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D,e terugkceL van clen Po,ilu. - Dank u, ventjelief I

(Te,ekening van Jonas in rr I'fllus,tration u).

Hij wachtte zu'ijgencl, hoopte ririsschieu, al:i
zoo've,lc anclerel, rlat zijn g"uni in clen rvarrel der
ge'Deurtenls,sen verge,tell zorr wo,rdeil.

Tggen het einde van Septenrbe.r lvas zijn ge-
zonclheid verbetercl: en hij kon zich l"ngru"n,
cloor o,nze kamer s,lepen, tôen zckeren aiCIira a"( kra,ar )) \,oor o,rrze tralie1S bleef sta,an en cen naam
riep :

rt foulsky I u

D'eze verble'ekte cn antn.oo,rtlcle uiet.
Ilaar vers,cheirl,ene stemmeu rieperr ldju,illig :

rt Hij is ziek. fo,ulsky is ziek. ,, ' 
-- -" -

..< Ioulsky-. Vlug toe!\ /'at gee{t het, o,f ge ziek
zijt. Vlug, vlug ! ,r

rrlk ben ziekr, zei Io,ulsky zenuwachtig tot

N'llg

niij, nu hii op rlit oogenblik bij mij sto,rrcl. rrlk
ga er niet heen, ik kan er niet heen g"aan. ll

llaar I'an het hek clro,ng cle < kraai r aan.
rr Konr, r'lu.q n'at, Ioulsky, ha.ast tr, het rijtuig

rtr,:ht rr l;crrr:Jcn I ,r

\\-ij ch'ukten hem cle harrd zo,nder hem veel te
ilurr,en aankijken.

Nog zie ik hem rrro,eilijk to,t aan het hek ga,an,
met c'len s,tloo,ien ho,ecl op1 rlien hij rllro'eg, toen hij
gevang'en u'eril .qenomen, en gehulcl in een F'tan-
schen solclatenma,ntel, khaki van. kleui, tlie
dienst cleecl als o,verias,.

Nooit hebben we meer met hEm gesprokell:
tu,ee dagen late'r in de Izvestia meldden drie ba-
rrale regcls,, in de rubriek der terechtstelliugen,
der foulsky, van cle witte garde, gehecht a.an
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vreemde imperialistische groepen, gefus,ilieercl
was.

Een Poo,ls'ch officier, door lo'ngontsteking aan-
getast, bieef bedlegerig, wachtend op zorgen,
ciie hem maar niet bervezen werclen.

Onze medeopgeslo,tene, clokter lIa.lperine, vcr-
klaarcie na een onclerzo'ek zijn to,estand gevaar-
lijk en lichtte onmicide'l1ijk het bestuur der gc-
vailgenis in.

Ma.at noo,it verscheen een dokter o,f verplegcr
en ÉJeen enkel fleschje meciicijn werci o'ns gezon-
c1en.

Zekeren morgen zâgen we, c.lat de zieke tloods-
bleek rva,s en a.lles wees er op,, clat de dqoclstrijd
na,clercie. No,g eens drong c1e dokter aan, smeekte
irij o'm hulp, maar even te vetgeefs.

Wij hoorden het ger,eutel van den verlatette'.' De groote koortsa,chtige oo,gen waren schier ge-
s,loten in het gelaat met gro'enachtige schaduwen.

D'rie dagen lang lag hij alcius te sterven in ols
midclen, zo,nde'r clat l'r,.ij iets konden beproeven
oqrr hem te redden. \,Vij zagen hem stetven, op
het oo,genblik; dat wij zaal 1 van de Tagannka-
gevangeuis r"erlietEn. ))

r\a,uclea,u werd met anderen naar cle gevânge-
nis van Boutirky o'vergebrâcht, wa'ar hij ook veel
te ve'rciuren lrad. La,te'r werd hij in vrijneid ge-

steld.

***

]riq,g e'enige bijzo,nderheclen over het RusJantL
in die dagen.

Lenine verbleef in het Kremlin. Naudeau, clic

er hem bezo'cht, beschrijft hoe afgezo'nderd dezc'
leirier der bolsjewisten wa's.

Zomdex moeilijkheden, - hij had een paspoo'rt
van <len ko,mmissaris van Buitenlandsctre zaketl,

- ging hij do,o'r de verschillende poorten van het
Kremlin, waa,r d,e binnenplaatsren vo'i ijs en ijzcl
la,gen (i'ebruari 1919).

Hij kwam aarr een groo't paleis, waarvoo'r cle

in 1812 o'p r\apo'leon verovercie kano,nnen ston-
den.

Een cleur, so,mbere trappeî, lange, verlaten
gaxgent en, bajonet op 't geweer, ongeruste
schildwachten, die het pâspoort spelden, dan eert

klein b,ure'e'l, waar e'en juffro,uw voor een tele-
foomtoestel zat, blijkbaar de centraie voor het
gansche I{remiin.

i\a,L1ceau deelde ha,at zijn verzo'ek mee, om Le-
rrine te spreken en zij bra,cht het telefonisch over.

Zij letdde hem in een ka:ner. Op de cleur kon
men ieze'n : u I)e bezoekers worden verzocht te
over\\'egen, clat zil zullen sprekeu tot een man,
wrern bezigrte.ien enorm zijn. l)'aarom worclt tiun
gevraagcl auiaeljt En kort het do'el van hun be-
zo'ek ulte'en te zetten. D

D,e kamer was sober gemeubile'erd. Eenige
planken met bo,eken acirter een zetel err bcvett
êen lessenaar, een reusachtig po'rtret van Karel
Marx.' 

Na,udeau bleef twee o'f clrie minuten a11een' Hii
kwam als vertegenwoo'r'diger van het Fransclte

àagblad u Le Temps )) waalool, hij gevangen hatl
geàeten. Ma,ar c1e bo'lsjewisten hadden nu een âll"

dere taktiek jegens de geallieerden'

I,enine verscheen. Hij r,vas zee,r bieek en vet'
ruageril.

De bczoieker begon ove'r cie potitiek en l,eniue
vctklaa,rcle :

rt \\iij r,vi11en eeu ernstige poging doerr oni o,ns
bij de omstancligheden. aan te pass.en in clezc
overgallgg-perio,cle voor Iiuropa.

Rusilancl' mo,et betrekkingen hebberr met de
anclere lauclen. I{et had techniekers,, geleerderi
noodig. À1leen kon het zijn leusachtige llulp-
bro,nneir niet o'ntrvikkeleu. Hc,t zoa zijn aigett
princieperr binnen zijn gtenzett toepas,s,en, rnaar
kon claarom toch o'ver ciie grenzer po,litieke ver-
rlragen sluiten. Het was bereid de interesten der
vroegere schulcien te betalen, zoo niet met gelci,
clan mct lioren, petro,leum en a1lerlei gronclstoï-
fen. l

Onr geschreven te hebbeu, clat Rusland dc
oude leeningell zou moete'n erkennen, weld Nau-
cleau zc's maanclen vro,eger in de gevangenis gc-
worpen I

Lenitre clcelde vercler mede, bereicl tc zijn
bosch- en mijnco'ncessies to,e te staan aan o,nder-
clanen der Entente, maar op voo,rwaarde, dat cic
begins,elen de'r Sovjets erkencl zo'uden worde,n.

Gelaten zou hij gro,ndgebied r;an het clucl Rns-
iancl aan zekere mogenclheden overlaten.

Maar als de Entente te veel eischte, zou Rus-
lancl zich verde'digen.

I{ij had rr le Feu r van Barbusise gclezen eu
leiclde ciaarr-rit af, dat er in Frankrijk twee stroo'
mingen warcn, wââïva1t een ten gunste cler Sov-
j ets.

Rustancl u,as clus be'reid te o,nclerhandeleu.
Lenine rta,s vâI1 oordeel, dat het kapitalistisch
s,tââtswezen aan 't uitsterven r,vas. De Sta,at zo'n
overal a11es, mo,nopo,iiseeren. Da.tt zag ilren nu
reerds. IJe Statcn ko'chten eil verkochten cn hij
\\ices oI) Amerilia, rlat c1e spoo,rlijnen natio.naii-
secrcle en a1 liet graan opkocht.

Hij acirtte de stichting vau den Statenbo'nti
rno,eilijk, maar uit al clat taste'n, ze'tJ een nieuwe
\;orm vafl bescha,r,ing komen. D'e ko,mmunistische
proefnernitrg in Rttsrland had nog geen, bepaalde
qtaarde. Ruslancl was een afzo,nderlijk vo,lk, dâ.t
kulturccl niet te vergelijken was met cle Weste-
lijke naties,. D,e i<s,estie van clen grontl wekte er
pro,b,lema's, clie elclers niet bes'tonden. Slechts
enkele jaren vro,eger !r,as het klein grondbezit
pas geschapen. D,aaro,rn kon geeri enkele macht
er cle sociale revo,lutie tegen houden.

Doch in landen als Frankrijk vo'nd het socia-
lisrne mee'r otga,nisnrel, bekwa,me helpers, intel-
lektucelen, welke men in Ruslanci mis,te. Maar
e1l<e mens,chelijke groep werd langs ha,ar bdjzon-
clere wegen nâar het socia;lisme geleicl.

D,e o,ude werelcl zo,u niet lang meer bestaan.
De eko,no,mische to,èstand, doo,r den oo,r1o,g ge-
sclrapcn, zott ha.ar ineenstorting meebrengen.

l{iets, zon het Etatis'me kunnen be'letten. rrWij
zu1lci1 geweldige dingen zien, waa,rb'ij alles, wat
rve tot lru toe bclccfden, s,lechts kinderspel is,. l

Aiclu-c de meenilrg van Lcuine in Februari
191{r' 

* * *

In het begin van 1919 beschrijft Naucleau
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Ilosko,u a,1s doo'dsch. Op vijf winkels waren er
<1rie ges,lo'ten en de twee andere zoo go,ed, a1s ie-
dig.

Er werd geen handel rneeT gedreven. Duizen-
clen ve,rkoopels e11 ve,rko,opsters waren zondet
rverk. Roode garden kwa;men aan de winkeliers
melden, dat hun bedrijf genationaliseerd was en
zij 48 uur hadden om te ve,rtrekken. Zoa zagmerL
voortdurencl schanele ve,rhuizingen van ( gena-
tio'naliseercitenl, die m.et eenige meubeien een
u'ijkp,laats zo,chten. Bij dat alles geschiedde veel
willekeur e-n men kon dikwijls do,o'r ornkoo,perij
cle uitvo,ering v'an ee1l vo,nnis lang vertragen.

So,mmige handerlaars o'f fab'rikanten bleven
oo,k in hun bedrijf als mede,r,verker en kregen
clan cetr ho'ekje van hun eigen wo,ning. Nlaar ze
mo,chteu geen bundel hout van hun eigen s,tapel
vc'rbranden, zonde'r toestemming van het a,rbei-
clersko'miteit, dtat zijn ge;zag in de plaats van het
hunne had geste'ld. I,{en rukte de ops,chriften a,f
of ve'egde ze uit.

De rvinkel van mijnheer X. of 2., werd winkel
nllnrmer 1. Al de b,o,ekwinkels werden bijhuizen
vtn eell centrale.

Zo'o, waleî er centralen van ma,nufaktuurwin-
kels, kruidenierswaren, enz. en de in beslag ge-
r1o{nen zal<en klegen nummers dier centrale.
Doch 't w'âs voof vele bedrijven weldra eel1 cen-
traie van <'t iediger, wa,nt me4 had niets meer
te leveren.

Onteigeningen en opeischingen hadden op ge-
weldige wijze plaats'. Men dreef uif een Mo,sko-
vitisch gesticht de o'ude b,ested,elingen de stra,at
crp,, rvant de roo'de ga,rde mo'est het gebo,uw heb-
ben.

Bo'eren w'aTen bolsjewis,ten gewo,rden, omdat ze
grond kregen, die aan cie groote bezittetr had
te'ebehoo,rd.

l,Iaa,r to,en ze hun graan aa,11 een maximul:t
prijs moesten leveten, rveigerdel ze en werden
de bewo,ners cler stede,n met ho,ngersnood be-
rlreigdl. D'e b,olsjewisten gingen met geweld het
gt'a,an ha,le,r en er werclen b,lo,edige geverchten ge-
levercl. Aan weerszijclen vielen dooden.

