers te betreuren:
zes Engelsche solclaten lverclen geireel verkool.j
teruggevo,nclen, terwijl vijftig anderre zoo ergc
b'ranclwonden hebben opgeloopen, clat zij <lade-
lijk naar het krijgsgasthuis rverden gezonilerr.

Ook Fransche uitrvijkelingerr vomdcrr r.len dco,:l
in cleze ratlrp; verder zijn velen gek-;r:etst aan iret
hoofcl en aan ci.e iranrlen. To,err ze clo,or het oqrt-
reddettl statioq vluchtten, zijn enl<ele in de moil.
tl'Er van het leeggerio.op,en kanaal terecht geko-
m€rn, waaruit meu ze siechts met vcel rno,eitc
lie'e,ft kunrrerr lralen ,r.

_-Ben ander'Ê râo1p,, die veel, angst wekte, was
die van Qua,trecht. 'Iot l3russel toe trillen urel
lang deureo en ramen en origerust vroeg men
zich aÎ, wat er gebeurcl kon zijn. Zie\ier het
feit :

tuEen munitiedepot'te Quatrecht is in cLe lucht
gevlogen.

Dat kamp, twqe hektareo gïoût, ligt langs den
qpoorweg Gent-.Brusse'1, nabr; net cio(p, en l9 be-
stemd om er de lJultscne aau oen lJzcr bultge-
rnaahte munitie op te bergcn. ILet was ua.âr e€n
reusacntig magaarjn geworden van allerrer ge-
va,arlijk go,ed, aangebracrrt cioor èen hulpspoor.
Daa,r waren gasbommen, to,rpe{lo's., grailareu vao
alie sJag, o)vergroote dynarmetmassa's, enz.

4çu zccl groort aa,ntal wetkitcueû \,va,ren cra,al
a.allgesiei(I.

r.ro eetsre oartplc.r,i;.iug is gebeur-ci, i.erwr;l cic
lvcftrl-tcueu SCdaIrtlJ ù rIâCluQII.

Ij.el was Ûilg,cvce,r één uur, toeu groote viaûr-
rrlcll lioveu net .lia,url.r urtsj.o,egert. fÀs! werri
gaulr' ee11 alscrluwelljli Scrlo,lflvspet, ctat {-ie Lrâg,eri
uer oo,rlo,gsellence lveer tragisç.[ voo,r (reû gee$t
nep.

Solciaicu klvameu rraar het kantonuerrett ge-
ioopen en riepar onl hulp..

L'e'gelijk clered ceu, ger,ve'lctige knai zich hoo,ren,
waarpnder het heele i(amp. trtlc'e. Ànoere kua4en
rro,lgden, en weer anûere. .FIet $.as eefl g€welulg
luurwerk. J.J.et geva,àr was groot, uret a,Leen van-
wege cle springende granâten, uiaar ook van ce
venrjnige gitgassan, che weii,ra aanrolleu zo,ulreu,
zwaar en verpcstend.

IJc bevo.tkurg, 6ê eerst re<iciing iraci gezo,cirt
in oc kelcters, wctd, gewaarscruwd o'ver liet ge-
vaar van verstr.klilng en vluclrtLe ln aûrer1]1 lJul-
ten tlet ciory.

Er wa,ren vrij v'cei gerwoûden, maar geen cioo'
ticn, lr

Eenige maanden later had een meuwe ontplof-
ling piaats.

Men vo,erde veel munitie naar Go,ntro'']e, om
ze er tussrchen aarclen <larumen te rrernielen.
D'aatb'ij 'idelen nb,g cloo,tlen.

Nog jaren lang had men munitie-ongelukken
te betreuren en tot eindre 1.921 vrercl er gev'erkt
orrn het helsch go,eclje te vernielen o'f oql te.her-
gen, zoo,alb in een nieuw depot in het wo,ucl van
Horrthulst.

Zoa meenen we een beeld gegeven te hebben

van *en toestand. in ons land, na den wapenstti-
stand.

XLV.

VERSCHILLENDE CEBEURTENISSEN

Der tocstatrd in''t Oostern. 
- Uiflervedng def

I)uitscher o,orlogsvloot. 
- Dg to,estand vân de

sshee,pvaart. 
- Der havem van Antwerpen. _

Geschi.llen : Der staperlhuisrechten. 
- Verijdekl

anûexionûismrs. --- Der Sche,lde,kwestiE. -' Lu.
xermhurgl. en Berlgiië. -- Bezo,ek van Ge,or€e, V
aan Parijs. - De, Sle,eswijkscher kwestier.- Da
verrkieaitrgen in EDge,laûd. *- Der wapenstil.
standskommissie'.
l'ict Oo,sten was cloor dê overn'inning v&n

Franchet cl'Espéry weer voor de geallieerden ge-
openil.

D,en 10' Novernb.er 1918 kwam de Fransche
torpe,dojager tc Mangini > te Ko,nstantinop,el aarr;
den 15el versche,en een vloo,teskacler in de Bos-
pho,rus en den 22en landde gerreraal Franchet
ei'fls,péry te Ko,nstantinopel, waar hij begroet
i-,,ter:l doo'r' admiraai Amet; d'e generalen Bu-
r.ioust, To,part en \Tilson en <ien lurkschel staf-
rveïs,te Djeval Pacha.

De militaire toe,stand was nu als volgt : c1e geal-
iieerle vloten en troepen bezetten i1e Dardanel-
len, I{onstantinopel en de Zt,tafte Zee.

i),e i:talianen bezaten Tyro'I, de Serviërs gansch
het Yoego-Slavisch gebied, waar op i D'e'
cember <le nationale ::aa.il van Agrarn (Servisctre,
iiro,atis,coe en Slo,veetiscte gekozenen van het
voo'rrnalig Oostenrijk) de kroou aaû prins
ÂIe.;a,n-,er van Serviê aanboo,:l.

Generaal Chrétien vo,erde de bezettingstroepen
iri bulgâi1ë aa.û; crie Frails'c;te en acht Roe-
irr.ornscùe clivisies wâren in ltro'ngarië en Tran-
s',"1vanië ;. een F l':irische iiivisie, gero,epelr (.oot
de Tjecko-Sloryvakken, marcheerde naar Praag;
c i'n.en rvaren te lirakau.
Voigens cle konventie van Be{grado van 13

i.Iovemb'er tussclien het ieget van 't Oosten en
rlen l{ongaarschen staat hadden generaals
ï{enrys (tro,epen van Servië) en Berthelo't (troe
IÆn van I{oemenië)de internecring van het Duit'
sc,re leger van ù.ackerlsen geel$crlt (8U.000 man)
riat voo,r den i9en r.ovember weer over de Duit-
s,cile gTens had mo'eten sciilij.len. ÀIackensen
v\rcril gevangen geno'men te Toth bij I]oedha-
Pest, op 3l Decembe'r door de spahis cler divisie
Jouinot-Gambetta.

Het r,vas nog niet rustig i.n 't Oo,stEn. Tijdens
cle gansche vreileskonfe'rentie had men cnlusten
te clempen, moest men waakzaam blijven en het
krvarr zelfs zoovet, dat nog een oorlo'g uitbrak
tusschen Griekenland en Turkijë.

h"*

Wij hebbcn dc artiltelen
stautisverdra g medegedeeld
cler I)uttscrte oorlogsvio'ot.

van irct wapenstil-
o,ver de uitlevering

Dit gebeurde oP 2.1 f{ovember. D,e Britsche
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\'loo't, vergezeld van l"ransche en {nlerikaau-
sche vaartuigen,, oarn 71 Duitsche ooliogs'scire-
pen in bezit.

IIet was '/ool d€ Duitsçhe marine een zware
tocht.

ile Harwich wilde de b,emanning van D'uit-
s'che o,nclerzeeërs met Engeisclre zeel.ieden ver-
broederen. Dreze weigerden. Voo'ral to'ch in eetl
plaa,ts a1s llarwich, waar zoo'veel wecluweû erl

weezs'Ir waren, vro,ulv€xl en kincierEn va,n slacirt'
olfers der duikboo,ten, mo'est de verbittering nog
hevig zijn en kb,n nen niet aan verzorenlng
denÀen, ho€ wa,ardig de Bulten zlcil ooli lrlL-l-

den bij deze overgave der l)irrtsctte vloo't'
Generaa,l -b'och zo'nd brj cteze gelegenneid eert

telegrarn aafi, admlraal -l3eat'.y, die antwo'orclLie.
Er wercl gew-ezen op ltet s,tille lv'erk der -Bntscrte
vlo,o,t, <iic clen eo,rùo'g had helpen wtnnen, uoor
ha,ar werkzaamheid.

ll'e tTir:oesl schreef : tt De dag van gisteren
a,anschouw<ie een tooûeel zoo'als er in de werclcl
uog geer is gezien.

Vo-o,r de eerste maal in de geschiedenis heeft
een groorte vloo,t zee gekozen op aanmaÛlng harer
te,genstanders en be,gaf ze zich to,t hen zoncler

strijci.
Beroo,fd deir ee'nhecien, welke zij gisteren over-

g€geven hee'ft, is Duitschland onvermijdelijk te-

iuggevallera tà,t een mo,gendheid van den vijfclen
Iaûg. t)

IIoe was nu de to,estand ter zee?

We hebben in o,ns werk uitvo'erig gesproken
o,ver cle zeesla,gen, de duikbootkampagne, de ei-
lende de'r mijuen, cnz.

Een op 6 lJecembc'r gcpr.rbiiceet<l \liitbo'ek gaf
het vo,lgende beeld van clen stani der sclreep-

vaa,rt op 31 Okto'ber 1918:
Werôldtonnage, verliez<rt ten gevo'lge van den

oo,rlog en gewoon zeerisiico, gedure-ncle derl gc-

heelen oorlog 15,053,786 to'n. I{iettegeno'r'er
staat, nieurvbouw' 10,849,527 tort; vijandeiijkc
schepen, gerekwireerd en in gebruik genomen
3,892,675 ton. To'tale aartwinst 1'3,242,202 ton'
netto'verlies 1,811,584 ton. Voor c1e Engelschc
r'1ag zijn deze cijfe'rs, veriies 9'031.323 tori,
nieuwbo'uw in Ver. I(oninkrijk 4'342.296 ton'
aangeko,cht ven hct buitenlancl 5.30O'00O ton'
gen,rm.n vijanclelijke schepen 716.520 torl, to-
t*ale aanwinsrt 5.588.816 ton, netto verlies
3.443.012 totn.

Een bij het Witboek gevoegde grafische
voo,rstelling toonde aan, clat in het trveede kwar-
taal van 191? de vErliszen spro'ngsgewijze ver-
rninCerden, terwijl tegelijkertijd de o'ffers voor
den nieuwbouw snel o'mhoog liepen En in iret
b,egin van 1918 die der verliezen reeds overtrof-
fen en nadien een steecls sneller stijgende rich-
ting bleven ho'uden.

De scherepvracht wetd geweldig duur en

overal oefenâe men van staatswege toezicht uit
op de schqren o,f rekwireerd'e ze voat voedsel-
vo,orziening. In o,ns land was een vergunnings-
brief noo'dig cqrr uit te varen.

Op 5 Decelnber had men de basis der re{ief-
kornmissie ovetgebracht vati Rotterda'm naar
Antwerpen.

D,e F'ranschen, Engelschen en, Amerika,nen
vormden een vlo,otbasis in de Scheldestad voo,r
irun tloep,en in Duitschland,.
. Hét ministerie van bevoorrading chartercic

verscheidene boo,ten.
. D,it alles blacht herleving aan de Antwerp-
sclre lraven, die âaar vier jaàr lang zoo cloodscllr
lrad gelegen.

Toch rvas er ontevrerdenheid en men eischte
,.ie vrijheicl van hanclel terug. Dit ga,f geschil-
lcu tusschen vooF eî tegenstanders van stâ,ats-
'i-.rcvoorrading.

Oo < de' ciiens,t tusschen Oosrtende en Dover
iver'.r irerstclcl, aarrvankelijk t$iee o'f drie
rnaal per week. 't D'uurde" echtff nog to,t b,e-
gin i922 eer o'ok cle nachtbooiten -r'eer voeren,.

frr onze handelswerelcll rees u'eldla een bra,n-
clenrle kn'es,tie o'p itr verbanrl rnet Eizas-Lo'tha-
rirrgen. \\re, hebben ci'e intre<le der Franschen
gemeld.

Ook de Belgen hadden ingestemctr met den
terugkeer dier o'ude pro,vincies tot Fraakrijk en
met de pro,klamatie, die generaal Go'uraud tot de.
bevolking van Straatsburg gericht had, n.1.:

< Aan de b,ewoners van Straatsburg !

Aan de so,ldaten van het vierde leger !

pe dag van roern is aangeb,r'oken !

Na 48 jaren van een wreede srcheiding, na 5I
rnaa,nden o,o log, vinden cie zo,nen van het groote
F'rankrijk, vinden de broetiers erlkaa,r terug, en
clit wo'nder is gewrocht cloor u, Straatsburgers,
Elzassers, die in uwe harten de heilige liefcie-
voo'r het vaderland gekoestercl hebt, o,ndanks
alle kweilingea, onda,nks de mishandeling, clie
gij o'niier een afschurvelijk juk hadt tc \:er(rllrell
(tle ges,chieclenis wijst zekcr geen ar(ier vo,or-
beelcl aan van een zo,o bernu'ooclerensrwâardige
trouw) ; aarl ù, soldaten,die heldhaftig hebt ge-
streclcn in de zwaarste velclsla,gen, die ooit gc-
ievercl werden en waaruit gii, met ro'em overla-
c1en, te voorschijn zijt getreden. De geduchte
s'lagboom is gevallen ; de aclelaars der grenspa-
len zijn voo'r altijd geveld.

Frankrijk ko,mt tot u, Stra,atsburgers, gelijk
een moeder korrnt to,t haar lievelingskind, dat
ve'rloren wa,s er teruggevoa:.den. Niel a,1lèen zai
het uw ze'den, uw tradities, uw geloof, uw oko-
no,nische belangen cerb,iedigen, hef zal uwe
r,vo,nden verbincleo en in deae moeilijke dagon
uw vo'eding verzeketen.

Laten wij ons, b,evrijde Elza,s,sers en gij, so1-
claten, die de bevrijcling'bracht, o,ns deze plech-
tige en heerlijke sto,nde, nu het Recht, de
Rechtvaardigheid,, de Vrijheid'zegevieren over
het ruwe geweld, in een gemeenschaplrelijke
liefde vereenigen.

Leve Frankrijk ! Leve het leger ! I,eve de Re-
publiek ! l

Maar to,en dacht men niet aan de gevo,lgen
van aI die ornke,eringen in Europa.

Antwerp'en b,ezat zekere voo'rcleeleur voo,r den
hande,l met Straa,tsburg en 't Elzasch getried,
en voornaûnelijk opheffing van stapelhuisrech-
ten. Antwerp,en was voor clkm, oorlog dB invorer-
ha,ven naar Stra,atsb'urg.

I)e Fransche'kâna,alhavsrs en Duinkerke pro-
testeerden nu tegeo dit stelsel en eischten de hei-
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firrg van s,tapelhuisrechten op te r\ntwerpen in-
gevoerde goedsren voo,r den Elz.a-s.

I)'it u'ekte begrijpeiijke onrtlst in o'ns lanc1 eu

I'o,or:al td Antwerpen.
Frankrijk hief stapelhuisteclrten en toen \\'cr-

t.len hevige p,o emiekerr gcvo,ercl.
D,it cluurde maanclen etr ttraanclen. Zcggen n'e

dRt me'n te'ns,lotte een vrij bevre cligen,1e oplossing
voncl.

***

Een ander geschil rees cladelijk tta clen v'âpcli-
s,tilstand o,p: eex kr,vestie.met Holiand, over cic

Sche'lde.
Van Ilelgis,che zijde vroeg nren algeheele vrij-

hei<l op de Schelde tuss,chen Antwerpen en tlc
zcc, ook voor ootlogsschepen in oorlogstijd.

Doo,r cnkelen lve'rd clcze liwestie te baat gcno-
11ic11 o{1r anncxio,nistis'che becloclingen te clienen.

Zij e'ischten niet alleen clie vrijmaking der
Schclde, maar de inlijving van Zeeurvs,ch:Vlaan-
<lcren cn Ho,llanc1sch Limburg. Ëen korniteit vcr-
spreidde propagandaschriften en hing zel{s kaar-
te,tr uit met aanduiding van het begeerde gebied.

Al spo,eclig kwam er hevig verzet tegell dic
<1uazc, onzinnige planncl.

l'Ien herinnetde aan België's intrede in clen
oorlog, oûnr ee11 kwestie van recht. Be gië mociit
nu zijn eerlijken naarn niet bezoedelen doo'r ook
landhonger te toonen.

D,e Scheldekwe,stie moest in een gees,t van ver-
zocning opgelost woiclen, in. vrienclschap jegerrs
Ifo,1ia.ncl,

fu Z-eeuwsch-Vlaanderen was ve'e1 gisting olt-
staan. Anti-annexatie-koruiteiterr o,ntstcnden a1-

<1aar. D'e Koningin bezocht de voo,rnaanistc
plaatsen en qterd alierge'estdriftigst ontva,ngen.
Zoo grng het ook in Ho,llandsch-Limburg en bci-
c1e gervesten beto,ogden o,p de meest onclub,bei-
zinnige rvijze, hoe ze bij Nederland lrilden blij-
vcrr !

Onze regeering zoncl den heer Carto'n cle Wiart
als buitengewoon gezant naa,r D'en IIaag. De
storn bedaarcle. D'e annexionis,ten stonclen voo'r:
tle gans,che natie belachelijk.

J'oen het geschil geregeld s'cheen en r1e oveLeen-
hourst slechts o'p oncle'rteekening u,achtte, rees
cen nieulve kwestie op' '1:^, .1er \I;ielingen.

De Wielingen is de naam voorr den ingang der
Schelcle en strekt zich va,n Heist tot aan de Wes-
terSchelde uit.

Zij ro'rmt ook den to'ega4rg to't de iraven rran
21cc lr rugqe.

'ltlecllerlancl beweerde so'uverein le zijn o,ver de
Wielingen en trachtte dit doo,r historische recir-
ten te bewijzen.

Van Be'lgis'che zijde kwarn hevig 'izerzet, dat
',vcerklank voqld in de Kamer, rn'aar minister
Ilymans een verklaring aflegde en den steun
onclervo,nd rran alle pa,rtijen.

I)e oncie'rhandeiingen tusschen Be'19-ië eu r\le-
cler1anc1 spro.ngen af .

\\:ij ziin clen tijd, wat vooruitge o,op,en, rnaar
kunnen natuurlijk niet telkens op c1'eze bijkr'r'cs-
tics terugkeeren.

Allerlei gestook ook in Nederland ber,o::r1et-
rie cle betrekkingen niet. Wij zrrilen hierop niet
ingaan.

Nu r.riij clit schrijven - einde 1t)21. - is tlc
krvestie nog niet geregeicl, maâr va11 geza.e;hclr-
bcncle zijcle u'erd verklaard, clat zulks cle taa[;
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zoa zijn van de nieuwe legeering uit de r,'erkic-
zinqen van No,vember 1921 ontstaan.

Dezelfcle e'lementen ha,:lilen c'cft cnze verhou-
ding met h et Groo,t-Herto,gclorn -Luxeinburg ve r-
ttc,ebelcl.

Ë[un 1a.n<1]ronger b,egeerde ook Cat gebieJ,
waar de Ftanschert eveneens hun inr'loerl t1e..len
gel.len.

Bepalen r,vij er ons to'e, merle te tleelen, ilat hct
in 1921 minister Jaspar gelukte een eko,uomisch
verdra,g tc,t stanC te brelrgen trrsscltcr lll:;r::'rl-
burq' en Belglë.

I{et was rlus een veldra,g be'treffende nijver-
heicl en hau,del en o,p dit gebied rver<len bei:ie
landen feitelijk vereenigd. 

--

Ma,ar: het rre.rilrag onCervoqttl hevig rrerzet in
de Luxemburgsche Kamer. VEts,cheidene ler]cu
wilden er niet van hoo'ren en nu, eincle 1g21, du-
ren cle besprekingen daa.r vo'o'rt, te,rwijl ze in c1e

Belgische Kamer nog moeten be,giniren.
Met Fra,nkrijk sloot België na c1e vre'ileskou-

ferentie een militair akko,o,r,l, om eikaar bij te
staan trij een inrral vaff^7€ge D,uitschlanii.

***
Keeren wij nu tot deq tijd voor cje konferentie

ferug, om nog eenige a,lgerneene feiten op te noc-
ruen.