Er kwarn geb,rek a,an levensmiddelen. Bevro-
ren aarclappelen, verrot fruit zelfsi, dat alles werd
g'retig tegen hoogen p'rijs gekocht. In Juni 1919
betaaJ.de men het brood reeds 50 tot 60 roebel
het po,nd', vleesch 90 tot 100 roebe'l, paarden-
vlee'sch 60 ro,cbel, ko,ffie 165 to,t 200 ro,eb,el, een
kip 500 ro'ebel.

En helderzienclen voorspelden nog grooter
bep'roevingen, een r /aren hongersnood, die in
1921 dan ook geko,men is.

Wij zoud,en ons bestek te buiten gaan, moesten
we daa,ro,ver in bijzo,nderheden tredèn. NIaar de
torestancl -srdl ys'15chrikkelijk. Gans,che streken
werden ontruirnd door de bevo,lking, die meen-
dê elders vo,edsel te zullen. vinden. Er waren
bo,eren, die hun kindreren cloodden, om hen niet
langer le zien lijdeu.

Bij hoopen stierven de omgelukkigen.
Hulp werd aan de gansche wereld gerrraagd.
Maar b,epalen r,vij ons bij 1918-19.
Vele Russeu moesten zich door eliende bij het

bo,lsjewisme a,ansluiten. NIen deed het om een
betrekking te beho,uden en aldus voed,sel te heb-

ben. llen nroest tegernover den ho,nger wel kapi-
tuleelen.

Zoo waten er o{ficieren, die om de,ze reden in
het ro,o,cie leger dienst narne'n.

Rols,jewisten en hun aanhangers ha,dden voo,r
zichzell eten en ook voo,r het roode leger reser-
veercle men groote vo,o,rraden.

De revo,iutie, die eetst veel a,anhangers vond,
bracht nu cliepe ontgoo,cheling.

Wij hebben gezren, ho'e in Rusland de doo,r
potitreke aktie verkregen vo,lksvertegenwoortri-
ging do,o'r de bo,isjewisten uiteen gejaagd werd.

Het bo,isjewisrne steuld,e clus op tret geweld
van de minderheid.

En bij die minderheid mo,esten zich duizenden
aansluiten, door ho,nger gedreven.

Bij dien ho'nger voegden zich bes,mettelijke
ziekten.

(Kijk, maar zrvijgl, schre'ef Naudeau. <tHo,n-
gersnood en ep,idemie verwoesten d,e stad, in alle
rvo,ningen lijden en sterven mens,chen.

I{ijk, maa,r zwijg I Overal zijn er verklikkers.
Een in de tram o'nvoo,rzichtig uitgesproken

wo'ord kan u in de gevangenis brengen. Geen
kritiek. Zlj, die in na,am van het proletariaat be-
velen, dulden niet, dat men hen oorcleelt. Geen
me,etingen meer in cl'e straten, geen vergaderin-
gen op openbare plaats,en a1s in de eerste dagen
der revo'lutie. l{ergens nog redetwisten. Het is
verbo,clen te clenken o'f ten minste te cloen ver-
moeden, wat men denkt. Een wo,este alleenheer-
sc,iapirij lienrncrkt de nieuwe meesters.

't Is waa.r, zij hebben te À{osko'u <te veiligheid
o,p S,tlaât tcruggebracnt en toorr oe ro,overs ueer
te s'chieten, hebben zij het zoover gebracnt, oat
men ten minste roud wandelen kan, zo'nder be-
s'to'len te wo,r.len, zoo'a,ls het voo.r den zo'mer van
1918 eik oogenblik gebeurde.

NIet de groo,tste krachtdadigheid hebben zij de
rve,t tergen clen alko,ho,l gehaldhaafd en streng de
rvoekeraars vervo,igd.

Do,o,r deze uitslagen op te noemen, hebber: r,vij
o'nze o,np,ârtijcligheicl wiilen bewijzen.

llaar dat is ook a11es, lvat nren zou kunrrcu
aânvoeren tot verc.lrei-li.qing cicr uitziuniger, .irc
de aa,ns'tichters zijn vc.r butgeroo'riogen cn tcl-
reur en de revolutie to,t eeî tyrannie leiJcren. rr

D,e waarrie van het geld daal.,e snel. Irr vccl
do,rpen kregen de boeren liever o,u..e klccdclcri
en schoener in ruil van hurl ko,ren ,rian pakhcrr
bankbriefjes. Zoo kwam meer e11 mccr ccn slci-
se1 van ruilhandel in voe.qe. Wat kon men irn-
mcrs met ro,ebels doen? (1)

En Naucteau vertelt :

rr Op de ma,rkt van Soekhari Basknia te -r\ios-
kou verko,cht men (en deed ik het zelï ook) voor
clrie of vie'r hondercl roebel echte lompcn, ctre

door leurclers dan meegeno,men werclcli rraar liet
p'latteland, om ze in te wrsse'len voor zakkerr
n.reci. Vettige kleectings'tukken, ver$ctroten ves-
ten, scheefgeloopen scho,enen w-arerr op oie markt
Iranclvollen roebels waard. l

En het prolctariaat zelf werd te i\'Loskou zcer

(1) Eind 1921 was de roebel, in verho,uding
to't den goud-roebel, 60,000 maal in waarde vcr'
minderd.
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Stapelpiaats van go'u<lre.setve in c1e Bank .te 
psllo,grad, voor de Bolsjewis'ten er'' cle hald op

nristen te leggen.

zulclzaa.n. Dit is gemakkelijk veiklaarbaar. Hct
plo,letaria,at .w'as eelr zeer kleine minderheicl te-
genorv'er cl'e groo,te nra.ss,a bo,ererr en bo,erenarbei-
clers en lvas lraar cle steclerr getogen, om in c1c

fabrieken te wetken,.
Ileze fabrieken werderr. genationaliseetd, maat

\ùre€lens de blokkade en cie a,lgerneene ontteclde-
rin.q r.ielar ze s,til.

Dre arbeiders ware1l zolrde't werk en r.vekeu itt
nla,s,sa lra,a.r het p,lattelandJ uit, wa,ar er meer ka,ns
wa.s gevoed te $,'o,rd'en dan in de sterden. Trou-
wens, de meesten rvairen van daat aÉko,urstig. Ze
vo'ndbn er gernakkelijker werk. llaar rvat zag
nren dan gebeuren? D'e roode garderr cleden ge-
rvapencle torchterr naar buiten, om het graan op
te sparen en kwamen in botsing, dikwijis in blo,e-
clige gev'echten, met cle boeren en ook met vele
uitgewekenen,, clie vroeger in de steclen iret bo,ls-
jcwis,me hadde'n helperr verbreiden.

l{oskou zag eY dus clo,odsch uit.
< Ge'en $,"andelaârs b,ijnar, schrijft lrlaudeau,

rr weinig voetgangers en bdjna geen rijtuigeu in
cleze straten \^/a ar cle revo'l utio,nai re o,ntrecl,d e'ri n g
clcl s,neeuw en het ijs als belgen liet ligge,n.

Al1e leven scheen nog in de trams opgeho,opt,
lvâafaâll menschenttossen hingeî. ))

Petro,gracl tv,as nog rreel sti11er, rÀrant al het po-
litieke lev'en was van dâar naar }Ioskou, ro,ncl
het Kremlin, gewekerr.

Te l,Io'skou Tv.aren kinema's en schorl\4/btlrgell
altiicl stampv"ol. Men opende zelfs nieulr,e zalen

voo,r o,penba.re vermakelijkheden. Men mo,est

c1e biljetten zevcn of acht rlagen van te rroreli
liooperr.

lfeu bccfric vair koucle in Januari, irr clie o,r-
vertvarmdc zalen. Ilaar rvas het thuis ook niet
zo,o? IIet gebrek aan brandstô,f dleerl, zich even
scherp gevoele,n ais clat van levensmiddelen.

Gans,che ciagen zaten de burgers in hrrn o,ver-
jas rterkleurnrl,, in een lia,ner zonclc,r vuur a,1s het
12 tot 15 graderr ko'ud.r'as. \Vaaro,nt clan niet lie-
\rel 11aar ceu vettoolting, tva,a,r d'e groo,te mas,s,a
aann'ezigen toc1.r eclige warmte gaf, in men
eenige stonden. <le ellende ko,n vergete,n, zich
een i11usie schiep, \\'aar melr e'venais in een clroo'm
leefcler I

D'e beroemde za,ltger Chaliapine had evelr
groo,terr bijt'al, nu hij voo,r het p'ro'letariaat zaûg,
maat bovetr ge1ctr verkoo,s irij eenige po,ndera wit
mee{.

Het riitzicht vatr l.ret publiek wâs zeer veran-
dercl. Geen s,chitterencle weelde meel, gee,n uit-
sta.lling varr rijkdorm, van hoo,ge aristokratie,
maar eeî mc'er so,ber publiek, sofiiber zeifs in
zich ze|| .qelie,etcl.

rrllen bevries,t in cle s,tra.atD, aldus Naudeau,
rrmen berrrics;t thuis, nren b.evriest in den schouw-
b,urg en dat in eer.r lanc1, u'aar cle hrancls,tof zoo
overr-loeclig is.

llen verlarmt in Ruslancl <1c huizen met hout;
Petrogra'cl en Jlo-ckon zijn cloor bosschen onr-
ringd.

Verscheirlerre geloofnaarclige pers,o'nen heb'
bcn mij velkla,ai<l, in cle nabijheicl cier beide ste-
den eno,rme voorraclen ho,ut gezien te hebb'en,
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Na den \À/ap,enstilstancl werd'en er tusschen België en het Gro'ot-Herto,gdcrm L::er::burg
o'nclerhanclelingen orrer een ekonomisch verbond gerro'ercl.Wij geven de foto rran d'e groothe,rtogin
l{arie Adelaïcl,e met hare moerdler en gfooô-mo,ectref.

clat niet alleenr gehakt, maar ook clroog was,
lila,ar orn te stoken.

A.is er ilus niets te vèrbranclen is, ko,mt dit, orn-
clat cle boilsjewisten dle vo,o,lraden niet hetrb,en
willen of kunnen vervoeren. Het verkeer ligt ge-
hee'l sti1, niet aileerr op cie reusrachtige spoo,rweg-
rtetteu, nrlaar ook in cle o,nrgeving rran n,{osko,u.

Al de mannelijke en 1:16,g$.slljks jnuro,ners clcr
stacl,. bene,Ce,n 45 jaat mo,cstel r1e I'o,etpa,iien en
straten \ra,11 s,neeu$r en ijs ontdo,en.. Men harl rie
$r,erkloqzen claarmee kunuerr belas,ten,. maar da'n
hadi men hul mecr mo,etelr bctalen clan de uitkeE-
ring. D'e sta,cl beschikte ovcr geen \4/a,ggrls, om
cle sneeuur eu het ijs naar r1e }loskrva te rroererr.
Er r,va,ten schicr gccu paarcleu crr u'einig vracht-
a,uto's,. D'e sÂreeuu' blee{ clus bij hoopen liggen
oip s,tràten, irL ltleinerr en" in tuinen en parken, to,t
ze in I,Iei smo,lt crr cic garrs,clie s,tad b,evuilde.

Zaa ha,* I\Iocko'u tot in iiet bergiu clcr I,crite
ccu wirrteruitzicht beho,nclen, als ee,n l:urcht er'.
gc-ns in Siberië.

Op lanqr en p'leiuen zag nien de rekruten voar

het ro,o'cle leger a,frichten. D'e leiders wilderr clit
steirket' maken en hadden verscheid€ne lichtin-
gen o'nde'r de wapens geroepen. I'Ien hoo,rde die
so,ldaten zingùr, 't wafen de o,ucle rnerlodieën,
ma,ar met nieuwe woordef,r, bij 'dbrr 

verandeidetr
toestand a.angepas,t.

W'at al teg3nstellingen ! Vo,edsel r,roo,r het li'
chaam r\/as schaa.t'sclt, ma,a,r in de mruseums zag
men b.enden mâgere, schamel gekieede kindeteu,
clie er heen wa,ren geleici om les te o,ntvangeu
ovcr kttns,t.

't Was ierrens een gelegenhe"icl orir, bij talrijke
schilclc: iien, so'ciale lessen te g'eve! err iret o,ucl

re.qic'm s,cherp te verooLrdee{en.
Vroegere rijken gingen oq/et straa'tiin amoc-

clige kleeren, orn hun stand te vefkrgen en o'u-
aaligenaarruhectretr te'r'oo,rkb'mren. ))

rr Ik kerr een familie )) vervolgt Naudeau, tr dic
ori,.lcr' h-et oucl regiem e'err gchitterdrd,e plaa,ts be-
klccckie. I),e rracle'r, <lie zich gerlaten in ziju ruitre
schikt, ga,at noo,it anclbrs uit dan in een armoc-
clig pak; zijn beicle cloçhters, vroeger van deu
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hoogen stand, zetten noo{t me,cr een ho,e'd op; ze
stellen zich tevreden met een ,r platak, ouei hun
lokken, den za"kdoek o,f een hoo,fcidoek der ar-
treiilsters. Zij bebben eerr po,stje gevonclen in een
b,ureel van Ce Sovjet en hebben zich z-oncler k1a-
gen bij <1en nieun'en to,es,tancl a.angeslo,ten.

Ge'1ulr1ig wachten ze een verande,ring af, cen
herlwing rran cle vro€,gere bes,chaving. Ffo,evelerr
hebôen zich . rro'or' 't otrvennij,-ielijke moeten
plooien, om niet geheel te verdwijrren. >

D,e lezer krijgt hier dus eel.rige kiikjes op toe-
standen in het land, dat zoo' afge,s1oten was voor
\\rest-Euro,pa. D,e volledige geschiedenis van ciat
tij,lperk is nog niet ve,rs;chenen. Nu en rlan leest
mer, naas;t rleel o,nbetro,uwba,re b,erichtcn, to,ch
ooik geloo,fwaardige verslaqen. Maar slecirts
br:oks;qewijze dringt c1e waa.rhe,id door.

Vro'eqer reels hebben rvij den moord op den'Czaat en zijn familie bes,chrerren. Naclien kre-
gen we no,g eenieé bijzonclerheden ovcr de 1aa.t-
ste 4aqen van Nikolaas :

u Op I Maart 1917 acirtte Czaar Nikolaas het,
in verbancl mct c1c o,ngirns,tige rvending, clie cic
krijgsbelrijvell vooir Rusiand ltâim€n, no,orlig van
ziin paleis Tsars[<o,é-Sé1o, naar het Groo,t Hoo'fcl-
kwartie'r terug te keeren; de oqlstandigheclen wa-
ren ha,chelijk : de tro,o,nopvo'lger lag zlek te becl,'
clrie Grootvors,tinnen waren krank en c1e po,litieke
to,es,tancl lr'as clreigend. In Petro,grad hadclen
ho,ngero'pto,chten plaats, de bevolking wercl ru-
mo,erig, spo erclig w elilen straatgevechten geleverrl
en ko,rt tlaarna 'r,vas c.le s,tacl in hanrlerr cler revo-
lutionnairen ; de Dtrema beno,emcle een voo,rloo-
p ge regeering, aan het hoo,fcl waarvan Rodzian-
ko I'l'ercl .qefllaats't;c1e Czarina, cleectr deze mededee-
linsen aan Gi1liarc1 (1) en zeide tegelijkertijcl dat
zii van het paleis vettrok, o,mclat c1e Czaar haar
geseinrl had ls,arskoé-Sé1o te verlaten en dat zij
Ro,rlzianko oo het ge\raflr van den toe,starrcl rran
cle kinrleten ha.l gcwezcil" niaar clat cleze had ge-
antlvoo,rcl : rt A1s een huis b.ranclt, begint men
met d,e zieken weg te clta.gen.l I{ort daarna kwarn
de onheilspcllencle mecledeeling, clat alle spoor-
lijnen clo,or cle levotuticunairen $iaten be,zet en
dat er rvel geen siprake z.ou zijn van vertrek en
dat de Czaar evenmin za'a kunnen terugkccren.

13 Maa,rt slo,e,g het garnizo'en van Tsarskoé-
Sé1o aan iret muiten en iret paleis rn'e'rci o'msio-
geld; gelukkig wercl het gerza.ar op clit oogenbiik
bezwo'ren doo,r beraiddeiing van eenige officie-
re.n. De Czarina vErke,erde in vrees,elijke span-
ning o,r,e,r het lot van r-1en Czaar ; haar auqst nam
iedere minuut toe;-clrie dagen reeds ttas zij zo,n'
cler ee'nig bericht van hem.

Den 15den 's namiciciags hrvam ire! be'riciit, ririt
hij te Psko'f afstancl geriaan hacl r.at clcn tr-o,c,n
ten behc,eve van zijn broecler, Gro,otvors,t -&'Ii-
chaë1.

Ile Czarina ïvas der wanhoop nab,ij, maar zij
beheers,chte zich zoo gceC mogelijk in ctc na,i;ij-
heid 'r'an irare kranke i<inderen : ko,rt claarna olit-

(1) De heer Gilliard rvas c1e le'eraar van den
groo,i-herto,-q, erf p.rins, Aiexis 

^*ico'1aévitch. 
\!-il

irebben vrocger zijn relaas ove'r Cel tragischen
do,oi van rle-l Czaar en zijn geein meclegecieeld.

ving zij een geruStstellencl telegram van den
Czaar, maar den 21en eischte generaal Kornilof,
dat cle faanilie zich in gevangenschap zou bege-
ven o,f het paleis verlatén. De Czarina besloot te
blijven; de Cza,revitch, o,ngerust gervord'en, wo,eg
naar den loop der gebeurteniss,en en hoo,lde met
lve'emoedl, dat zijn vader afstand hadt gedaan.

Van dit oogenblik a,f was de Czalenfarnilie in
s'ta,at van gevangenschap en wercl het paleis
clo,or het ganrizo,en s,tretg belva,akt. De Cza,ar
krvarn den 22en cliep berdro,efd terug; het geluii
'lvas verclrwenen; de dagen van 5mart brakell aan,
mâar in cleze ellende I'verclen de familiebanclen
nauwcr a.angehaald; men zocht troost in.gebe-
den en verstroo'iïn€i. De Czaar la,s vee,l en bracht
een gecleelte van den clag in een kleinen tuiu
clo,o(, clie, be'dekt met s,neeuw, voo,f hgm was ge-
reserveercl, maar stleng belvaakt clo,o,t schild-
'çvachten; hij o,nclerging a1le vernederingen met
groo,te gelatenheicl eu bra,cht geen verrvijt o,f ver-
rvens,ching over de lippen. De Czarina lag uren
achtereen op haar divan en leg$e eveneens een
be'n'onde'renswaaldiige berusting aan den dag;
zij rvas, gelukkig net c1e aanr,r'ezigheid va,n haar
gemaal ; cle to,es,tancl van Nla,rie Nicolaevna baar-
clle hzrar echter erns,tiqe zo'rg. Men hoop'te clat de
gcvange'nschâ.p vatl ko'rten duur zo'u zijn en dat
men spo,e'dig naar Engelancl zo'u kunnen rre,r-
tl.ekl<en ; de F'inlandsche gretrs was dichtb j... .

Het noodlot be's,chikte echtcr andbrs.
Tot Arrgustus 191? blecf lret l<eizeriiik gezirr

te Tsrrsikoê-Sélo'. De eenmaal zo,o ma,chtige heer-
scher moest dulden, dat cle so,lclatel ongergene,erd
de vertrekken cloo'rzochtetr en rlat minister Kc-
retsikl' zelf ccn onderzo'eil< ]<ll'am ins,te,llen raat
c1e bcrvakinq' van het laleis ; hii o'nclierhielcl zic|
eerrisen tijrl rnet clen Czaar en c1ê Czarina.

6 April c1e'e'lde de Cza,at aan Gi1liarr1 mede, dat
het le ser ineenstortte; Kcrensky b,eval te'ge{ijker -

ti.id, ciat cle Czarina mo,est g,trs,olee'Ld lvo,rrlen eu
da.t zij iraar fanilie slechts mocht zien tijclens dc
maaltijclen en clarr nog o,p voo,r\47aa,rde, clat er een
ofîicie'r teqenr,roo,rclig ï,'as en uitsluitencl Rus,
:r,isch rve'rrl ge'sprol:e,n. f,ater be'val Kerenskll ech-
ter cie isolecring van den Czaar.

13 Aoril ha'l cle beliiclenis plaats van de gc-
heele familie, zeventien perso,ne1l. I)'e be,r,r'aking
r'veril strenger, onrdat vijanclige betoo,gingen tver-
ileu gevrcc"sd; rncn mo'cht niet meer to,t clen vij-
ver lo,qten ; de ber,veqinqsrzrjjhc'irl buiten het pa'
leis rvc'rri zeer beperkt. Kcrensky rrerscheen olt
25 r1pril oonieul in het paleis; clo,l<ter Botkinc
rrcrzocht o'r'erbrcn,qiug vâ11 r'le far-nilie nae,t cle
Kiinr in het beiang van cle ge,zo'ndheici cler kin-
rl,eren, wât echter wetcl geweigetcl,.

1),e Czaar behielcl zijn kalmte, gen eucie zich
at:l z)ttt to,estauri en pass,e,eti1e, toen c1e nraa,rirl
llei intra,l, een groo,t gedeclte van den claq met
arbei+ ilr een mocstnil r'arr het park, ryaa,taalr
r1âseno'eqr alle lcrlen rran hct gezin c1eelna,men.
De alase{r lrclgCcr eika,n<ler op zon<'ler cla,t ilcn
eerrig lrerir:lrt orntvinq en cle berr,vaking was 266
s'trc'i1q, r.lat het vers,chuiven vâ.rr eelt r:aar lampe-
tr.an.ocn,wa.arr1o,o,r gro,en en roo'd licht naar buiter
s:heerr. aanlei.:iing ea.f, tot cen alarrrrs,cho't van
cen cler schildu'achten. Iien enke{ oo,genb:lik van
-veraclc'tuing err hooll ! n{err verna,nr r.ramelijl< op
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13 Juli, <lat e,err o,verwinning te velde in uitzicht
was I IJdele ho,op !

D,e dagen van lsa,rs'koé-Sé1o waren getelcl ! I
Juli bes'loot cle vo,o,rloop'ige legee,ring de over-
irrenging - van r1e keizerlijke farnilie naa,r ee'l1

p1aa,ts, die geheim werd gehoudien; kolonel I(o-
b1'linsky cleelde echter aan Gillia,rd me'de, da,t
cle p,laa,ts rran bestemming Toibolsk r /as. 13 Juli
hail het ve'rtrek plaats in te'genwoo,rdigheid rtan
I{erensky en Cro,o'tvo,rs't Michaël; de autois, d;ie
r.le fanrilie rrat het paleis vervoerden, waren om-
ringd do,or een deta,chement karzalerie to't â'an
iret kleine statio'n van Alexandrovka, varl waar
cle trein om 6 uur afreed. X{et b oedendl hart nam

n afsLcheicl v'an de p,laats, wa,araan voot Czââr
en Czarina zoovele scho,o'ne herinneringen waten
verb,oaclenr uit den ti jcl van glo,rie, glans en
luisftel ! l

IIoe het verrlff ging, rve'et men.
l,{aar wij herhalen het: eet volledig be'eld van

ciien tijd zu1len wij pâs later krijgen.
fn 't begin van 1919 w€lcl het Roo'de leger ge-

clirrig vers'terkt. fn Siberië, te Omsk, was Ko,l.t-
chaÈ, clank aan zrjn staatsgr,ee1r van l7 Noverir
ber 1918, fi1eesûe,rr maal gecLro,egen zijn koaakken
zich op zulk een wijze, t1'at de b,evo king terug
ilàa.t' t bo,1sj ervisme o,v,€rhelc1e.

Dc bo,lsjer,vis,tische leiders- ma,akten zich tot
..rreeLstand s^ere,ed. D'e eenige fabrieken, die ar-
beirlclen, ve'rvââtd.igden munitie. Daat 'n'as thans
he't ge'zag vân, dre a,rbe,iclelskomiteiten slechts €en
herinnerirrg meer. trn flâam vân dle Sovjet be-
st,.rurrle cien technisch deskundige en me'n moesit
heru onr,'oorwaarcl'elijk sehooizamen. Ophitsers
tot stai<ing u'etc'len gekerkercl o{ gefusilieerd.