D'en 29en ldo'vember bracht I{oning George
van Engelaircl een bézo,ek a,an Parijs,. î{ij liet
kransen neerleggen op de graven cler Ëransche
wldaten op de verschiilerrctre kerkiroven. Cp hei
stadhuis vler:l hij plecirtig o,ntvangen "n hielrl
de vo'lgenCe retle:

< Ik berr de o,ntvangs,t nog niet vergeten, n'ei-
ke gij de ko,nilgin en mij vier iaa,r geleclen i:e-
reicl hebt. Het is mij een geno,egen, deze scnit-
terend.e hoo{tl,stad u,'eer te zien, waa,taan zoovcel
geiukkige herinneringen vetbonden zijn aân
be'zo'eken van mijn berninden va,.,ler en mij. Dc.
stad Pârijs hee,fi kritieke en geva,fflijke uren
doo,rstaan, maar het vertrouwen der bevo,lking in
de eindo,verw'ir:ning u,erd no,oit gescirol<t. en ciit
vertro,uwen, alsimerCe de rnoed cler onrrersaagcie
soldaten van Flankrijk, he,eft er toe bijgeciragen,
de o'verwinning der geallieerden te verzôi<eren,

Het is voo,r mij een vreugcle, te zien, iro,e rvci-
nig d,e stad gblpden heeft o,nder c1e bepro,evingen,
welke zij door"gemaakt heeft. De liarteliji<e c,nt-
vangst he,eft mij o,p'nieuw r,le ve'rzekering gege-
ven vân de gevo,elens, welke cle I.'ransche natie
ten a.anzien van mij en mijn vo'1k o,nd,ervincit.

Ik clank u voor de woorden van welkom, welke
gij hebt gericJrt to,t m;lj, cle koningin en mijn
zoon, die zich dit bezock altijii zullen i:erinne-
ren. Ik spreek mijn irarte'lijks,te rvens,chen uit
voor clen b,loei van uw hoofclstad en voor het geluk
der Parijzenaars, die il< gaarue mijn vrienden
noenl. ))

** *

Daat was in Euroç,a ook een De'cnsche krryestic.
Sleeswijk-IIo,lstein, vroeger cioo,r Fruisen ing e-

lijfd, wenschte terug bij Denemarken te komen,
Err dit was claar een natiomaal ge'voelen.

Pruisen hacl met gev,.eld getracht het Deensch
e,lement uit te ro,eien, Het hacl er een echte
verdrukkingspolitiek gevoerrd. D'e Drerensche taal
mocht niet meer in schoo,l ontle,rwezen wordên.
Men venrolgde ze tot in de vereenigingen en bo,n-
den. Pruisische ambterrare,n neesten er den Prui-
sischen invlo,ed versterken. Deensche zo*ren dien-
clen in Pruisische kazernen. Wie D,eensch o'ptrad,
werd verbannen efl dat b'eteekendre ruïne. i{ort-
om, het was een zedelijke moord, dien Pruis,en
daar pleegde. Maat .het Dteensch ger,rc,elen ver-
dween niet. Men las Deensrche tijdschriften, voel-
de met Denemarken mee, zong D'e,ensche liede-
ren. r:erte{de aan de kinderen D,eensche vgrhalen.

Toen krvam cle oorlo,g. Roerend is het te lezen,
rvat de so'l4ate'n van Z'.tid-Ittland gevoelden,
tcten ze ten strijde moesten .q.aa,n voor een staât,
cfie rle hunn,e niet wa,s, a1 behoo,r<len zij er po,li-
tiek toe.

Een rre,rtelt het, efi rnre halen een t'laclzijc1e aan
rrit zijn b,oek orm dui.lb'1i'iker tla,n in een b'e-
tc,o'o te schetse'n, ho,e Sllere's:rviik geen Pruis,e"n r,r.as.

Het is een bla,.lzijde rril' 6"a heroemle r,rerk rt D,e

Sto,mme D,eer l van Erich Erichs,err.
Éetr Sleesu'iiker is Eenrob;liseetd en ziet te

Berliin cle c'eçr'el{i ee o,o,r]ogso,nvtin,lin g. D:ichte
schaten Eolfrlen door de Frieclrichs,trassie en
vulclen tlnter den Linclen van het S'r'ege'srdenk-
mal tot aan het p,aleis.

En cia,ar klo,nk het :

rr llaar Parijs... Naar Parijs... Le'r'e rle keizer...
f.eve het leger.... l

Dan stierf het verclerolry $.eg in ge,go'ns en ge-
mompel. n{aar cla,t wâs mâa,T voor een oogen-
blik, clan steeq de s,temming weer. Een paar b,e-
gonnEn te zingen:

Detts,clr I an<l'. D,cru'cschlancl iiber a,trles,
riiher alles in cle'r \1,7e t...

cn rlarlelijk was het liecl o'n alLer lippen, en a1l,e
gezichten lachten en s,tlaalilen va,n moerl en geest-
clrift en nitJaoenrl zelfbevrus'tzi ir-..

De meesleeoe'nclekrachtvanhet groote was in
rllen klark. I)a,t was de rtla;m r,"an het heilige
vrrrrr. ,lie hie'r hoos en brur'serrrl nââr deî hene'l
o,n1aai4e en de werel,ls,tâd to,t één groo't, kloppend
haft ma.akle, to,t 6ôn enkel gemo,ed, clat E'loeic'le
van êênz.e7f.]e hoop, en he'geertle rnet éénerlei
heete lrrensehen.

A.rm en rtik. a,rhetJers efl voorna,me lui, jo'nee,
eerbare, he'!âeroo,grqe vTous/en qn ODqedifkte
rnei si es, strâatj on gens', stuCenten en leeelooDende
straats,lijoers, kantoor-, fabrieks-, winkelmen-
s^l"e-n... alleq 

"n.oon 
zii... en aller schreeuwrleri

zii. r'"qnreef ze in âe rretfe de laatsfe tonen vân
l.ef l;erl rlq e'e'rr etehor hoo,r;l'err vteerl<linken :

rr T.erre de keizer... Leve D'uits,ch1anc1.. Lev'e de
oo,rlo,g !.,. l

D,e aloeme,ene stemming sre,ep mij a1s met een
flrrve vtrist in den nek. terrn"ijl ik mii met een
Daa,r van miin reissenoo'ten naar mijn kazerne
b'egaf . f ets machtigs cloorhuivercle mi j . fk gevoel-
de, dat hier een mo'eril, een hoo41, een geestclrift
oorilarmd,en, een geloof en vertro,uweu in eigen
ortenrhare kraeht, die r,vo'nderen mo€sten kun-
11en werken. Ën ooll een haat, rvelks vlammelt
noo'it zouden uitdooven..,
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(( l\Iaaf Parijs,. . . Naar Pari js. . .I,e\.e het leger. . .

I,eve dc o.crlo,g 1.. .. ))

Ik beeÏe,ep oo,k, rlat het eerr rrreuc'cle mo,est
zijn, zich zoo cloor de algeme'erre ge'estclrift te
kûnnen laten meesleepen. Om in eigen gemoed
iets merle te kunnen ge\/o,e:1e11 van dat gemeen-
scha,oo,elijke rroo,te en heerlijke, iets d,at slechts
tlle gelec.enheiil zo'cht om te u,orâen tot branden-
den u"edijr'er, tot o,ntembare 'ivilskracht, tot een
luc'n.l \re'r boven mEnscheliik besrip.

)faar teçetrs crsvorelÂle ik mij zoo o,nuitsoreke-
lijk arm, tem'ijl ik daar ginq tusschen al die
luid:ruchtise menschen tlie maar doorschreeuw-
rlen en zonEefl" a]so,f hrrr heete a,d'erl een $,rcreld
i11 n'rtitr moqçft r1[E6 stoften'.

Ëi""r-.1r11iL \ /as het nsq wat au.der:s r"lan armo,ede
rvat ik Eel'oelâe, llet was een smrrfeiliik her.r'trs,t.
zijn, el'at ;L Linr rict thrris belro,nrrl:e, bij al clie
trer'eâde. seltkl<ise menscbelr , die maar stee'r]s

I rlc-:etr s,chte'euwsn :

r Na,ar Pariis,... I-.eve clc ke'izc"- -. Lc.'e lret lc-
pcr... Leve r1e ooqaloo !...r 616âp1 i11isf rlàt: rrl{aar
Pariis,l de rrenzrrllino rritsnrak rran al hun weu-
sc1,en. hrrn hoo{r en hun haat.

fn die kreten vras niets Âial mi.f in rrrrrtr l'racht.
Nir:'ts r/an rvait. e,f o,rn mii lre'en o'eherrtdo. .t".n
rnijn hart van geluk trilleri of rnijn blo'ed bonzen
in nlijr bo,rs,t. fk s,tond er als een vreemde tus-
schen. Ten srlo,tte gevo,e,lde ik slechts afkeer, ve'r-
rrro,eidheid en tegenzin. A1 dat brullende ge7,^ng
sne,e:l me in cle oo,ren: al rlat geschreeuw orrer
Pa,rijs en clen keizer en het le'qer en den oorlo.q
cleed mij letterlijk physieke pijn.

I{et lrras ook immers iEts dat mij niet aanging.
Ik hac'l nco,it geleerd, mij da.armae êén te ge'voe-
1en, clat wâs rnij nu eenmaal niet mo,ee,1ijk. n{ijn
hoo'p la,g elclers. Mijn geheimste gedachten wa-
ren and'ers. Ik had nu eetmaal niet dàt 1ief, wat
rlie menigte orn rnij aanbad als het eigen leven.
Ik vervlo'ekte ook niet wat zij vervlo'ckten. FIun
rlrooiren u..aren de mijne niet. I{un haat was niet
11c inijne.

11, voelrl.e mij zoo cenza,am en vcria,ten, terwijl
ik orp weg wâs naar de kazerne. Zoo troo'.s,te1oos
lrrriten alles.

A1 die anclleren bezaten de wenschen, de hoop
en cie begeeften vân e,en groo,ten tijd. l

Zoa v,i'as het gevoe,l van een Sleeswijker...
J{aar nu was het 1918 en Slceswijk zag de ge-

legenheid o,rn weer D'eensch en vrij te wo,rden
err lret greep die aan.