Intnss,chen trachtte f.enjrre betrekkiugeu aati
tc krroopen ruet cle Ëltënte, maar hij zag to,ch
ook so,ed c1e mo,ge{iikheicl in van een geweldigen
aarval. Rond hct bols,jervis,tisch Rus;land lag het
rvitte le,ger.

l{et rnoest gererctl z:!'iû \roor den urce,rstand.
I)'aa.ronr lvercl et geu'elcliq gearb'ci'l. De bur:ge'rs
rnoe'sten noE meet beproe'r,ingen doo,rstaa,n, rvant
mcn hocpte cro,ote rloorla<leu levensmicldelen oi:
\.'o,or het legeÎ.

fir cle \À/estersrche rijken schreef men lvel over
hct failliet vair 't bo'lsjervisme en voorsÊelde men
zijir onmir'lrle'1lijke ineenstolting. Droch rveldra
z.ott o,ol< \l,testelijk Enro'oa eenige rla,gen val
angstise spanning doo,rmalien, \4/egens het bols-
'icrvistisch gevaar.

T-aat ons e'chtcr rlen tijcl triet te zeer vooruit-
lo,o'pen en eerst cr.r vooral de vredeskonferentie
beirar d:elen.

XLVII.

DE VREDESKONFERENTIE.

\\lij hebben ïerte,1c1, hoe Wilson, voo'rzitter rl,er
Vereenigcle Staten, naar Europa overgekomerr en
in Frankdjk en Engelancl met geestdrift o,ntrran-
.q-cr1 was.

Op Zaterciag 1B Januari 1.919, oan 3 uur in den
uarnirlc1ag, openile cle heer Poincaré,'voo'rzitte(

cler Frans,che r,epubliek, de Vredeskcnfe'rentie
in lret ministerie van Buitenlaccische zaken" te
Parijs. Rechts van hem zat Wilson, links flqr.ci
George.

D'e h. Poincaré hield voor de vergadering eeu
i:ede.Hij lierinnerde aan c1e rnisclaad van Duitsch-
lancl', al het iijclen van Frânkrijk, cle interventie
rtan Arnerika., c1e same[werking cler gealliee'rderr
aan den gemeenschappe'lijken strijd, die einde'
lijk rnet t1c zege bekto,o,nd werd.

Eene nieuu'e werelclo,rde moest gevestigd wol-
'c1el cloo,r den Statenboind, nââr c1e ide'eën van
\\-i lsorr .

D,e hee'r Wilso'n ste'lde voo,t clen Frans,chen pre-
mier Clemencea,u tot voo,rzitter van de VreCes-
ko,nferentie te benoemen, wat ge,es,tdriftig a.a,n-

eenornen rverd.
Clemenceau nam dus de plaa.ts in van Po,inca-

ré. Na c1e,ze plechtige orp,eningszitting wis;selcle
men van gedachte.n o,ver het aantal afgeva,ardig-
e.len der mogendheclen, die men in twee gro€pex
verjdeelde: cleze voor cle.-algemeene en cleze vo,or
de bijzondere belangen.

llen be's oot e,en afgevaa,rdigde naar Polen te
;:eoden en Wilson en tloyc1 Geo'rge stelden voo,r
a1 cle regeeringen, die nu in Groot-Rusland en
Siberië tegen elkaar \ /orstelc1,en, op te to,e1len,
to,t een konferentie op het ,eiland Prinkipo (Prin-
senlarrd) i*c1eZee van MarmâIa.

Wij heb;bet in 't vo,rig hoofds,tuk gezien, hoc
I-eirin,r het roo,de leger liet versterken en de oo,r.
1o,gs{abrieken in vol1e rverking waren. }Ien wis,t
rlat de bolsjer,visten olver 500,000 ma'n bes,chikten
ern c1e witte le,gers r;an Denikine en I(oùtchak in
bedt'ang hielden.

Dat al1es wekte onrust. Men s'telcle zich voor
ho'e de bolsjewis,ten in het roerige Duits,chland
steurl en hulp zo,uden kunnen vin<len.

Op 25 Januari ha,c1 de tweede voltallige zitting
der Vrede'sko,nf erentie plaats,.

Wilson voerde er het woorcl en herhaalde e,r

ziin on<le ste11ing, dat dc'ze vrede niet die der
reqeer'ingen, mâaf die det r,,olkeren moest zijn.
Lloyd George, Orlândo (Ita ië) , feo,n Bo,urgeois
(Ftankrijk) , traden die wo,o'r'clen bij en drukten
hut vertto'uwen uit in eerr Statenbonctr, waarvaxr
nu c1e ba,s,is gelegcl moest wo(clen.

\{aar Euro'pa was ook vol {oering. Op dezen
oo'.qcnblik brak een ko'nflikt uit tus,schen de Tje-
cko-Slo,u'akken en Poden ove,r les,chen en Oos-
tenrijksrch Silezië. Polen u'achtte o'vermo,edig op
de bepalinE van zijn gtenzen. In Ruslanrl \t/aren
cle nieuwe ra,ncJs,taten nog niet be'ves,tigd : Fin-
lanrl aan de Botnisihe Golf, Est1anc1, Lijfland en
Lithaue'n aan de Baltis,che Zee, Oekranië aan de
Z,n'arte Zee. De Oekraniërs bele'gerden Lemberg.
I)e toestand tusrschen ftalia,ne'n en Vo,ego"Slaven
-'vâs gesFannen; Rcem'eniërs er.r Serviërs tw!stten
orref het Banaat. D,e bolsjew,;,ten lo,errlen op
Oclessa en Georgiô. D,e konferentie ge,leek e'en
kiein komité teseucv,er al de ontzaslijke vraag-
stukken. Men noemdê haar rn'e'lrlra rlen Raad van
Tien: Clemencea,u. Wilso'n, Lloyd George, Or-
1ancllor, lf3'mans (België) , Ve nizeilosi, Bratiano,
Pachitch, lrurnbitch, Masar)'!r. Zij vzerclen ge-
steund door kornni iss,ies en o,ntierko'mmissies.

Deze Raad varr Tien legde rle kwestie d,er ver-
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D,eze foto irerinnert âârn een vreclespoging tijcrerr,s den
auto'mo'biel-fabrikant ltrenry Forrl rustte een schip uit :

pro,pagandareis ten grrirs,te \ra1] .1e11 r'rede maa]<te. Deze

oo,r1og. De bekencle Amerikaansche
cle rr Os,kar IIr, waarmede hij eare
poging inislui<te r,'olkomen.

rirtivc'r'r,.1e1ijkheic1 en van het herstel ter studie,
:::;rr cLe utenschen r.an Tjeclio-Sior.r,'aç1.au, *o"-
r:r,"niërs', Ser.,,iërs,, Griekel'r cli Siaveu .i;r ont-
vL,rig'lt, Llesprak hct vraagstuk dcr l)uitsclie kolo-
niën, clc interna,tionalc xrelgeving val1 a,r'beiA.
]faar vo,or a,lles s'teklc' zii, ei:rdc Februari, c1e 2{.r

artike'lcn cier oo,rkcrncie r,a:r clcn StatenbonC op.
I)eze rv,c'rd inge,richt met e,etr bb'jverrtl inter:ra-
tionaal. sckre'ta,riaat-, ll:aiirviln,,1e ze,iel bestemcl
$,-crd vo'orï Brus,se'l o,f Geuèr.e, tot de lera.ts,te s,tacl
het rvolr. I'Ien bsno,emtle eel uitvoerenden raa,c1

c'n ltet gctal :r.fgei.aa,rdigtlel. Dc Ststenbond zo'.t

eene internatio,nale rechtb,a,uk zijn, ciic a,lle ge-
schiiien mo'c'st oplo,ssien.

Ër:n raarl t.an vicr l\:erd benoemrl voor beslis-
s,i:igelt o'\,er beiraalcle kwes'ties. I{ij bestomcl uit
Clerncncc'au, \\rilso'r, Lloycl Geo'rge en Orlando.
;-l'eze raai'l regelrle cie lirves,ties varr, het Saar-ko'
lctbek1:cir, iali rlc l:rczettir:g r'an den Rijn en de
vcigoe<.iinge!, rlr aa r irrf iige o'ncetigheicl o,uts'tonrl
tr,rgscheir OrlanCo (Iterlië) err \\'ilsocr, over Fiurnc
rioo,r ltrl1ië geëiscirt, maar clat dcro,r Wilson aarr
tl e l.-ocgr,: - Slaven rvilrle toegekenrl wordelr.

IIet geschil n'cLtl zoc' ircftig dat Orlalclo' rraar
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Italië terugkee'rcle, zo'ncler echter cle betrekkin-
gen met de konferentie a{ te bre{<crr. \Vij ko,meu
hierop nog llacler terug.

Feite'1ijk ve,rllam merr wcinig van cle lr,erk-
zaarnheclen, clle in het geheim geschiecllriret. De
mas,sa rv'erdl rtrij o'uve'rschillig voo'r hetge'err e,r te
Pa,rijs gcb,enrde.

En toch'rverd er harcl gea,rbeid eu r,olbrachteu
cle afgeva,aldig<len een reusachtige taak.

Een hoo,fdi:'lvestie rvas cle to,estand','ari Frarrk-
rijk. Ciemence,au gaf, een o'r,erzicht van Frank-
rijks verliezan. Het tclde 1..i6u.0tit) clood.en,
734,0Ctil verlrinkte,n, il rnillioerr gewonclcrr,
.1-{0. 0Oû .gevalrgenell.

1.)0 pct val cl'c o,pbrcngst ijzere'rts crr 86.pct. vau
drc c,pbrcugs,t gietijzer wits itr tic rtrr,.chi ol oortlcr
ire'u vuur r,an rlen i,ijarrl ge\\'c'cs't. Ilc rijks,tc <le-

I)artemonterl lagen vern'o,est. Een br.ec,"lc $oe$te
zonc kruisfc F'ranlir'ijk va,ri bij <',c zcc tot aan rle
Oo,s,tgrctrs. Vreese,lijk ha<1 men ge'lc'clcrr orniier rc-
lililiritics,, o,peisching el, ntecvo,ering. F"rankrijk
ha,cl hct mecsrt gelc'deit cn hst 1ag o,nbcs,chcrnrrl
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o,nclerzeeboot.

'i.c rrfcl,,len vall e'e1l Statc'nboncl zonrler milita,iren
\'0arbol'g.

F'c'ch el Cletucnccau besrtudeertlerr clan rie
kncs.tic clcr milita.ire n'aarircrgen. Ecne ecrste
ucta -,ralr Foch, reel'ls r;au 28 lr*ov,embcr, stelcle dc
aturexatie voo,1' va11 Cen linke,r Riiuo'ev'er met dle
r,crplichting r.oot" rlc.inu'o,ners in het l'ranscir le-
gcr tc tliencn. Dit t-orors,tcl hatl eeclre kans van
.s'Lagen c,n vetlu''eell voo,f een no,ta van 10 Ja,nua-

. r-i, clat zelfbcs,tunr cn o,nzijdigheictr rnet blijven-
r1e lrezc'tting van het Rijnlan<l bep'aalc1e.

Ook clit kon cr niet doo,r crr Foch err, Clemen-
ci.iil1i \;\râre1l het tilr eells c'\rcr hc't bcgins,e,l: lin-
hc:r Riinoevc.rr vâl1 llruits,ch1ancl g'cschcir.len, o,n-
r'[1r:t;rl<E1ijk crr urrzijrii,g.

Oir 25 !'ebluari llo,o,il Clcrlenccarr een nota a,an
crr <1e'q,,1 gel<lcrr clzrt clc bezetting dcrr opp,erstel
ir '.r:rr'lrorg zoll gctell.

]Iaar rlzru Irrankrijk gc,cnc allrexaticpo,litick
l,,iids 1r11{::ïg1r, lict hct aan cle konfcrentie o,vcr tc
lrcpa1e,n rve,1k po'litie< stc,1se,1 o1i clet lirrte,r Riju-
o'cvcr ge\restigci zorr rvorclel. Het vrocg clat clc
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Rijn cle Westelijke grens van Duitschland vo'r-
men zo,u en de linkeroever en de b,ruggenhoof-
clen voo,t onbepa,alden tijd door inte'rgeallieercle
tro'cp'en bezet zo'u,d'en wo'rclien.

I),at ste'lse,l rno,est ve,el tegenkanting o,ntmoe-
ten. Het was iu tegenspraak met het beginsel,
clat cle volkeren orrer httn eigen lot zo'uclen be-
s,lisis,en. Ën een bezetting voo,r onbepaalclen tijcl
u"a,s te vaag om een.op'1o,s,siing te zijn.

Lloyd Geo,rge en \tr/ilson verrvier:p'en clen geest
varr Clemenceau's nota over Rijnland. Zij vo'er-
clen a-ls bezwaren aan clat cleze eisch al claclelijk
in s'trijd was met het nie'uwe beginsel van cien

Stateirbo'ncl, lvant da,t het c1e kiem bevatte voo'r
latcrc' ko,nflikteu. Afscheiding van een lanc1 kon
alleen voo,rtspruiten uit <len vrijetr wil der nafies.

Zoo, zol-r eren plebisciet nitspraak dben over
Sleesrvi j k- Ifo,lste{n en Silezië.

I)e omcl:erhanclelingen clurtrclctt voort, zotrcler
.r1at meu het eens wetd.

Den I4n Maart kwarn van Wilso,n en I,loycl
George een aanbod van alliancie. fn gev'al
Dttits,chlancl e'en aanval zou cloen op Frankrijk,
rnocht ciit rekenen op c1e hulp van Engeland en
c1c Vereer.rigcle Staten, <lie zich rlaar so'liclait toe
verbonden.

F-rankrijk antq'oorclde clcrr 1?o clat.het positie-
rre ve{ligheid u'enschte. Iilet aanvaa,rdcle het aan-
bo,cl niet, doch rren'i,''ierp het errenmin. I{et t'ces
op den afstand dle,r geallieer<1en irr geval van een

aauval.
'W'ils'o,n de'ed nieuwe voo,tstellen.De'n 19" Ma,art

lrcgonnen Llovr1 George en Clcmencearr aan het
op"s;tcllcn valr c'en plan, clat Foch's tiota verving
cn tcn slotte aanqenomen u'erd. Het s'chreef ir.r

Duitschlancl cle afschaffiuq t'an den clienstplicht
ioo,t, c1e vjerminderiug van het Duitsche leger tot
100.00() marr, die 12 iaar cliend'en, in p aatsvall
200,000 man Der iaat, 7 dilisies vo'etrrolk inste-
cle van 15; 288 lianonren in p'laats van 600, <1us

in. 15 jaar 200.000 nran itl p aats valr 3,000,000'
Frankriik vetkrc"e'q 6121 rlat Duitschlancl aa-tr c1e

btuqqcuhoo,fclcn vatr rlerl Rijn cn op 50 krn. van
rleu rechter-o,e'ver geren vereenigings- of mobili-
s ati e- inrichtingen bo urvell zoLl, geen kampal a an-

leeeerr, geen manoeuvers ho'uden mocht'
Yan 2 tot 20 April behanclelcle men de kwes-

tie rler bcze'tting.
Irrterqealliee't'cle îro'epen zou<len den linkeroe-

rrer bezetteu. I'Ien ste cle vo'or geclurenrle 5 jaar
<1ie bczc'tting te behourlcn. Clemenceatr vc'rktecg
ecn termijn van 15 jaat rnet het reclrt die perio'de

te verletqen, zoo D'uits,chlarld dan niet aanziitr
geltneli jke verD:lichtineen vo'lcla an zo'u h cbl-tcn''- 

Zoo vomrl mc'1l een kombinatie tusschen de tio-
fa van Clernenceau err cle Engelsch-Amerikaan-
sclte voo,rstcl1en. Foch rvas niet tet'rerlEn fnden
ministerraacl van 25 flpçil vercledigde hii nog
zijn voorstc-l rtan s,eheiding.

D,ie gecllachte b,lce'f zich tro'urvens r'ritetl.

Duitsche sefrarati sten. welden aaueen-ioec1i gc1,

vonn<len ko,mité's. l-'e4eqclen vergaclerirrqel el1

zouclen nog rlikn'i j ls b'ero,erirrg ver\Â7ekke11 .

D,rtitsichlzu:r,:]l ko.rt rlrls gecn gr()ot natioltaal le-

ser inrichtct,lrâar zo'11 s'lecirts een troepenmaclit
behouden als Reichsm'e'er o'f po'litiemacht. Ï{qt
Croot Hoofcikn'articr rtrct al ziirre r''ertal<kingen

moest verclwijnen, en al het ovetto'llige oo,rlogs-
nrateriaal ingeleverd $/orclen. Uit- en invroer van
oo,rlo.gsmateriaai zol7 verbo,clen lvorden. I)e
Reichswe,er zo,u gevormcl wo'rd,en uit wijwilli'
gcrs. Evenzoo, zo,u men D,uitschlancl verhincleren
ce'n oodogsivlo,o,t te vofin€n.

rVc'n w-jlcle rlus D'uitschlancl alle gelegenheicl
onttrerrren on1 norglnaals een o,o,r1og te o,ntkete-
ltcn.

]'Icn zal clit rtetler zietr t.it cie opsomming cler
vredcs*'oolwa,ard'cn.

In llrankrijli openbaarrle zich o'utevre<lenheid
r-it'er rleze -klvestie en ûlen verweet Clemenceau
dat hij bi} a1 cieze bes'prekingen de Karner noo'it
raadpleegde. Zoorvel in het Brits,ch als in het
Frarrsch parlement, ha.,1 men geweigercl een in-
terpellatie over cle bijzorrderherlen der vrecles-
lioarfetentie toe te laten.
1.,*

*+

\\'ii rro'eten hier uat uitvo,eriger zijn over de
Ilc'lgische belangen op c1c Vre'c1esko,nfer'entie.

De Bc'lgische afv'aarcliging werd ge'leid do,o'r cle
Ireere'n Iïymans, minister van Buitenlandsche Za-
lieir, Van clen Heuve,l, staatsminister, en Vatr-
<1crvelcle, minister van Justitie.

Zij besto'ncl uit vetschillencle afvaa.rdigingeu,
rlie rrit specialis'ten 'u'ercien s,amengestel<1. Zoo
tlarcrl ei- lio,mrnissics voor c.lc' .ko oniale vraâg-
stukkcu, c1c ekono'mische- eu nijverheidsvraa.g-
s,tukliel, c1e firrauciecle llvesties, tlc rechte,rlijkc
rryaa.q stuklien, <1e ir:ter na ticna le arbei clerslrretge-
f,i11q, de militaire vraagstukket, c1e kwesties bc-
treffcncle c1e havens en verkeerSmiddelen te rva-
tcr en te land.

De hecr Rolin Jacquetnyns wercl a,angesteld als
alqernccn s,cliretaris crr bestntttde in clie hoeila-
nighcicl het algerneen sekretar"iaat cler afvaa,rdi-
oin cv

De ko,mmissies der geallieerden ter Vrecl,eskon-' 
ferentie \,\'erden als vô,1st samengeste'ld:

I. STATENBOND
Groote mo,gendheden : 10 afgeva,ardigdel.
Kleire naties': 5 a,fEevaârdigden.
Rclqië hee,ft een afgevaardigde: lL lilymans,

gevolmachtigde.

II, WETGEVING VOO-R. DEN ARBËID
Grocte moseil(lhedet: 10 afge.;aartligclen.
I('leine taties,: 5 afgevsardigclel.
Relsiô hceft er trvce veltesenwo,oriligers: De

lrccr Vanrlerrrelclc, ce'r'o,1rnac1itigr1e, ed de heer
\{ahaim.'
IIT. I,7]iTi A Nî\\ICORDËLITKE A.A]{SI'ICII

,TËR-q VA N ]]EN"OORI.OG
Groo tc ilo gen clhe<icr-r : 1 0 af g-ev aardi gden .

I{leirrc riaties,: 5 afl:evaatrligrlen.
Relqië he'eft cr ccir aÎgc'vaardistle: cl.e heerRo-

lirr-Jacq uemvtts.

i\/. IN,IIiR\-IAT']O'i,\ AI, STET.SEL VAN
HÂI./ËNS EN \'IIATER\I/EGEN

Groote mo.qencihe'clen: 1û afgevaardTgdet.
Iileine' taties: 5 afgevaarcligCen.
llclgië hceft eerr afgevaarcli.qrlc : De heer Sc'

qcls, Staatstninister.
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V. SCHAD'EVERGOËDING

Groote mo,gendheden: 10 afgevaardigclen.
Kleirre naties: 5 afgwa,ardigden.
Beleië hee'ft twee afgevaardlgd'e1r: cle hr. Vau

clcrr lileuvel, gevolmachtigdlê, en cle hr, Desprct.

***
De Belgis'che afvaardigiug, b'estaancle uit de

ministets lfyrnansi, \Zan c1'en IIeuvel eu Varrcler-
velde, stelde de Belgische eistchen voor aan den
Voorzitter cler Vereenigde Staten en clen verte-
genwo,oTdi ser der bo'ndqenoo,ten, v'ereenigcl . o,1.1

cle Quai cl'Orsay, te Parijs.
Ool< de kwerstie der s,chaclevergoecling ivercl

crnstig bestr.rdeerr].
D'e rroo(naams,te rler po,litieke eischen was de

afs,chaffinq cler ver<lr'agen van 1839.
r\1 11acle'li jk krvanieu e'r onaange,lraaruiretlen

voo,r fir€t Neclerland. Minis,ter Van I(aruebeel<
clee'lcle oo 14 Febntari ill cle Nercl'erlandsche Ka-
tner rnecle clat hij uit dagb,laclgeruchten \:enlâm,
hoe Be,lgië a,anspraken zou maken o,p den linkct-
Sche'l rI'eo e'ver en Zeeu-"r,sch Vlaanctreren.

Hij bracht <laarb'i iu her"innering de vanr.iregc
hct vretlesk'o,1rgres a,an cle regeering gedane toe-
zeggiug, clat neutrale s,taten zullEn rvorde,n ge-
iroo'rcl bij het o'nclerzoek van aangelegenheden,
clie hen rechts,treeks aângaan, en verklaarde ver-
de'r, clat de rcge'ering, o,p grolrd, vân vâs,ts,taandc
rechten en het beginsel vân zelfbes,chiJ<king, te-
geno,\;er eis,cherr, clic op ge,bieds,afstancl van rvel-
i<en aarrl ook, ge'richt mo,chten zijn, beslist af-
r.,'iizcrrrl zou lno,€terl o,ptrcden: in verbancl rvaar-
ne'rle de reqeering irr afwachting van uacle'regc-
gerrenS, zich hare hquclinq tegenover de Belgi-
sche regeering voorbehielcl.

Ëeniq"e rilagen later verkiaarde clie rninister,
rlo'elenrl op rleze eerste uiteenze'tting:

rrSerdlert is op \{aandag, 1? c1'ezet, een nrededee-
line' van het Belgische ministerie van Bniten-
lanrls,che Zaken verscheneu, rvaamit blijkt, dat
cle Belgische legeering doo'r micldel van een
uitecnzetting o'p cle ko,nfer.errtie te Parijs bij de:
veftege'nwo,orcligers cler viif groo,te geallieerde
c11 geâsiso'cieetcle mo.qelciireden vtâags,tukken
heeft a,anhangig gemaakt, u'aa,rbii Nede,rlancl-
scbe he'la,ngen rechtstreeks zijn betro'kken. l{aar
het oo,rileeri c1e,r regeerring stelt die arnbtelijke
be,ke,ndTnaklng haar to't p,licht aan c1e Be,lgi-
-"che rcgeeging uade're' inlichtingen te vragen
nonerls cle meclecle'elingen, clbo,r haar te Parijs
gerlaan.

fn .rerbarrd hiermet'le is aan het gezarrlscirap
te ïlrus,se{ cl,ei opdracht seqeven ccn claartoe
streklceuclet stao bij ti'e Belsische regeel:ing tc
..j-b,e'n. Ter.ens ziin cle \rederlands,che vertegen-
uroor',ligers in cle ho,o,f':ls,tecltcn der: b,etrokken
vijf groote mo'gçlrrlheden uitgeno'o;iligd mijn
verklaring van 14 clezer officieel te'r kennis te
brengen van cle regeeringen dier mo,gendhe-
den. ))

België vroeg nu zeif op cle vredeskonfereltie,
clat Netlerland gehnorcl zorLl rÀ,o(den.