Reeds op 29 Novembe,r meldde men uit Ko,pen-
hagen :

rt Naar de bladien alhier mededeelen, heeft het
Deensche ministerie van Buitenlandsche Zaken
do,or de bemiddeling van deo Deenschen gezant
te Berlijn een schrijven van den Rijksdagafge-
vaarcligde FlanssEn ontvangen, wa,arin hij e'en
mo,tie overlegt, welke doo,r de po'litieke organisa-
ti e_de'r Deensiche Noo,rd-Sleeswij kers aangenomen
is. Tevens stuuft hij een schrijven van den mi-
rrisrter van Buitenlandsrche,Zaken d,er D'uitsche re-
publiek in, welker regeering indertijd, het recht
vaû een referendum irr Noord-Sleeswijk erkencle.
I{ans,sen verzo'ekt de regeering, bij c1e geallieer-
clen de aoodige stappen te do'En,

Jn de reso'lutie wotclt <lie .gtens van Noo,rd-
Sleeswijk als volgt oûrschrevelr: Noord-Slees-
wijk is dat clee'l van het hetto'gdom Sleesrvijk clat
zich terr No,o,rcl,en van de lijn uitstrekt clie rtan cle

zr-ricl-sioits van Alsen, in de Flensf,urger Fôhrcie,
tot de Kupfermiilrlenbucht en cian ten Zuiden om
Fro,osrlee gaa,t, z,o,o'dht Pattb,urg grens,statiol
worclt. VErder loo'pt de' grets tusschen de amb-
ten S1oqs-Ka,er-Skelbaekken- en tussche-n cle
Soender Aa en c1e Vid Aa, to,t cle a,fbuieing naa.r
.het Noorden p;laats heeft, en waar zij dan recht
rra,ar d,e Noo,rdzee, h'enoo,rclen de Nootd-qrils
vau Svlt gaat. ))

D,at was iret begin, e,n we zullen zien, wat t1e

\rrele,sko,nfe'r'entie o,vet Sleeswijk bepaalde en ho,e

riit w'eer bij Denemar:î:-"-

Ënseland was in No,vember in vo'lle veïkie-
zin.ssoErio,cle. Zeer wer,1 er dan gelet op de rede-
vo,eringen van Lloycl George. D'aarin zocht men
richtsno,eren voo'r cle âansta,ande vret'leskonferen-
t ic.

Zoa verklaa,rde de Engelsche premiw te Ne'r-
casitle, clat cle vrede, clie op, ctre koment-le konfe-
yentie za] u'o,rclen gesloten, cen billiji<e,een streng
billijke vre'le moet zijn. I{en zou cle l)'uitschers
Irooit rveer verra,adi laterr plegen tege'n clit 1and,
rlat hun een do,micilis hs,1i 1,6rr5çhaft.

Sprekende over de schacleloosstelling, zeide
Lloyd Geo,rge, rt <lat het beginsel a.ltijd was ge-
$;,eest, clat cle verliezer betaalt en varl clit beginsel
rno,eten wij uitgaan, ten a,anzien van Duitschland,
dat, to't de grenzen va.n z.ijn kunnen, tle ko,sten
van den oorlo'g rno,et betalc.n. llen mo'es,t Duitsch-
lanr1 de schade'loo'sstelling niet laten betalen door
rlit la.nc1 vo1 te sto,ppen met go,ecikoope go,e<1eren.

Wij heb'berr een groo,te kormmissicr, waarin alle
nuances van cle op,enbare meening verteg:enwoo,r-
rligd zijn, benoemcl, o'rn tc onclerzo,cken \ taalto,e
Duitschlancl in staat is. Er b'estaat geen twijfel
ormtrent .]e billiikheicl van cicn Eisch.

F'rankrijk bescho,uwt tle kwestie ook in ver-
ban,l met c1e buitengewo,ne schâde, clie aan zijne
s,te' len is toegebracht.

D,e kwestie o,mtrent cie verantwoorcleiijkheicl
voor Cen inr'al in Beleiô is naar enkele van c1e

Frro,o,tq,te jrrristen hier te lancle verwezen. Zii kwa-
men ten slotte to't het besluit, clat c1e keizer
sch u1<1 i q is a,an o'nui tsnre'l<eli jke vergti jpe!, ril/aar-
\;o'o,r hij verantwooirdelijk moet r/orden gesteld. l

D,e rzraag behande'lenc1 o,f er niemancl voor
c'le misdaclen vân den oorlo,g gestraft moet wor-
<len, zeide Lloycl George, < dat hij geen wraak-
zuchtige poiitiek wenschte te voereî, ma,ar wij
moeteî thans zoo handelen, dat mannen, clie in
de to'ekomsû het voo,rbeelcl zo,uden willen navol-
gen van heerscherS, die cleweteldin dezenoo,rlog
clormp'elclen, zo,uden tryeten, wat hun aan het ern-
r.l'e te wachten stond.D

Lloyd Geo,rge herinnelde zijn toe'hoo,rders er
aa,n, clat D'uitschland, .to'eo,'t Frankrijk versloeg,
een b,eoinsel opstelde, dat ongetwijfeld juist was,
n.1. dat de verliezer'lre+^1"

Als er voor den oo,rlo,g, clie millioenen jonge-
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lie'den het ieven ha,ll geiiost, niemancl rrcrant-
woo,rdtelijk moest v,/o,1den g;cstciri, . ko,n -[,1o1.d
George z€'ÉIgen, clat err in dat geval een gerectrtti.g-,
heicl voo,r armer, o11ge,1uki<ige mis,clacligers be-
s'to'nd en een vpor i<oningct-i cn keize,rs.

,tr Er waren zonder twijfel twee misdaden tegen
d.e wet clier naties gepleergcl. De e'ene v/âs het be-
ramen van den grooteî oo,rlo,g;c1e andere \Àrâs een
misd'a,ad tegen cle internationale' rvet. l,Iel. nroet
zoîgsn, dat clle lessen van ciezen vree'se'lijken oor-
log niet vergeten worctre'n. Wij mo,eten zo,rgern

;e*1 .' '

Ïiei van stapel loopen van,-1e Ailerikaans,.:ire super-iireadrought uArizona, l.

rlat door ee11 thâns te verricirten claacl, een o.lrver-
scirrokkcn c1a,arl, zulk e,en misdrijf nooit rvecr irr
c1c ges,chierle,nis cler n'cre1cl herhaald zo,u kunnerr
tiortlett. rr

Die vc'rkiezingen waren van groot gew-icht: Zij
zo,u"den imme,rs uitmake,n wie een leidende ro1 in
crLe Europeesche politiek voeren zo'u. I,loyc]
Ceo'rge stoncl aan hct hoo'fc1 eener ko,alitie. De
ve'rkiezingen eincle Dccember brachten hem de
zege: 477 zetels o'p 707.
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Asquith we,rd niet he,rkoaen. Veel Britten had-

cl,err zich orntho,trden.
IJqvcl Geo,rge z,ortl nu oo,k een overwegenderr

irrr''1oe'r'l uitoef en er.r qr cle vrecllesko,nf erenti e.

**rc

I)at 't met cleze konfcteutie niet v1o't zo'u gaan'

f..t ot.tt i.ôas op,maken uit cle tritrtoering van het

;"tp;;;;ïtt;iiâuu.ta.og. Van bel^an'g rn"as cih fi-

;i#"i.;G ;t;à erkouotn isui e, d i c' te Sp a v ergacle rde'

Zii mo,cs't rlc gclrlelijkc hcpalingnt van ltet ver-

.f ilg-.:tii*t.ll.'ir crr tlectl hct op 6 l)cccnrber als

r,olgt :

,ibuitschla.ncl heeft geetl recht tot vervreern-

Cirr(, koncess'ic of h1'pothckeering van. spo€rrwe-

s"il'uti;"* o'f bossilien uo'ch van eenige indus-

i]'ià.f ", r-tt*riercieele of koto'niale ouderneming'
;;; â. s,taat be'larrgen bij ireeft ' litr zal sle'chts

cNfJ'et' bepaallcl'er voô'rnraafdefr geblruik .kunnen
,rràk"tt vù vreemde lva'a'rclen' die aan den staat

"iî.;i..o 
uàtt cle Rijksbank to'ebehoorren' Duitsch

lanc1 gee{t o'nmidcltsllijk aan cle autoriteiterl va'n

trra,nkïjk of België c1e e{fekten, waarclgn 9l ver-

schillenile clokumenten teru'g, welke het in het
Noor<l'en van Frankrijk o'f in België heeft wegge-
noilren. Dre Fransche waarclen bevinden zich voo'r

ir.t uà"i"",r.:rel te Brussel en, Luik in depôt' Zli
rvorrden naar Fratkrijk teruggeb'racht en zullen
n"ir,1à be'langhebbenden teruggegeh/en worrden'

zoodra hun aanspraken vastgesteld ziin''
Dttitschlancl zal eveneens all.e geldbons van ste-

,1en, Kamers van Koo4lhanclel en.andere instet-
lingen teïuggeven, rvefte het in ziin bezit hee{t,

aJsmerle hei-cirukmatefiaal, cliché's', pap er, enz',
die voot hun verva'afcliging noo'dig zijn'

Ifet zal c1c op'entrare en partikulie're atchievcn'
l,'o,eken en kaclastrale clokumentell teru€lgeven'

welke het heeft rveggeno'men, alsrnede de p'lan-

trÀ *t teekeningen,-âie van zooveel belang zijn
loor.tlen wecl,eropbo,urv vatr de industrie in c1e be-

zette strekenr.
Het geeft eveneens de kunstvoorwetrTlen terug'

rlje uit'"musea en partikuliere verzamelingen zijn
u,'eggehaald.

iâ',t.t loop van D'ecemb'er geeft het dê kas van
rie Èelgische Nationale Bank terug, a1ï"s6s 6"
berlragën b,ij B:elgische en Fransche banken, wel-
kr, weggehaàlrl c'n in Ma,rken omgezet ziin.

Verâer overhandigt Duitschland aan de ge'al'

1it erden het uit Ruàlandl w'eggehaaldre goudr, in
iict bijzonder cle i]20 millio,en, die het erkent
iirachtèns clen vred,e van Br'est-Litowsk van de
Sovjcrts o,ntvânge11 tc hebben. Dit goud zal naar
r a,ijs. rra,a,t cle keltlers van dle Banque de Franct ,

n'or<len o'vergetlracht, lr'âar het voor gemeen-
sciran pel i j kc rekening cler g ea l liec rrl'cn ontvan getl

rvordt. Het spreekt vanzelf, d'at er str€rlg vo'o'r-

bel-ro'ucl w'o'rdt gernaakt ten a,â112iell van effekten'
.qeinkasseercle rv'aarclen. enz., alsook lroo'r go'ud,
clat doo,r cle D'uitschers in tlen loop va,n clen velcl-
to,cht is r,veggehaal<l eu dlat zii niet bimen derr

voo,rgeschreve'n termij n zo,uden hebben telu gge -

geve1l. D

Ma,ar clle uitvo,ering noo,clzaakte voo,rtclurende
rva,arsrchuwingen, b,c'cltei girr gen, l-ri j eenko,msterr

en besrprekingen.

XLVI.
RUSLAND ONDER TIET BOLSJEWISME.

Nu moeten wij ook eens to't Rusilancl terug=
keeren, het lancl cia,t in de ma,cht lag van het
boisjewisme.

I)c tegen-r'e^v'o,lutio,najren hadclen steeds ge-
hoopt op inte,rventie cler gcallieerrden. Deze be-
p:ia1de zich slechts tort s,ternr bij cle vo,rming van
nieuwe ran<lstaten. Er.was toch bezo'rgdheid voor
rno,ge,lijke geb,eurtenisserr, als cle Rus'sische bo,ls-
je'wis,ten de hand zo,uden reiken aan geesrf.',rer-

ilanten in Duitschlancl.
DLe toestandl in Rusrlancl was vree,selijk.
De hee'r Ouden<lijk, Ne.de'rlandsich geza,nt te

Petrogracl, die zich zeer verdienstelijk maakte
doo,r zijn herhaalde pro'testen tegen Bolsjewis-
tiscfe uitspattingen tegen Entente-o,nderdanen,
l<."r'am beg'in Dtece'rnber uit Rusland terug, in
verbanctr met een konflikt tusschen Necletlantl en
rle Bolsj ew{ki-re'geering.

Hij w'erd te I,onden geïrrterviewd'. Hij waa,r-
schrur"cle de geheele w'erelcl tegen het Bo'lsjewis-
rrlc, rr dat het eincle der b,eschavirrg b,eteekent. De
albe{clentle klass,et' in Rus'la,ncll $râs rioorit slechter
af clan nu, de fabrieken zijnTe grondê gericht en
l<nrruen zomder buitenlan<lls,ch kapitaa,l niet her-
stckl urolclen. D'e korrtuptie en tiran,nie zijn o'nge-
looflijk ir. To'err de gezant clrie weken geJeclen Pe-
tro,grad verliet, heerschte er homgersnood. < Het
is onmogelijk, de to,ekonrst te voorrspellen, n.*aar
6'lçr gerhee{e rvere,lc1 mo€t s,âmenwerken, opclat er
noq iets to,t standl zal kornen uit déze ruine r.

De heer Oudenclijk d'ee'lcl'e rzerclerr mee, rrclat het
llo,lsijer,visnne in de p,lsktijk beteekent, dat meu
l-rooge lnonen tretaalt, niet we'rkt en eetr anders
ci.gerrdcm neemt zonclier gestraft te wo'rclen. D,e
tc,ekomst schijnt hop,elorois; ais Rusiland b ijft ge-
lijk. het thans is, za,l hdt zeer zeker spo,edig ge-
hee'l geruineerti ziin. Waar het Bolsjewisrne re-
.geert, u'on:dt dle natie.tot <1err o,n<1e,rgang gebracht.

Ik kencle vr'ô,egel een fabrie,k, waar gewoo,nlijl<
I2.000 we'rkliedên s'erkten; teqenwo,o,rdig zijn er
80ô en dezc werken alle,err tegern zeer ho,o'se 1o,o-
ucu. Bij de feesten.ter vicrinq va- het jub'ileum
.]cr rcvoiutie'w'errlên ç"erklie,clcn, die voo,r enkele
,lrgerr traar hun r]omen u,'ilden l.e.rugkeeren, ge-
dlr'ougen iu cl'e stad, te bliirien. Ee'n voo,rbeeldl van
hr,,f rrieur,r'c soort vrijbeicl, c'iat men hier huldigt,
is,, r'lat <1e'ze rverkltri qedrvo,ngen rvord,En in cle qr-
+^-lrtqrn door <le s,tad me,e tc ioo'pen en oû1 hun tc:
l-,clc,ttcn. dat zii rrertroklien, o,rqanisieerdien clc
Rols,icrdkj aan r.l'e s,tatio,ns koarfrôles om te I'oo,r-
liornon rl'at s'e,rklieden vcrtroù<ken.

l:]ij iret rrrrtt'ek <ler Brits,che' lço,lonie verlieteu
r'or1 a2n1sl Brits,cbe inEerrieurs c1c fu5n"t 

"tr, 
\ râar

zii 'rr"er-kten; en cle rn'erklic,leh r.erzarne,lc1'en zich
i<rrrrll hcn en zeiclen te ho'lcrr, <lat z,ij spoerrlig te-
rrre"ke'errlen. l

Or;enoens hoo,rde rnerr u,eirrig r.an hctgeèn cl
u'erkelijk irr, Rusland voor:vieI.

I)e vers,lasen waremr daprbii ook teecrrstrij,lir'.
T,lo-..<1 Geo'rge verl<laa;file cl:at hii 't bolsiewisme'

lrict rrfeesrJle.
$ii j kriiqen een derrkbc-erld valt <1en to,cr-

starrcl' bii dre lezing van het r,vetk rt Ën oriso,n
sous la terrreut rusiqg)) va,rr Ludo,vie Naudean.
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Ilezc was hoofclopstellEf vân het b1a<j crJc'u,rnai
cle Russiie r dat in 1918 te X,fo,sko,tr verschee$.

Na,udleau &''erd clen 30" Juli ig18 in zijrr bu-
reel a,a,nge,ho,uc1en o,ndcr be,schulciiging van eeû
contra-revolutionair te zijn.

D'eze aanho,uding geschiecide op bevel vali de
B uitenger,vone Ko'rnmissie.

Wie hield het gez,a.q?
Groote macht uras toevertrorllwdi aan zekere

kerels.
Naucle,a,u $/erd i1r dle lluitengewrone K<lmnrissie

o,nder:waagdj clb,o,r een trrintigjarigen jonge,ling
en eenige mattozen.

Dte onclervt'aging was slechts een fo,rma,litejt.
Naudea,u kwa,m ten slotte in cle gevangenis va;n

'lagannka terecht. Hij ging voorbij r'èô1 cellen
waar hij, achtEr ijzeten tra,liers, b eeke, r,ervallen
gezichten zag.

IIij rverd in ee'n ka,mer -. nr I - o,p.ges,loterr,
waa.i zich een trnrintigtal gel,angerre,n bevonden.
I)e eersite, cllien hij dhal o,l.ltmoette, was Vilerin-
kine, otdbnnans-o,fficier va,tr genera,al Ç6,s1fto, o,p
't Nocq-derfront.'t \\ia.s oif plots gansch o,ud-Rus
landi hem vororr den ge,es,t l<wam. lfaar de o,fficier
sprak o,v'er het he<len en zci :

<Zes amzét karqeraclen,, ciie in deze kaiueï i,e,r--
bleven, zijn juist r."ertrokken. D,ezelfde celwa-
gar, treike u hierheen vo,erde, bracht hen naar
ecrl kazefne, \\raar ze zeer wa,ats,chijnlijk lxol"gc,n-
ochtencl iieergescho,tar zu11en q.,o,rden. -Zes

urachtige o'fficie,ien, de élite van iretgeen er vafi
het Russrisrch leger o,verbleef. Een van herr heeft
o'p het Frans,ch fro{tt gestreden. Buiten <1e Sint-
Io,riso,rCe ver'wierf hij het eerelegioen, het
Ftansrch oodogs <ruis en een Ëngc,1jch eetetee-
kerr.

Hli is d:e d'ap'p'ere blrd'er de tlh.gipcrert. Zort.
rna,akt hren rl'e wilskra,chtige elenrenien a,f, clie,in betere oir.nsrtanrligheclen' zouclerr 1<unnen gc
tracht hebtren, Rus,lanc1, te re,cidrcn. \tr/ii waien
itt r7.eze kameL mret 15 leden var clen o,udeir aBo,nrl
voot het heil van het Rrrs,sisrch va-ter1a.,rtr1 r. \Il
zijn er maar c.lrie meer o,vef, ik inbc,grepen. D,e
anderen zijn neerEes'cho,tetr. Als lrcrr o,irs a.lle1
w{1 v'ernietigen, clat rnierr het in een keer c1o,e,
rÀritâl'ortrn oûsr orverleverell zlân, clen angs,t, rlien rvij
elk oo,qenblik gevoelen ?

. teder maal, drat e,en. cip{er na,clert, vraagt men
z"jch aÊ. o'f het is, o,m ons nÉ!,aï clen rvagen'te lei-
den, die ons nâar cl,an paal zal bre,ugerr.

Iedere onrocp db,et c;,rs s,iricleren. 't fs c'irrizencl
nr:r.al srterven, zo,{J te le.ver rrret het vooruitzicht
van een terechtsitellirrg, dic lo,gis,ch .qeh,cureir
mo,et.

D,a,ar metr o,nze l<amerai!en clo,oilt, \\,aalo,1n zot.l
men het dan o,ns nie't rJo,gn, wii, clie s,lechts rier.-
richt hebben, u;at zii d'ecl'err ?

En wist men dhr ma.ar, dat nieir bc,hoo,rlijk .se-
frrs'illeerd wo,rtlt I tr{aar o,ns,elukkieen, clie sle,chts
in dre beenen o,f clren ondcr-buik setro{ferr wer<1en,
liet meri_ uren ofp c!'en qrond krerlnerr, eef ïnefl
cr aa,n d,acht. hen clo,of een revolversrchot af te
rrraken ! Dat alles is Eeen âânscnââm clerrkb,ee,ld.
Doch. cloo,r r:ns r:crb,Iiif aan het fro,nt, ziin w.e nr1
rnissichien rrr'iiqelaten in cl'eze kleine, somber.c
zaal, rlle voorl!ârner van het kerkho,f lu

Zakken, lagen op houten stellingen ; clat wa,renr
<le legerstedeii.

AL deze lieden zaten gevangen ûm hun ge-
ria,chten en gevo,elens. Zij werclen dan beschul-
di,qci van contra-ter'r'olutie. Men zag er verschei-
rlerre siocialistische leiders, hoofclen, bestuursle-
rlcn lan svnclikaten, ertz.

Het verblijf in deze gevang'enis was eitrenclig.
D'e beCdezakken wemelclbn van ongedierte. Nog
altijcl bracht men gevangenen in cle zaatr; d,eze
s,licpen c1an maar op de tafe{, '/o,o,r de maa,ltijden
b,estemd,'o,f op banken. Velen hadden in ver-
-.cheidene wêke:r niet van linnen kunnen ver-
wiss,elen.

De hitte, iret s'to,f, rle crnvo,ldoende voeding
rnattell clb lichaanerr a,f.

Later brak in rile gevangenis va'n Tagannke
c'err bcsrnettelijke ziekte uit. Na,udea,u was to,en
ilaar een anderen kerker overgebra,cht, maar ge-
trrigt, clat c1c helft der'.gevangenen op en ovel
c"llçaar in wa,re srtape'ls bezweken.

Het vo,edsrel besrtolcl ho,ofclzakelijk uit een
s.,tuli z,wa,rt brood. Tweernaa,l per clag kreeg mor
5,6,sp, dîe ôdtâangena,arn rook en w'aarin men
stukjesi gero,okte visch za,g. Bergunstigden kregen
rii-r'o' \r'e.l cers urat levensmidd:elen van buiten.