Br rrerschenell ove,r deze kurestie allerlei ten-
rlers-berichten. Er wercl crok geschippercl,

Om <len lezer een zoo duidelijli mogelijk beeld
van clen toesfand, te geven,, kumren wij niet beter
cloen, dan te wijzen o'p de verklaringen van orn-

zeri a,fgevaardigde, dien heerr l{5tmans, in c1e Be1-
gische Ka ner (12 Juni 1919).

Ziehiet het verslag cllaarover, ontleend aa,ll eefl
olizer bladen:

a D'e hee'r I{yrians, nrinister van Buitenland-
sche Zallen geerft e,en o'verzicht vau de te Parjjs
gevo.erde o'nde,rha,rrde{ingen. De verdragell vall
1839 bepaa den dteu po,litieken en territorialen
s,ta us va,n België alsnle'cle het regiem der sttoo-
lren. De gro'nds,la,g $'as c1e eeutvigclurende o'n-

zijdigheid, gewaarborgcl doo,r cle vijf groote Mo-
gendheclen. D'e oo,r1o,g heeft dierr g'rondslag ver-
nielcl. België vraagt cle herziening cle'r traktaten
om zijrt eko,no,mische o,ntrvikkelilrg en zijn vei-
ligheid te u'aarborgen.

Het wil cie vo le vrijheicl van zijn verbirrdin-
gell, met cle zee en rnet het liinterlandl van Arlt-
\\'eïpelr. Het il'il zijn velde'diging op cle Maa"s
err d'e Scheide u'a,arborgen.

Het regiern val 1839 o,riclerwerpt.het beheer
r,an c1'e1r sttoom aa.lr een geme,enschappelijk toe-
zicht vau Neclerla,ncl en, België, waa,rcloo'r alle
rverken tot onclerhoucl afhang'en van de toestem-
;rrirrg van Nede'rla:rd, maar Be'lgië mo,et den
stroo,m kunnen behee'ren volgens de vereischlen
van den rroo,ruitgang.

Wij vragen de vrije beschikking van de:r
stro,om zooutel in o,orlogsitiicl ais in vredestijcl,
en r'le uitce'fening tle'r attributetr van cle so'everei-
niteit op cle Schelcle en het kanaal van Te'rneu-
zerr, clat Gent tnet <7'e zee vetbindt.

D,e u'elvaart van Atrtwerpert r'vorc1t ook be-
heerc,cltt c1oo,r zijn verbinclingen met zijn achter-
iaud van het Rijngeb ecl en het nrlaasbe'kken.
Ileze verbinclingen'uvo,rclen ges'too,rd cloor het feit
ciat c1e trakta.ten van 1839 Limburg aan Neder-
land gegeveu hebben. Doorheen Limbr.rrg zou
een gro'ote \raâxt moeten g'etrokl<en \vorden, clie

Autrvefp,en met cleu Rijn verb,in'dlt.
fn ekono,misch opz-icht wil de Belgische Re'

ceering Belgiê vrijmaken van <1e a{hankelijl<heid
rvaarin clet tral<taten van 1839 lret gebracht lieh-
ben tegcrrover Neclerland.

}{ogc <1e vlec'le een clurirza.u'rc en rechtvaarcli-
ge o,rdc vau zaken to,t stantl brengen. Maar êr
lirirrnen gcvaren o,verb ijven.

Beleiô is ien kwetsbare plek varr \tr/es,t-Euro'
pa. Pres'iclent \Â/ils,o,n heeft gezegcl clat c1e Fran-
sche grcrs de grens cler v'rijheicl is. De Belgiscire
gl'cns !'s er cle voo'rtzetting 'r:an. De sluiting van
r1e Scirelde smijdt Antr'verpen af van elke hulp
tet zee. België rno,et zijn rte,rdeiliging op gansclt
rlel 1o,op \tan clen s'troo,n1 steunen.

Dc aarclrijkskun<1ige ligging van Neder-
lanclscir-f,imbnrg heeft voor gevolg cla,t cle
gre11zell r:an Ne<lerlanc11 e'n België niet verdedig-
haar zijn.

I}e Relgische Regeering heeft geen oplos,sin-
.r;en rvillen op;leggen, fira.at deze tr.'ee vragelr
gestcll :

.l . Daar cle l{a.as-linie de ee'rs,te verdecligilrgs-
liuie varr Belg'ië is, ka;r tle'ze cloehnatig verde-
c1igr1 r,ordell \,vâ,nneer de startr l\{aastriclit in Nc.-
derlanclsch bezit is?
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Ii,.l,irirrg Àlbcrt blelgt bloemen op het glaf cler scfitsillccriicn cler Nationale Schietbaan.

2. Daar 11c Scirclric-lirtic tlc hijzotrcicrste r,ci-
cLcrli.qirrg:;liuie r,arr }3c1giô is', ka.tr tlcze tioc'ltlati.g
r,crclcJigcl \\,orile1r zonrie r dul Ilei5:.ii: ziiir vcrdc-
c1i.qi1rg kan ::,teunetr olp gattsch ticu loop vatt tictt
s tr utltt r ?

I),c aauspral'cll \,a11 cic llclgischc Regccring
kotucrr c1r lret vo,lgclrdc iiecr :

l. \\:at clc Schelclc l-letlci:t : r,rijc lrcschikkirrg
to.t aarl clc ze'e, mct l-at l;ij t1c so'elcreiuitcit be-
lic,o,rt; er'licnnirrg do,o,r Ne cl,c'riand van cie.uoo,ti-
znkclijkheitlr r,o,c'r llclgië cle rrcrdctli.qing van ziju
gr-orrilgcl-,icti te clo,cu s,,te'rnicu op gars:cir de llc-
nctlcn-Schc'lc.le; l'at voor Ncdcrlatid cic vcrza-
liirrg r.nccbrengt van a1le militaire nlaatregcictL
dic cle uito'cfening la,u iLal lcclrt clool llelgië zo,u-
rlcn kunnen belemneren. FIet l,,checi'cioor Relgië
van cl.e slnizen, dic aan cle afu'atering lan België
riicnen. IIct irerstcl del gdeven vzin cle Bclgische
viss,cherij te Bo,uciro,ute.

2. Een kanaal Antr,verperr-lIoerclijk otr) ge-
ruccns,chappeiijke kosten gcg.ralcil,

3. Wat lr*eclerlancls,ch-I,imburg Jretreft : ccrr
lc.gienr ciat Belgiô tc'gen alic gelarcri lrrij\\'aart.
Iicrr. l{ij -rr-l [aas-Scliclcie liatraal.

'l. Iir zake l3aar lc.lic'rtog cclr sch jliliitil
n aar-cioo,r' een eircie lio,rrrt aan irct ongemali dat
r'o.o'rispmit uit clen iruicligclr territo,rialelr tae-
s,ta.nd.

I)'e hcc,r I.I1.nra.1s i,r'ijrit I crr-o,j.q-crrs uit r.;,r,cr i'it
tlis,!;irs,s'ic tlic 5Je'r'rrcrii n'cLri ilet tlcu h,:cl \-r,r;
Iialu r',1-.eck, \-cil cliarrrisch rni lisict vari i-l ut Ir'ii
lanrlr:circ Zahcn. T{ij stelt vast, ilat rie itccr \i:rn
Iiarncirccli gecn r.,'ooitl gc;rcgr1 irccl't r-aalttit zou
hlijkeu clat )ic{crlaud ire,rcicl rras e1c Lclcnturc-
rillgen cil te gevelr, lclkc voor l}clgië r'oort-
sprnitetr uit c1e trakt:Ltcii \r,i11 18llil. Hii s,tr:,ntl e'r

o1r rl'at rie cl'ntlerhatrrleliirgcn tuss,clrctr liclgiô cri
^\etl c'rlanti zo ttcl c r r g c'r'c'er tl wc trler i.

Dc irccr l{yur,atrs rlcccl olrnrclkerr rl:it clc hcl-

zicning rlcr traktatcrr zakc i-.i r,a,n Iiuropees,clr
lr,:iarrg, \\-aarnrcc <le i,eiligtrei<l l'a.n Frankrijk el
Iingclarrri gcuroeicl i::. fnclicn Ilclgië irr tlcn o,o,r-
1o.q u'ale terr onricr gcgaan, clan zo,n ook Nedcr--
l:rird ziju ten otrder gegaarl. Eerr go,ecle verstancl-
irc'utlirrg tnsschcn J;cicle lartden is zcer .qc-
tcrr:rcirt. lJaar\;or-,r moet hct \rraags,tt11i clcr hcl-
zic:rdtrg o,pgclost u'crclcrr.

De lrecr ll-r'lians iio,rrcit rrcrvo,lgens lczing van
t1e lcs:'.;1utie, rvclke clo,o,r c1c groote llogendhedeu
tcn slotte aau België cn Nc'clerlancl in'ercl mercle-
gc-c1cc'lci, en ri'aaruit blijkt dat er geen o,verclrâ,cht
valr Ncderlanclsch gro'ndgebiecl mag geberurcn
cr,crurriu a1s cr internationailc dienstbaarheden
o,ll \-'c'd cr1âlrt1 qch gebierl mo,gcn geschapen \rvo'r-
clen.

\l/at c1e stloo,men bctreft, worden Nederland.
cn België uitgeno'o,rl gd formnlen voo,r te ste'l-
1cn, riic clcc,rdrongen zijn van de op cle Vredes-
li'lrrf ercutie geltlcnrlc gronc1geclachte.
IJe irccr lf5'nrans verklaarde: rrD'e Regeeringver-
trcu\1t rle rcsolutie cler glootc }{o,genclirericn tc
i;rinncrr lrijtrerlen, maa,r het biijft rve'l onderver-
staau in hare geriachte, dat cle aa,nge'dtrictre pto,ce-
tlrrirr' lrct o,;rderzo,ek niet zal uits,luiteir van allc
ruaatLcgclen, clic no'cclig zijn oni cle gevaren te
bcsiLiirl.eli, ilic volgcns cle traktatel rran 1839 be-
:iiourlc'ir el oli1 :ran l3clgie ,le vollc tlijheid van
zijir clir-.irclni:ichc orrtn'ikkcling eu zijn lollccllge
', i'il li( i'.i tr' \'crrckcTCll.

Jli't. rç.rk tler irerzicrring valr c-le tralitaten r;arr
li-:iill isr slc,clrts aangevallg'clr. FIct ka.n lalg c1u-

lcrr. lJrt ii'cr1; rrra.g o,p r1e vo'llc tocn'ijtling van rie
Jicrleclirrg lclicnen. Hct zai rloo,r cle Na,tie ourlcr-
stcunil rvorderr. l{oge rie ope,nba.re opiuie zich in
i3c cn lioc,rts,acirtige ovcrrlri j vingefl. v€rw'airref,i, c11

vcrtLo,u$-cn lrr:llbel . Orrze z:rak is rechtrtaartlig
cn rrroi:'t zcgct:icren.l

\Vij hebbcn lce.Js gcnleld, clat t1e ouclc'rhanclç-



- 1885 -

- -trIoêke, u.ect varier clat cle Driit:lners vcrslagen zijn?
. (Teekening van Abei Faivre in 1'Iilustratio,n).

iingcrr. tnct Ncdcrlilncl afs,nroirgcn eu zij, rin n.i.i
tlit :;chriivcn (eincl 1g21) nog niet ircrno,mell weï-
cleu.

Vq1dc1 op politiek ge,biedr, vo,erden oarze afge-
r,'aardtgclen clre kwes,tie rran l{ores,net aan e1l var
Eupen-I,falmédy.

Ovèr lfore,s,net hebben wij uitvoerig gespro-
ken bij clen aanva,ng van, clit we,rk.

D,c vreclesko,nferentie u,ees l{o,re,smet, pupen
crr .1laknéd5' aan ons land, ingeval cle, bérn,oners,
gcdnrc'nc1e vijf rua,ancleir, nici zourlen vèrk1a,ren
licveL o,ncller Druits,chlancl te biijven.

In dien tijcl zou het doo,r onzc tro,epen bezet
crl do'o,r cctr hoogcn korrrmiss,aris ltcstrirrrd l,vo.r-
clen.

. ){a clie uits,praal: o,r'e,r Eupen-}Ialniéri1, bracirt
luitcnant gcncraa,l ùIichel, irc,velhcL,ber varr hct
4,e€ebied, cen picchtig bezo,ek aan Er-rpen.

^ So..,.1r 's ruorgens zag Errpen cr fcestelijk uit;
Belgische vlaggen hin,gen aÀn de huizen Ln u"r.,.
cle openbare gebouwerr. Het staclhui. *"u lrr"i
blo,emen etr fes,toenerr ve,rs,ielc1,.