So,nrsi ho,orde rnlen ïr,oeste kleten. Ze llwamen
uit het rlee1 cl'er gevang'enis, wa,ar cle mis'dad,igers
tcqen h.et semeen recht o'pgeslo,ten wa,ren. Deze
riochten <Jlan o-r hur vo,edrsrel. Z,e waren uitgc-
hongefclr. Vooq" h'en kvra n etr imm€rs nooit een

l,rliie varr buiten.
Dc .qroo,ts,ten. t1e s,terksten ma,akten zich mees-

tef vên c1e ta,ntsto'enen cl,er zlvakkeren, clïe hun
r,oeds'e'l u'ildcn verd'cdigen en \re'rzet boclen to't ze
rrc'c'rse'$lagen nterdlen.. Die zu.nakkeren bezweken
tlrrr t'eld.ra.

Cip,ic.rs zeiclen u,'e1 eens : rr llen haalt de lijken
rlcg. a1s nren tiicl heeft. \V'at kunnen we do,en?
\\:c, hebberr, Eeen ho's,pitalen, geen geneesmiclde-
len... en o,ch, zoo,als het uu gaat, moet heel het
P1r".,ciq6'lg VO,lk e,. a,âin. ))

Na,rrclle,au rtt'as qetuige gewcest \ratl een cmder-
Trc,u.J tussrchen r'lle ioïr-ge o,fficierer, wa,arr,'a,n wi-i
lrier'o,Ten gehoorrrl heb,ben, en. hun v'erloafr1e. 7.jt
h.i<'lderr lrrrn n.reis'ie in .1'e a,Ttr.er genraugrl. Ëen
, 

1 6-z I t,ç6'11 6,6fd eî rvr s nrin ses Tarlles'tana. Aridere
o{ficieren s,Dlaken ïret rretlxvanter, o,f omtvingen
' 
;^lrins levensrnidrlclen.

tDat z.ij alrJtrs hun celiefr.lcn nrochteri o,rrt-
lrnoterl zonr'lef rlo,o,t iizerrlrraa,d' va,n he,n ge,schei-
rlen fe ziirr. s,telcl'e m.ii o'mtrdnt hun lot gefust)),
schriift irTautl'earr.

rr i\'ha,r r,-l'en vo'loendell lno,rqelr zagen rvij in de
dr,1't o, \/(_1iôr1, .'f;q lfgliers ..1er cel nr ]. . eerr S,omlte-
rcrr cin,iet'. u'iens aa,nblik o,trs reecls siddcren cJe,rlcl.

Als rl'ê,ze o,nseilrrkskcrel teoen <l'en avond ver-
s,clreefl. met een blad nanier in de hancl. was het
hiirra altij<l o,m hen te halen, cl:ie .l'en \,olqend'en
lnr.)r'den. met gebo,nclen hanclen, tegen cllen muur
zc','l,en s,taan.

T)czr-: marr lracll qroo'te sroelre ooq,exr, dic glin-
.:t6.1-1Err in e,crr Ee{a,a,t als sto,f .gel<leuïd er1 om-
lino'rl c]oo,T eetr bruinen baarrl', me,t zc)fg gekaimd
t,rr insco,liccl.

l[et zekere koil<etterie tircrerr hi'i r'le rrniforrrr der
serrari g eni sbeu'a,liers.'
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XIen noetnde hem. < de kraai r, ook wel cleir

graldelver of jakhais.
, De kra,ai ging voo,rbij cel 1, zo,nder stil te staal
err wij irerademden.

Eenige ruinuten la,ter keercle hij terug, druli
cir berveeglijk. Acirter hen marcheercien, b1ce1i
ln'aar zeer kranig, de vicr: jorige officiercn, clie ik
cia,ags te rtoren bij hun verli-roltle iratl gezien.. Was het rnogelijk ?

Zo,aclen deze jonge lieden, die als 't lvare zoo-
veel v,e,rwachtingen, bekwaa,mheid. et liefde ver-
tegenwo,o,rdigden, nu brutaal vernietigtl worden ?

lk huiverde.
In o'nze kamer was diepe s,tiltc gedaalc1, en cleze

bleef heels,chcn tot wc.otls tcr ruste legr1eir.
Ik verbeeldde mij, weikè gedachten die man-

nen ûro'ersteî bes,toirmen, uu ze deir-noo,dlottigcn
niorgenstonc1 verrnachtten? Ik rl,erd'tvakker- tocn
het eerste licht het Oo,stcn kleurcle en twee clagen
laterr urisiten we, clat zij clien zelfdcn mcrgen it,
iret park , Petronvs,ky gefusilleercl wa.re11 gcr,ror-
clen.

Zcldza,am ware11 de clageu, ciat cle kraai nict
vcrscheen o'nr zijn proo,i mee te sle,uren.

fierrigcn tijd 1a,ter Stontl .hij I'oor ctti'.e zaa\,
altijcl gc,er1 geluiincl; . a,ls eerr riran, ciic liet
tlc rrrirrstc gc\\ etcnswroegirrg gt r.ucll.

llen zag, dat hij een grapjc Lellacht.
\\'ij zr,r'cgar ailerr.
\\tie r,an ons zorll gcrocpen r,r,orllc.ir?
'Hij zrveeg er,err, zijn liist be,tr<ijkenil. ll:rir

scirreeirrvde hij clen 11aam va,1r ccn Kaukrsiër, clic
tegelijk met mij naar l'agannka gevoeril r,r.as.

^ I)e gcvargene kn'am vooruit, met dcn angst
in c1c oogen, het ge'1aat censklâps cloodsbleck.
_ _< 

Iion rian to,ch, rloust<a riro,ia, korr, mijn zicl,
Gij worrlt in vrijheicl ges,telcl, in vrijheid, kom,
miin duif r, zei r1e liraai uiterst vriencleiiik. rtlJel
grijpt ge me,? Gij zijt vÀj, korn vlug !l

D'e Kaukasiër was een c,ud-strijder. Hij sprong
oi), v,ras gek van vreugcle err drukte iedèr dé
hanci.

Ik zelf r,r'cnschte hern ge1uk, want menigmaal,
a1s ik ontmo,edigd was, haci de naTerre, brave
matl gepoo,gd mij te bemoedigen.
_.Hoe clikwijls hadden rvij hern godvruchtig zijn

plichtcn zicn velvulien, clezen ccrlijLen i{aÈome-
daa,n I

Zijn gebeden wâten clus vcrhoo,rcl. Ieclei., rlic
zijn,verle,rlen kenc.le, was het er over eens, clat hij
cr: qoterl van af kr,varn.

Zonrl,er zic'n te bekommeren o,rn de spionnen,
haill hii ons clikwijls in kleuren en geuren ver-
te1i1, hoc hij tc Jaroslav llnar dc bolsjen-isten haci
.qe.vuurcl. Ziin broer, clie naast hem gesneuveid
r','r',s,, hacl iiij aigeschiltlerd'als een he1ci.

I)eze ciapperc man r,va,s cius gered.
r< Za'cvee7 te be,ter r , dacht ik.
Hct tlaliche.l< srloot zich r,veer achter irem.
f la,ar de kraai hactr zich verrvijd,ercl, oau iu

rrabLrrige zalcn nog andere geva,ngenen te ha1en.
Dc Ka.ukas,iër wachtte in c1c gang tot men

lre rrr vrij zo,u laten.
D'e kraai ktvam te"mg nret zijn buit, en wij

zir.gen âân ziiir gclaa,t, <lat irij 
'cen 

vreeselijké
verrassilg voorbereidder. Hij nam detr I{auka-
siër rlce naar cle lSuitenger,vo,ne Komr:rissie.

Wij wisten wat zulks beteekende in deze
maand Augus'tus, toen de tcrreur hct hevigst
\\'ocdde.

Een soo,rt rechtbank door clrie of vier van den
rlrrivel bezetenen gevorrmdr, za'77ticr nranclaat,
zonde r verrantwo'orldelijkheid, vo,1rilis,te u in
haast, voo,r den vorm, tijdens deu nacirt, crr bij
't aaribre'ken van del ciag, bra,ctrt cclr autolrragen
u naar de pla,ats e1,er terechtsteliing.

En dat gebeurde nu ook met den llauliasicr.
Benige uren, nadat hij onrs verlate! hacl, werd

hij neerges,cho,ten en de kra,ai ha,cl plezier in zijn
s,iriistcr,e grap.

De veroo'rcleelden werden steeds doo'r andere
ge$angenen vervangen. ))

Te Tagannka zag m€n voormalige rijken,
vo,orname ambtenalen, vIo'egere overheden, op.
pero,fficieren en edelern, clie nu gedwomgen wer-
dlen de W. C's te ruimen en anr.ler vuil werk te
verrichten.

Dc lreer Naudeau zag daffi een ko,1one1, die
vroegeî tot den staf van he,t 7e lerge'r in Galiiciè
be,hoor:cl had.

Soms ho'orde rnelr in de gevangenis c1e clwaaste
geruchten.

Nu n'as het dat îrotsky hacl mo'etclr kapitu-
leeren voor o,pgestane arbeidersmassa's cler werk-
lruizen van So{mo\o, dan dat een Tjecko-S1oi,va-
kisch lcger Riazan had ge,no'men, een stad vrij
clicht bij l{osko,u. \{en beweerde, clat Tjecko-
S1o,r,r,akken, als bo,eren en kunstenaa,rs ve,imomcl,
voo'rzien van bommen, reeds in c1e nabijheid der
gevangenis verto€fcleri, o'm bij dcn naderenclen
strijcl c1e roo,de garde te verhinderen op het 1aât-
s,te oogenblik de gevangenen a.f te maken.

Tc Tag'annka rvaren vccl Tjecko-Slowaliken
cpgesloten. Zulke hersens,chimmen maakten het
rnenigeen mo,gelijk, ondanks huu. vrç,eselijken
toes'tancl, to'ch moed te behoucle,n

Iecie'r hoopte trouwens op de kornst der Wes-
tersche troepen a1s bevrijders !

I)'c lloskousche bevo'lking zou .tot opro,er
oversrlâan, maar men vergat, ho,e cle verclrukkers
a11een over wapens besch kten. To'ch haclden de
rne,est pessimisten eenig vertronwen in de aktie
Cer îjecko-Slo,wakken en cler Japaneezen.

Onrler de gwangen Tjecko"Slowakken waren
vers,taudige liedren, die niet twijfelcien âalr cle
interventie drer Jap'aneezeî.

Vo,or clie interventie r /as nu de gelegenheid
zeer g'unstig. Ifet ro'ode lerger sto'nd nog zo,nder
o r ganisatie en eff ektieven. D e Tj ecko -S'lowakken
bezctten het gro'ctste deel van den Sibcrischen
sltn n frr/F]d

Dus zouden de Japaneezen hebben kunnen na-
cleren zo'nder een meter spoor of eenig kunstwerk
te rroeten aa,nleggen.

Ile- Sorriet ze,lf was ongerust doo'r c1e landing
in ]-loermanslancl en te Arkhangel en de s,chijn-
bern'eg,ing de'r Japane,ezen om iû S berië te vallen.

fn de bo'lsjewis,tis'che kringen heerschten er
ilan tur'ee opvattingen.