De burgemeesters van hct lranto,n en clc, I,ancl_
taa'cl, met clie a'fgevaarc'ligden r,.an de vorornaams,te
gemeenten waren uitgenooclig'r1, nrede cle Bc1_
gisch-Frauschc kolonie.

Om 3 uur stelden cle so,lciaten zich op in cle
hoofclrsitlaat; op het bortles en in cle ,ri.r, .,un
het stadhuis na,men c1e o,fficieren cn cle bollcnbe_
doeldc uitgc.noodigden piaats,. D,e Eupenaars,vulilcn c1e Groo,te l,Iarkt e1r clc, aanpalencle
straten.

_ Te ii 7f 2 tr:l:- komt gelera,al }Iiche,l aan; cle
hoorrns schallen, cle Brà,bançonne galmt. Àt a"
hooifderr ontblooten zich. Gene?aal Nlichel
schouwt {e troepen; c1e heer lleuschen, oicnr"it-ter cler Be,lgisch-Fransche, lfaatschaonii heet
hem rn"eiko'mi ( lvlj hebben ge,leden,,,. regt irij,( maar wij zijn eindelijk vtij en clit kleine lrond_

gcbicrli, rijk cu vo1 lacirendc lveirlcn, kcert tcrirg
to,t Jlclgië. l

De gencraal a,ntu'o'ordt : <t pupcn hoo'rt o,ns

toe; het otrcie stô1sel is r,veg; een nieur,ve tijcl
vangt aan voo,r de Belgische ko,lotrie en voo'r cie
ire'e'le bevo'lking van Eupen. ,r

Trvee meis'jes biccien clcn generaal blo,enreu
t 111.

IJ,a.arna, lrra,cht hij een bczc,ek aa,n rlen burgc-
rnccs;tef I'o,u liesselt crr 11c burg'erncestcrs vâ11
hct kanton, vergaclercl op hct s,tadhuisi. Hij sprai<
rlczc tc,e, wijzenclc op het nieu'uve politiekc s,tei-
::,e1, clat Eupcn zal teir goecle ko'mdn : België be-
zit, serlert bijna 100 jaar, cic vrijste groatdlvet
van Ëuroç,a : irr clie vrijheicl zal h.et kato,n Bu:
pen zich ôntvrikkeien. <Van nu af, zei de gele-
ra,al, vraag ik aan ouze Regce'riug de afschaffing
cicr totrechten aan; Nfajoo,r Bo,ga,crtsr, die het be-
le1 o,ve'r clit kanton vo'ert, zal u helpen. Gij staat
onclcr cl'e besicherming van Belgiô c11 moogt ver-
trotl\\"en hcbben. l

Na een- bezo,ek aan de hoofclkcrk en aan clen
staf van hct bataljon, \r-aar geueraa.l llichel hu1-
cle bracht aa,n <len heer Xhafelaire, ko,ntroteur
van Eupen, clie c.le aauliechting Cezer streek a,an
I3clgië voo,rberciclcle , veriiet tie generaal cle staci.

D'e Statenb'o'nc1 zou clus ten s,lotte uitspraa,k
cloen o,ver cle,ze gervesten.

D,e Belgiscire s,chaclevergo,eding wercl behan-
deld bij cle geheele krves,tie op dit geb ecl eri cius
zullen wij claarvan de bepalingen o,ncler de vre-
rlesvoo'ru,aarrlen vinden. Die bepalingen werdeil
tTo,uwclrs r,oo'rtclurencl ge'rvijzigcl en worcien het
nog.

Jç *- )+

fn Feb,ruari was Euro,pa opgeschrikt gewo,r-
den doar e'en moordaanslag op Clernenceau: Ifet



-- 1886 -
b1ee1i echter cle daa,c1 te zijn va r eelr krankzin-
nige en geelnszins een ko,mpiot.

Clemenceau hers,telde spoeclig en vattc z-ijtt
rvcrkzaa.mheclen i.veer o,p.

Wij zullen, ,r* *rl n*- trr*"icling, iets in
't b,ijzomder zeggell o,ver de aanspraken varr
F'rankrijk o,p het Sa,arbekken. D'e Rijn-kwcstic
hebben we uiteengezet.

I,arrg wet'cl er o,nclerha,ndeld o,ver het Saarbet<-
ken, zoo' genoemd naar de rivier de Saar, evenals
c1e s'teden Sarelouis en Sarebrùck.

I{ei ligt tusschen LotharingEn en Palatinat,
ten Oo,sten van Trier, Thionviile en X{etz.

Het is bekend orn zijn rijke st'eenkoo'l- en e'rts-
lagen. Frankrijk zou gedulencle vijftierr jaar de
mijn,en mogen ontginnen. Na dien tijcl konden
cle bewo'ners hu,n, b,epaalcle aanhecirting bij
Frankrijk vragen.

Over Eizas-I,orlharingen was geen betwisting.
D,e terugkeer to,t Frankrijk was zelfs b,ep,aald, op
11 i{orvemb,er 1918. \À/e1 m,oesten verrschillendc
bijkwesties geregeld wqrd,en,- betreffender de
schuld,, de o,penbare en partikuliere goederen, de
riviervaart, de pensio,enet, ellz. Men zal die op-
sommingern o'nde!: de vrcdesvoorwaa,rden vinden.

. ,t**

We weten leeds, rla,t er op cle konferentie
nroeilijkhecl'en o,ntstonden wegens de Italia,an-
s,che aanspraken oqr Fiurne. Daarin kwam Italië
in konfiikt rnet Yo'ego"S1a,vië, d. i. u Land der
Zui<1-Slavenr. Een paar nadete bijzo,nderheden
o'v'er clit volk zu11en niet overbodig ziin.

In't Zuid-Wes,ten va,n Oostenrijk-Ho,ngâ,rijè'
leefcle, in aaineengesloten massa, eer:, bevolking
Vâ,n orrlg€V€€r 8.000.000 Sla,ven. Zij hereten: Ser-
viërs, Kroaten en Slovenen, spreken allen c1e

Servische taal, en zijn onder eikaar en met Ser-
vië, én doo,r het verleden, én Coor nationale ver-
zuchtiugerr, verbo,ndleur.

Zoallarrg Serviê slechts een met groote moei-
lijkheden worstelend prinsendom was, oefende
de vrijheicl, van dê b,roedets uit het Zlrrder'
slechts een kleile aa,rrtrekkingskra'cht op de
Slaven cler Mo'na,rchie uit. D'och de,zegepralert
van de Balkanoo,rlo,gen, waarin Servië onge-
loo,flijke blijken van votkskracht gaf, €n nog
veel nreer de eeuwige veldrukking van het Zuitl'
Slavische element in de Monarchie, db strijd
doo,r Oosteflr{jksche en Magya,a,rsche o,verheicl
tegen c1e stoffelijke en zed,elijke verheffing der
Slaven aangebonden, dieden dleze merer en meer
rraar het Zuidq kijken.

De vernietiging van Servië moest Oo'stenrijk-
Ho'ngarijë re'ddbn en tegelijk vo,o'r de D'uitschers
den laatsten slagboom op' den" weg naar l(o'nstan-
tinopel verwijderen.

Do,ch db ontwikkeling van de gebeurtenisse'n
kon dbor clen oo,rto,g niet wor'den geremd. A1-
leen is een weed2ame evo,lutie verhinderd el
no'est het bloed de here,eniglng dor Zuid-Slaven
trezegelen.

Op dit oogenblik juicirte cle geallieerde wereld
ric vorming to,e van clel < Sta,at van Serviërs,
Kro,aten en Sloveneurr. Doo,r hun vrijen wil heb
ben al cie -Slarren van Zuicl-Eulopa zich tot een
cctheidssta,a,t vereenigd, dié, behalve Servië en
iio'ntenegro,, de Slavis'che landen van de }llonar-
chic omrvat. Het regeerend gezag is het huis der
1{aragc'o,rgevitch, err prins Alexander van Ser-
r;ië is to't Regent van den staat uitgeroepeir.

Zuid-Slavië had beho,efte aân een uitweg naar
dc Adriatische zee. Iiet bezat clien in Fiume.
,\Iaar de Italianen eischten .deze haven op.

D'e mo,eilijkheden met ftalië namen een scherp
l;alal<tcr aan.

Do,or Wilson werdl een verklaring afgelegd,
waa,rin hij uitlegde waarom hij de to,ezegging
van Fiurne a,a,n Italië niet kon go,edkeuren :

ru D,c vre'd,e, die met D,uitschland client geslo,te
rnoet berusten op beginselen van recht en recht-
vaardigheid. Iliezelfde beginselen moete:r to,ege-
past worden o,p de geb,ieclen die destijtls to't het
Oostenri j ks,ch-Hongaa,rsche ri j k beho'orden. Wi1
rnen cleze beginselen eerb,iedigen, dan moet Fiu-
nre c1e uitw'eg zijn voo,r dcn in- en uitvoerhande ,
niet van Italië, maarr wel vari de gebieden ten
l{oorden en ten Noo,rcl-Westen deeer hav,en:
Hongarijë, Bo'hernen, Roernenië en d,e strek,en
van c1e nieuw'e Yo'egorStra'r;is'che groqreering.
Ifiume aan ltalië to'ewijzen, aldus vervo,lgde de
1-iresiclent, 20,11 het gevoetrenr. wekken, dat wij de-
ze lraven, wâarvan aL deze gebied,en hoofdzake-
lijk afhange.n voorr hun toegangtort de Middel-
landsche zee, opzettelijk in handen gegeven
hebben vainj een mo,gendheid, waarvan de so'eve-
r einit ei t o vermi j deli j k vreem dl zo,a zijn tegeno,ver
de bedrijvigheidr op nijverheids- en handelsge-
bied, waardoorr deze haven leven zo,u.

Het is wellicht om clie reden dlat in het ver-
clrag van l,onden geen sp'raak is van Fiurne, en
cLat Fiume ten sio,tte aan de I(ro,aten zal toege-
ivezen wo'rdera.. ))

I.Ia er aan he,rinne(tr te hebtiell c1a,t dit ver-
cirag aan Italië z,ekere punt€n oçr de D,almatische
kusrt toezegt, o,na a,1s be,scherming tegen Oos'ten-
rijk-Honga,rijê te dienen, wees hij er o'p dat deze
reden feitelijk vervalt, cloordrien dat rijk opge-
houderr heeft te b,esitaan, en ten slotte verkiaar-
die hij zich o'vertuigcX, dat Italië zich aa,nsluiten
zo'u bij de regeling, dlie voo'rgersterld werd, met
het inzicht den vrede vo,lstr,ekt zeket en duur-
za,atî te maken.

In de Vereenigde Statçn velscheen deze arnb-
relijke medcdee'ling :

<t De stad Fiurne is uiet aan Italië toegez,egcl
bij het geheime verdra,g, dat Italië in clen oolrlog
rlee,cl treden, maar komt to'e a,a,n Kro,atiè, dat een
cleel is van Yoego-Slovakijë. Wilso'11 zo,u wen-
schen dat Fiume r,'ç'eder aan dit lanc1 terrugko,mt.
IIet vraagstuk betreffende Fiume worrdt aldus'
een kwestie van z,uiver recht en zoo,r,vel Wilsonl
als Clernenceau zijn to,t het besluit gekornen, dat
het een onrecht tegenover c1e nieuwe Adriatische
republiek za\a zijn, Fiume aan Italië te geveli,
want Fiume is vo,or Vo'eg'o- Slovakijë en de na-
burige landen d'e eenige b'ruikbare ha.ven:r aan de
Oostkust de'r Adtiatische ze,e.
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Itaiië's aanstr)raken ste.Lulen op de ove,rweging,
clat cle beq,o'ners van l,'iume Italianen ziju en dus
wccler bij Itâlië moeten.gevoegcl r,vorclen, evenals
houclcrcl jaar ge,1er'len. Onr aari clezen eisch te
vo,1tio,err, zo,r1 lncn 'a,nclere vo,lketi onrecht aan-
<loerr, ur alclus a.a,rr cle Àclria,tis,che zee een toe-
s'ta,iti s'chcpp,en, ciie oorzaak zou zijn van voort-
clurencle gis,titig. Italië, dat Venetië en Triest
ireeft, liarr gelukkig lerrerr zollcler Fiume, terwijl
c1e jomge re.pubiicken ten Oos,ten ran de Adriaii-
s,circ zee zo,neler deze haven geen enkele vrije ver-
binding ov,er zere met c1e r'esit cler werelcl zouden
hcbben. l

Na clie vcrliiaring trokken i1e Italiaarrschc ai-
.gevaarr.ligclen zich van c1e ko,nferentie terug.