De gematigden spraken van een verzoenend
optreclen iegens de legers,tavetr, zoa de troeperr
u aarlijk naderden.

I),e o'nvezo,enlijken echter bestre'den e,lke nei-
ging tot zw,akheid. D'ezehadden een âncler lrcor-
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Bezo,ek van den president der Fransche Republiek aan cleu Czaa,r van Rusland ko,rt v66r het
nitbrekcn van den oorlog. De ciagcn tveri jret Czarisme nog in zijn vol1e macht wa,s, zijn wei
in sciirille tegenstelling met de vo,lkcmetr ontredd,ering.ruoîoÀt".ta, die wij in deze Élu.lrij,t"u

beschrijven.

stel. Zoo c1e iurperialistcn llo,sko,u insluiten, <1arr
zouclen cle leiiet I'an cie sel,jet zich in ,t Krctrlirr
opsluiten, niL er al t1e giizelt- rler Russjsche
bcurgeoisiie en a,l tle agenterr van de po,litiek der
geallieerde mogenrlheclen bijeengebracht te heb-
ben. Eerr gelveklig;c oartploffing, een gezamenlijk
autoda,fé in e'cn mo,nsteracirtigen brànr1 zoLT op
hetzelfde oogenblik he't bo,lsjer,visme en zijie
slachto,ffers verdelgen.

llaar dan vernarn men, rlat de Tjeckonslowak-
ken hadidten moerten wijken, omdat ze geen hulp
der Jap,aneezen o'ntvingera.

Laten we hier even naclei: deze geb,eurte.nisset
vertellen.

fn den zormer van 1g18 was het bolsjewis,mc
o,mring<l dcror celtlums vân verzet. D,e leiders
claarvan tla,chtten hun aktie te v,erbinden, maat
werden hierin gehinderd door de groo,te af,stan-
den en ook dcro'r de verscheidenheid hunner be-
1a,4gen,.

De Tjecko,-Slo,wakken rTaren m€€ster van den
Oeral. Een Siberische regeering kwam te Omsk
tot stand, en een andere te Khartrin.

,lJe Oostenriikers-Drritschers sto,nden nog al-

tijcl rnet 500.0û0 ntan tusschen Finlanil en c1e

lirirrr.
lle rlrllitaire o'verhecien cier Centralen wilden

iriuuer:s geen boisjer,vis,rne, tiat herr iu Ruslancl
rra,rl geiliend, laten cloo,rclringen tot eigen oncler-
iianen.

De geallieerden besloten langs tlvee puaten in
Ruslancll cloo'r te clringen, ia,ngs Arkhangel in het
Noorcien (aan cie \\iitte zere) en Wladivo,stock, de
haven en eindpunt der S berische spoo,rlijn, aa,n
c1e japaneesche zee.

Op 6 Augustus werd Arkhangel bezet en lanci-
,ien Japaneezen, Ftanschen en Engelschen te
\\rladivostock.

Den 25en Augus,tus sloot Lenine een bijge-
vo'egcl verdrag met D'uitschland, waarbij hij be
paaltl afstar,C deed van Lijflancl, Esthland en
Georgië, zich verbo'ncl een vergoe'ding van6mil-
liard en half ma,rk te betalen en de Ententetroe-
pen uit Rusland te verjagen.

IIet scheen er na,ar, dat deze Entente-plan-
nen meesta,l toit doel hadden Lude"ndiorff te
dwingen in West-Rusland groo'te troqrenrnach-
ten te beho,uden, die hij dus niet naar Frankrijk
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Burgern'eester llax begroet Koning Albert aan cle Vlaamsche poort.

koor zen<len, rvaar Foch z,i.ju l-r,es1iss,i;utl c.r'fierrsicT
bcgou.

Jfaar nu b,egrijpt nren ho,e in ÀuguStus 191,5
rie hoo'p o,pla,aic1e bij c1e arme gev'ar1g'eneil var
'lagaunka.

. En ltia,ucle-'au schrijft : rt llet rvercl ons duide'
iiji<, o,nclanks de weinige bepa,ald,e inlichtingen,
die to,t iu clc'n kerker cloo,rdro,ngen, dat de geal.-'
lieerdcrr er niet in slaagclen een eensgeziucle po,-
iitiek te voeren jegeos Rusiland.

Voo,ral cle Tjecko.S,lowakische geva,lrg-.enerl
\\' ârr(}l} zeex" temeergeslagen.

2:ij vreesclen, dat o,ntmoedigrng o,ver hun
lrroederen in Siberië zo,u koimerr"r als clezc vast-
stelclen, rlat de hulp cle'r geallieerclen zicir nog
steecls tot dagtrlaclartikelen en rede'vo'edngen b'e-

1raalrlc. ,,

. Het was uatuurlijh, clat !'rankrijk iu 1918 allcs
riicns,tig moest maken to,t de r,erplettering der
I)rri t::,c h e aa,nvallers.

I)'e terreur te llosko'u ciuurde voo,rt. De ker-
kcrho'lcn wierp,en hl1i1 orverrvlo'erl in d,e L{o'erligc
gra,chten uit.

Dagelijks clcelderr c1e bla,clen larrge lijsten mec
lrlet na,nxen, gevolgcl cloor een kort bijschrilt van
twee o,f clrie regels, o,f van twee of drie woo'rden,
ciic rtre rerl'en o,pgavêfl, wâârroû1 die personeû te-
r.cchtgesteld waren.

De Buitengeworne Ko,nmlissie was van meeninl3
rtrat iret sinister w,erk niet vlug genoeg grng. Ai
tlat heen qn weer geloonr tusschen de gevange-
rrissen en de Liaub,iankastraat, waar zij zetelde,
en m,en de Ïreschuldligclen bracht, wainneer men
ze ondervroeg, vertraagde den arbeicl der terecht-
stel1ers.

Z-ekeren dag stuurde ze haa"r voorzitter, Djer-
iilsky, naa,r cle geva,ngenis va,u Tagannka.

rt Dez e nra,gere, z w artel n1an,' met u eerhan gc'rrcl e tt
k.nevel 9n ko'o,r.tsachtigen blik., als met b,lo,etl
cloorloopen, verscheen op den hoek va:r onze
garlg en ging, op tle natuurlijkste wijze, aan eelr
ta,feltje zittæ,, waâr gewoonlijk de bewakers
pla,ats oâ,mell,.

'lr'vec o,I clric bo'Cel oru.ringderr hem err rei-kteri
hcnr papiercll o,ver, cl c hij o,rcleude.

Ilij s,cirreef mei 1.;otloio'd no,La's, terwijl hij
i'irisicrctc rra,ar cie aûtwoorcien, 'vvelkc men hcrn
verstrelitc, rvant hij had gebo'd.en tah'ijke o'pgc-
::lo,tenen voor heûI te brengen.

Iicze s,tou,d,eir in cen ia,nge rij vcior hern, irun
beurt alrvachtend, als lieclen, ctie eenige warell

'r'iiicn koopeu,
\,'a,ri. eenige merters a,fstzurd gczicn, scheen clit

tooareel zo,o \veinig buitengewoo,n, clai men zo,r1
genreeucl irebben getuigc te zijn van een samen.
ko,ms't, waar merl een kwesrtie r,an opboC of bc-

. las,Lilgcrr verhandelde.
Ciio,.''cn D,jerjinskl' r.a.g .'r iieelcrrraal niet trcos

t',1 ririftig uit, en die slecirt gekanrd,e marutell,
nrci, langen, ve'nvardcnr ba,ald, antlvoo'rdderr o,rn
lreurtetr, zo,r"rie'r blijk te geven vaû o'ntroe,ring.

licn mo'est zicir voo,rstellen, otrr welke pla,ats
rncn zich b,ertond, c'u uat het arnbt rvas van cierr

ii'as aangeko,mener onl te begrijpen, dat al deze
gevangenen in aarrraking wa,ren met den leveran-
i:ier van den beu1.

lieen, w'aarlijk, hij hacl gecn behoefte a,a,u

iri-a,al of \zertoon, cle eeriijke Djerjinsky; hij r,er-
vulde zijri taak ze:et ijverig eu bes,cheicen, nlet
r,penhartigireid, als eerl man, r'velwillend ona veel
tverrk af te le,ve'rerr en cle za,ken af tc doen I

Va,r:" r'lat gemompel, cTat gesp'rek aan cieu ho,ek
varl cle- gang, zou voor eenige pelsoneû iret vuur
van 't exekutiep,eleto,n het einde zijn.

Tegen clen a,vornd, wilde de rustige citoyen
D'je{insky wel bevel gev,en het hek van onze
kooi te o,penen en tra,cl hij met zijn heipers bin-
nen,; hij liep langs cle groepen en luisterde vader'-
lijk na.ar d'e klachten van hen, die beweerden on-
rechtvaardig ge,vangclr gerlomqr te zijn.

Hij nam no,ta's en ging ter,rcrlclr ireen.
Ecir, rliê hetrr gesl.rt-o'kerr hacl, zei na zijn ver-

trek :

t Hij ziet er irr elk genal'rnenschclijk uit, en
rriet buitengewoo{t onve'rstandig. Gij kunt u niet
vools'tellen aara welke verachtelijke bruten rncr
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'-)lr.tcr hc,t bols,jer,r,is,tis,cir stclscl lrct rllrltt \,a11 orr'
tr crzoeksrecirter toevertrouwt.

tlcL ztjn me'rcsital Jongc lrc(tc.lt, z.t-rntier L'cl1tgc
oltrvil;kehug e11'o1e gee[ llilustc i.;r:gr.r1r iicl]Dc,i
\iln \vat het rccht mag ziju.

l-crl drer wilderr rrcctt ruij orrdcrvrairg,(r llur
tlcrf fcVOIVC'r i11 c,e [li.u -i, Li]i o(rgcirulrli (.rci-
gencl me dborr den kop, 1s scflletelr en rrirj vlccse-
rr I t<e beleedigugen toeschreeuwe[c],.

Zrjra on<lervragurgen err weerleggirrgen warerr
zoo clwaas, dat ik b'esluiten morest nrets meet re
ant$'oo,rctcn o,p gevaar van mijn leveu. Ja, dal
rroucl rk ûteer \,'an Djerjinsky.

llet eincte varr (Le maand Augustus was nood-
lottrg vo,ol cte vo,o'rma,hge po'htreko,mmis,sarlssexl
cn gendarmerie-o,fTrciererr, cfe te 'I'aga,rurka opge-
sloten waren, ir:, cle ka,rners 2,,'è en 4.

Het wa.ren voo,r 't meerencteel mannen vatl rij-
lreren leettrjcl en van kaJmen aard. Ztj zagefl et
illt als milrtairen ir:. burgerkleetiing.

llun wacnte! \\'as wreed geweest, w€urt ze ita(l-
ric'rr steeris begrepen, cla,t men hun noo,rt genal-rr
zou sclrenken, hun neil had slechts kunnen lig-
gctr in een strelie overrompeling v,an iVloskou
rnet o'mverwerping vau 't bo,lsjewrstisch gezag.

\\Ielke o\-rerwegirgen vool' hen, die de b'ewa-
licrs cter o,lcle waren ge\\'cesit I

In clen tijcl vau '\rkoùa,as II hadden zij ooar
e ellvo,udige beroepsverplichting ciuizenden lieden
nroeten aanhouden en in clezen zelftien kerker
siuiten sn 't waren mis,schien niet a1tren schulcli-
gcn geweest.

I)eze agenterl vâ,1r 't verclwenen regiem wisteu
eu voelden lvel, clat zij slachto,ffers zouden zijn
rra,u den geest d'er lveerwlaak en hun leveu ten
crffer zou ge\,vo'{pelr rvo,rdctr a,ls rrcrrgelclitg voo,r de
rrphangingen en fus,illaclcs van 1907, voo,r de re-
pressie uit clen tijcl vau Sto,iypine.

Weer liet de kra,ai vroolijk zijn stem doo,r ooze
gang klinken en wij zagen doorr omze tralies de
pohtiekommissariss,en naar irul einde marchee-'
ren, Niemand zo,u vermo'ed hebben, dat die Ie-
tiet rraar rlc ereurvigireiri stapten.

D,e reeds bleeke wezens waren nog wat bleeJ<er,
tranen, v'lug weerhoudera, glinsterden even in
cle oogên, want het was toch aaagtijpend, diep
ontroerEnd a,aû vrou\,v en kinderen te denken,
rlie rnen niet meer z,o'll terug zien.

D,ikwijis moesten cle slachto'ffers voo( oqrs hek
Lrlijven staa,n, oûn op de anderen te wachten. Wij
onclervro,egsn herl niet.

Ma,ar clan kloark het licht beveû v'an de kra,ai
t Voo,tuit ! > a,ls had hij een troruw- o'f doopstoet
.qcleicl, de z:vva,re tralic-dênr van cle gang ging
()j)cn cn dicht, elr 't was voor eeun,ig.

lelkens er alclus een ko'nvoo,i van leve:rde
tloodqn vooirbij o'nze tralies gedefileerd, had,
ûpenbaarde zidn de dborr dit schoruv/spsl verwekte
o,ntroering dooc karakteristieke teekenen.

In karner nummer 1 bevornden zich ta,lrijke
luâ.nnen oçi wie clezelfcle læschuldigingen E'ogen
als die, waarvoor men geva,ngenen c1oo,r de gang
naarr den clbodl hacll zien gaan.

Vcel o,nzer rnedeopge'sùote'nen wisten clal ver-
scheidlerne llunner mer'lebeschulciigden ree,cls te-
rechtgesteld waTen en <lus logisch ook hun beurt
zo,u komen, als rncn hen ten minste niét vergat,

lc<lerc vraclrt siachto,ffers rno,est <lus huune
ortrust o,pwe'kkex.

Dezen vielen languit o1r hun b,ed en s'chenen te
s,laperr, anclieren schre-ilen nret groote pass,en \"âll
lret een erincl ctrer zaal naa.r het andere, stijf als
auto,rnatelr, clbn blik irr het vage, als zâgen zij
re,c,rls a1le o,mstantlighederr van het drama, dat ze
zich voorrstelcnerr.

En men begrcc,p clat iccie'r to,t zich zelf zcgde':
rr llorgen karr mijn bettrt 1io,r:ren l.

Maar rveldra gaf al hct rt11no€f van cleze o,ver-
rrolle zaal .weel tlerr inrlrttl< van ievenclighc'i<l en
larv,a,ai, welke de o,ntrnoe'iligirrg vaû enkelerr
minclêr deed uitkonren.

Ie'd'errenr a,vo,ncl hoo'rcle'n \\e uit naburigc zalor
den tveergalm van voortlrachten en liedeten, eir
clarr sailvors van toejuichingen.

lleermaals was ltet aantal bewo,ners clier ka-
m.erfs clezen zelfclen <iag verrn"intlerd en rnen wist
hoe err \paa,foûri. \Iaa't zij, clie blevern, herna,men
toch hun conccïrt.

In kanrer lrtlmme"r 1 irarclclen wij geen derge-
lijke artistieke vermakeiijkherclten; wij wa,ren de-
I ratters.

Den 30Ê" Aug'us,tus hacl een aanslag tegemfe'
rrine plaats te llos,kou. Te Petrograd werd den-
zelfclen clag Ouritzky, komrnissaris rtarr Binnen-
larrcls'che Zaken, vermoorcl.

De Izvestia err Prav'da pub,liceerden woeclerrcle
artikele,n cu uitlcn bedreigingen van weeselijke
rcpresailles.

Zoa I,enine stierf, morest ef, eene g,eweldigc
stra,firitvo,ering plaats hebben teg'etr de vijancbu
van het vo,lk. ]Ien viel ook uit tegen c1e zo,o,ge-

rraamcle betaalc'lE orplrits,ers, in diens,t vari Fralk-
rijk cn Engeland.

\/e1er bc'lecfcl'en clan angs,tige dagen.
De Izvestia bracht ook cle zaak Lockha,rt teri

jrerclc en s,telcie clezc als v'olgt voorr:

Dc o'fficie'Lrsc ilipkr,rnatirche Engelsche agent
-t.cckhart hari' tien millioen ro'cbels aangebotleu
aan lle'rsrine, ko,milanclant vau clte eerrste l,etti-
sche riivisie o'm clgze te winnen voo,r een plan,
to,t het inrichtcn vân eefl onafhanke'lijk I,ettisch
va,cller1ancl, het gewc'st, doot <1ê bolsjewisten aa.n

cle D'uitsclier's geleverd.
Bers,ine veinsde claaro,p in te gaarr el1 zou bc-

racT zijn clen komrrûssaris gevangerr te rremeu.
Hij ontrring rerecls 1,20O,000 ro,ebel.

IIaar cladelijk bracht hij clie.som naar de Bui-
teugerro,ne lio'rnmissie en, oqienbaarcle' deze geheel
het kornplo't.

De bolsjervistische pers beweerde nu dat cle

beramers vau den aanslag tegenlænineiu deam-
bassades err ko,nsulaten van Engeland en F'rank-
rijk gezocht morestern worclen.

I),en 31" Augustus had een a,anval plaats oi;
de Engelsche amb,asc,ade te Pertro,grad

I,ockhart welcl tc MoLsko'u a,angehorucicrl e:1r l1l
het Kremlin olrge'slqten. . In Novernber beraaci-
s,laagcle cle revo,lutionnaire rechtb,ank, d,ie cl,en 28"
<1e lreercrr Lockhart, Grenard, arlgerne,en konsul
van Frankrijk, Reilly, Ka.a,rnationo (een Arlt
rikaau) en Luclb (een Rus), ter dood veroolcle,el-
<1e...

D,c bo'lsjewistische blaclen schreven dat Lock-
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Zegepraiende intocht r,an de Koninklijke fo'ilie te Brussel.
Prins Albert De Belgische Prinses Koning Albert Ko,ningin

van Ëngeland Iftoo'nprins Marie-Jo'sé - 
Elisabeth

hart, Greriarcl en Reilly cle vluchi haclclen kttn-
nen nelnen en bij vers,tek vcroorcleeld waren.

Ilaar in werkelijkireicl haddm zij leecls ceni-
ge rn'eken vro€,ger Rusland verlateir met mede-
we'rking van het l<orlririssariaat, <lat hun reiszeii
georganiscertl ha11.

Ma.ar de aanslag tegeri Lenine zou zijir weer-
wra.ak hebben. D,en 5" September w-erden uit cle

gevangenis van Boutirky 29 contra-revolutionai-
ren gehaa,ld en cloocl geschoten.

Onder hen be'r'o,nden zich Itvo,stof, oucl rui-
nister van Binnenlandsche zaken, Cheylovikof,
oud minister van Justicie, verscheidene hooge
geestelijken en hoofd,arnbtenaren der politie.

Men tr'ernam d'at te Petro'grad, zes hofldefd o'f-
ficieren gefusilleerd u/a;ren als rep'resaille voor
d'en moorcl op Ouritzky.
. Aldus toch meldde de Izvestia.

De too't1e terre'ur wo,edde g.eweldig. En men
begrijpt, dat. Naudeau en andere gevangen gea.l-

lieerde onderdanen in vrccse'lijke spanning ver-
keerden, nulzij konden verwachten dat egn ben-
cle uitzinnigen hen in de gevangenis zou afma-
ken.

En tle trerichten, die to,t hen doordroflg'en,wa-
rerr a11es behalve b,emoedigend.

Ro'nd 10 Septetnber vernam men dat het Tse-
ko-S1o'rvakis'ch 'le'ger instede van vooruit te ruk-

kcn, ovet de Wolga hatl moeten wijken en lia
zan overgelaten har:l aan de bolsjewisteir. Merr
rnoe-ct aile hoop op ecn spoctlige 'u'e'rlossing latelr
vt rcll .

Daar het seizo'en zeer vo'r<1erde, ko'n men irr
het Noo'rden vatl f,Io'errnanië en te Arkangei
gcen ernstige krijgsverrichtingeri Vo€t€n.

En -t-audeau vertelt ve'rcler: < Oncler de Pool-
sche ger,angenen lvekte vooral M. Ioulsky de
aanilacirt rier bo,lsjer,visten.

Hij stng door voo,r den rve'rver van bet Pool-
sche'detachement, dat aangeho'uden was; toeu
't in een trein voo,r Arkangel plaats wilde n€men.

Dikwijls reeds had cleikomrnisrsaris zich inge-
spannen orn inlichtingen te krijgen over de doo,r
Io,ulsky gesp'eelde 1o,1, en voor ctreze! wâ,s het
van belang nood.t te laten o,ntdekken dat hij de
unifo,rm van Russisch officier gedragen had.

Onze indruk was dat doo'r manæuvers van
chantage en rrteesaanjaging cle onderzoekets over
clezen jongen maa inlichtingen kregen van zeke-
r e zijner medeopgeslo't€nen.

Reeds verscheidene weken moest Ioulsky we-
gens jicht zijn Sed houden en hij sprak weinig
ove'r alles wat hij dacht.

]\{aat hij geyo'ei4e zich be<lre,igd e*n een q,nder-
zoeksrechter had heun trovendiem vrij uit'gerægd
lat zijn leven in gevaar was.