IJaaro,vcr cle,eide rnen het vo'lgende m.ede :

<r Vo,lgens Orlanclo,, cle ltaliaansche hoo,fclmi-
rrister, zich in een persgeqtrek omtv'allen liet, is
iret i-loo,r de eers,tc' avo'nc1bia,cleu, ciat de Italiaal-
s.che afr.raarcliging te'r: Vredesko,lferentie rie ver-
kla,ring van presinlent \\iilso,n vèrnanr.

f)'e verwondering' was ders, te grooter, wijl
juist elienzelfclen clag de Italianen voo'r de o,p-
lo,ssing van het netelige Aclriatische vraa,gstuii
ccn te.gellvoo'rstel haclden getlaan, clat wellicirt
tot cc1l v'ergelijk kon leiclen.

De Itnlianen tloegeil o.a. het be.lzitvan Fiume,
clo,ch verklaarderr zich bereid een voo,rstad van
Fiume, tevens ook zeehaven, aan de Zuid-Slaven
aÏ te staan. Daarop wilclerr Ciemenceau en
I,loycl Cleorge niet ingaar. I)aar cleze o,ucleirhan-
clelingeu per nota's gebeurtlen, vro,egen cia,n de
Italiancn wât het statris van F iume zou zijn, wel-
licht clenkeucl dat clc staC een vrijhaven zou wor-
clen o,ncle'r beheer vail. den Statenbontl.

'l'cr,,l'ij1 de Italiaans,che a,fgevaarcligclen op irct
arrtwo,orcl r,vachttel, ktvam een s,ekre,taris rnet een
avondbla,ti binner, clen tekst van Wilson's ver-
klarirrg l-rcvattend.

De bcsprekingerr n'erden niet me'er voortgezet,
cn clc ftalianen trokken zich terug.

Dc italiaansche l.roo,fclminister bes,ioot ciadc-
lijk een manifes,t oit te. maken irr antwoorcl o1r
Wilson's openbarc verkia,ring. Hij arbeidde er
tot iiiep in clen nacht aan en 's molgels werd
het itekencl gernaakt.

Dearin verkla,art Orlaerdo clat, vermits \\:-ilsou
zijn to,evlucht nam to,t een nieuwigheicl op dipio-
matis,ch gebied, clo,or zich buiten de vertegen-
wclo,rciigcncle rege,eringen onr rechtstrereks tot de
vo'lkeren te wenden, hij hetzelfde doen wil.

rulk zo,u, ze,gt hij, recht tot klagen hebbe'n, zoo
cieze hande,lwijze er op gericirt was, om cie re
.geering en het Italiaarnsche vo'lk rnet eikander in
oppositie te brengen.

Presiclent Wilson wijst er op dat ze,kere fta-
liaansche eischen in tegenspraak zijn niet de be-
ginselen tva,a,rop het nieuwe stels,el van vrijheid
cn recht tusschen rie vo'lkeren moet gesteuncl
zijn. Drie beginselerr ]reb ik uoo,it o,ntkend en
lrresiderrt \\rilso,n zelf zal erkennen, dat ik mij
no'o'it fo,rmeei berust ireb op een rrerdra,g (d. i.
het verdrag van l,ondotr in 1915) waardoor hij
rrict gebonden was.

Niemancl is onfeilb'aa,r, en de vraagstukken
voortspruitend uit het ler,en der volleren zijn
zoo uitecnloopend, dat nicmancl er to'e in sta,at

is, crln tlit vraags,tttk als een wishunciig prolle-
rila oJ) te Lrssen. 'Iro'uwens, ik mag nu lvel mel-
dcn, clat c1e Vredes,konferentie meer dan eens
va,n gevoelen is veranderd, tvaar het de toepa,s-
s.ing clier beginselen gold. l

ll.inistc'r Orlando betwist verder de waarcle
varr piesiclent Wilson's gevolgtrekking uit d"e in-
eensto,rtiug va,n het Oos,tenrijksch-Horrgaarsche
rijk, en wijst er o,p, clat het voo,r Italië een le-
vensb,elang is, dat zijn Ooste'lijke grens op den
Dalmatischen Àlpenmuur ste'une. D'oo,r Fiume,
clat s,edert eeuwen een Italia.ansch-sprekendc
stacn is, uiet aan ltaiiê toe te wijzen, wo,rclt iil
tlien Àlpennruur een geva,arlijke bres gema,akt.
'lroulens, waar filen wijst op het internationaal
karakter dezer haven, steekt het niet d,e oo,gen
uit dat Antw'erpen, Ro,tterdanr, en Genua, die
ook iniernatioqra,le havens zijn, eveneens to't uit-
rveg dienen voor cle meest vsrscheiclen vo'lkeren
en gebieclen , zonder dat ztj daarom ciit voo'rrecht
moeten betalen met d.e v,erdrukking irunner na-
tio'naliteit?

Hij besluit met de hoop uit te spreken, dat de
ivecierzijdsche vriendschap tusschen Arnerika
en het Italiaansche vo,1k o,nverminderd n:o,ge
l-rlij veu.

De ltaliaansche afgeva,ardigden, Orlando',
Barzilaï, rnarkies Salvago Raggi en generaal
Dia,z vc,rtrokken in het Lyon-statton. Zij waren
er het voo,rwerp eerrer geestdriftige betooging.

Op liet oogenblik dat de trein do,o,rreed, en
Orlanclo cloorr het raam va11 zijn ko,mpartiment
een laatste! groet to,t de menigte richtte, trad
cen jong meisje naâr voren, rnet twee kieine
rlaggetjes, een F'ransch en een Italiaans,ch, wui-
r,elrd, en roepenctr : rc Tot weldra I l
,Oriando antwoorcLcl,e door een glimiach, die

r,eeleer belovend scheeil.
Baron Sonnino, de vijfde Italiaansche afge-

vaarciigde ter Vredesko,nferentie b'leef te Pa,rijs.l
Iien ambtelijke mededeeling luidde :

ru V66r zijn vertrek naa,r Roorre, heeft de heer
tJdando, vergezeld van baron Sonrrino,, een
trieuwe sameîsprraak geho'uden met president
\\rilso'n, Lloyd George en Clgrnenceau.

Van weerukauten werd de vurige wensch ge.
uit, om tot eeû bevredigende oplossing te gera-
ken in cle nôg hangende vraagstukken.

De hoo'fclen der Amerikaa,nsche, Britsche en
Iirans,che regeeringen spraken aa,n, detr heer Or-
lauclo hunne hoop uit, dat het Italiaansche parle-
rlent cla.arin zijne mecle"iverking zou verleenen.l

In tsclgië, \,vaar men door het mislukken van
het p1a,n onr Brussel tot hoofdstadl'van den Sta-
tenbo'ncl te maken, no'ga,l oartstemd, was, waren
velen geneigd orn p'resident Wilso,n in 't o,ngelijk
te stellen. Ten o,nrechte no'chtans, want Wilson's
stanclpunt was erop gericht o{x, doo,r aarn de
Zuid-Sla,ven ook een haven te geven, den we<le
in clezen ho,ek van Europa even duurzaanr, te rna-
ken a,ls clclers. Ean tegenovergestelde oplossing
zo,u, va 1 detr beginne a,f, een toestand vaû eeu-
rvigdurencle vijanclschap schepp,en tusschen
Italië en Zuicl-Slavië, to,t groot nadeet van den
zoo gewenschten wereldvrecle.
. De betrekkingen werdbn nadien sreer herno-
rnen. Fiume kwam niet aan Ita,lië.
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Frausche plakkaat. rle viercic eationale iccning aanko,nciige,nd.

I,ater kreeg urel het avontuur van cl'Annun-
zio, clie uret cen afcleeling so,1dâten de stad ver-
rastc, cloch er geen stand ko'n ho,uderr.

n'**
Tjecko-Sio,r'akijë vcrkreeg op cle lio,nferentie

de erlienning i,'arr zijn onalhankelijkheici.
Iien '"voord ook over ait volk zoo ,lezen r,vij

het volge'nrle :

(( D,rie hotrdcrcl jaar gclecien werclen c1e bervo-
neIS van Bohemen, Mo,raviô en Opper-Oosten-
rijk cloo't cle l{absburgers vcrvolgd. Velcn u'e-
kerr uit, ock de bero,emcle o'pvoedkundige Amas
Conrenitrs.

Z*,;aar -lvoog op de geblevene! d,e hand der
î{absburgers,. Ifet wercl clo,nker in de Boheem-
sche landen, vootal na c1e mislukte worsteling
der Boheemsche Staten, die op I Novemb'er 1620
op den M/itten Berg verslagen werdren. Zo'o stier-
ven in 162tr , zeven' cn-twintig Boheernsche ede-
1en voot het stadhuis te Plaag. Ën miiliarclen
werden âangesla,gcn. De. eerbiedWaardige ban-
ueling Ccrrnenius, clrukte in z.t jtt geschriften
dc or,cttuiging uit, dat zijn votk e,ens herleven
zo,o,. En drie honderd jaren zijn verloopen. 300
jaren van o,riderdrulking, lvanho,op en do,nker-
heid en to,ch o'ok van ijverigen arbeici en geleide-
lijk o,ntrn'aken uit een toestanal van o'nmacht.
ieder nog zoo gering Tsjechisch boekje op goed-
koo,p papier geclrukt, schu<lde de Tsjechen tot
een nieuw levcn wakker, ieder Tsjechische
scho,ol, gestjcht uit partikulie're giften, rv€rrd een
grondslag voo,r nieuw 1even. I{e'rhaaldelijk heeft
zich het volk het eerst in het politiek leven laten
hoo'ren, uit Weenen aintin'oôrdde men met ver-
drukking, en nu zelfs tijdens dlen wereldo,c,r1o'g.
Maar eindelijk tc'ch brak de groote dag aan, die

der zelfstaudigheid van de Tsjecko.Slowaksctrre
rcpubliek.

De nieuwe reputitriek is ongeveer vier maa,Lzoo
uitgestrekt ais ons land en telt bijna 14 millioerr
inlvorrers. De nijverheicl is er sterk ontin'ikkeid
clr cie arbeiciersklasse is zeer s,terk cn goecl gc-
or-ganisecrri. I{et 1anc1 is rijk aa,n delfstôÎfen,
s,tcenkool, ijzererts, kopercrts (voo,r de bereicling
van radium), grafiet en kuaiien. Ook treft mel
er zoutmijnen âân, en naftabro,nnen. Vô6r clen
ooriog leverrle Tsjecko-Slowakiië een aanzien-
iijk cleei van c1e suikerproduktie derr wereld. l'Ierr
lxo'uwt er berccmc.l bier; men deuke aan Piiseir.

In deze stacl rvareir cle bekende Skodafa,brie-
ken u'aar men nt1 geen kanotrnen me,et, doch
loko,motieven vervaardigt. D,e ho,ut- en meubel-
nij-,erheid zijn er zeer ontwikkeldl, en de glas-
b.lazerijen, leveret jaarlijks 11 miliioen vierkan-
te meter venstei:g1as en 165 millioen flesschen
op.

l{en vervaarcligt er 41 miliioen paar schoenen
per jaâr, (?0 o/o vo,or uitvoer) en Pra,ag zendt
hatrclschoenen naâr Duitschlancl en Engelancl.
Dc ijzernijverheid is eveneens van betrang, ter-
n'ij1 de textieinijverheid aan 500.000 arbeiders
werk verschaft.

Evenals in Vlaanderen, maakt men ct o,ok
kant" D,e repub'liek heeft zeer vruchtbare velclen
crr rijke boss'chen.

Praag bezit het oud koninklijk kasteel en den
schouwburg. Groot-Praag te,lt een millioen in-
wonefs.

De verlaten ko:ningsburcht wordt nu door den
presidrent der republiek berwoond, T. G. Ma*qa'
ryk, die voor zijne verdiensten voo,r de onafhan-
keiijkheid van het land tot levenslangen b,esûuur-
der van de repubiiek erkend werd.


