*.

l{i&s *=

Dc gro,ote terr"rgtocht der Russen.

keizerlijke {anilie tcr <1ood.gebr4clit zou worrien
en gelastte

hcn zulks 14ter aan t1c Russisch,e Garrlt' tttt.dc tc deelcn.
Xlcriviôrlef vcrtelt lrct lrurr tegen J0 uur.
Ilven na rniclclernacht clringt iourovsky in rlc
kanrers, welkc c1e leclen dcr keizerlijke familic
bervo,ncn. Hij ivekt hen alsook de dienaren, die
bij lrcn -verto,even, erL zegt hun zich gereed te
tnaken om hem te voigen.
IIij gecft als vo,oru,enclsel, clat rnen het weg\/o'eren rnoet, claar cr onlusten in cle stad zijn,
en zij, in afwachting veiligcr in de beneclenvelrlicl ring zullcn zi jn.
Ieder is welcira gergecl ; nlcn neenrt eenigc
kkine \/o,orwerpe11 cn kussens, en daglt langs cle
biturentrap af, d'ie naar: cjren koer voert, .rr".r-*^",
rucn in de vertrckken varr het gelijkvloers gaat.
YoJrr-ovsky stapt rroo,raan met Nik,ouline, dan
r-o1.qt'de Czaar, die Alcxis Nicolaévitch clraagt,
tlaatua cle keizcrin, de groot-hertoginnen, clok:
Botkine, Anna Démid:ova, Kharitonof en
,tcl
'['roup.
'

in cle karner, ,"velke
Yourovsky hrrn aanwijst.
Zij gelooven, dat men rijtuigcn of autos gaan
__De gevangenen blijven

N'69,

halen is, oln hen \\'cg te voerell' nlaar c1aâr ze lang
rrro,eten r,vachten, vragen ze ôrri stoelen.
I)e ongelukkigen vermoeden niet, hoe ze aan
den rand vân het graf staan, hoe de moord hEn
lre.loert.

l{err brengt drie stoelen. De Czarevitch, dre
rriet recht kan b:lij.vcn staan, daar hij een kwaai
tieeft aan het treen, gaat te mid'ctren der kamer
zitten.
De Czaar neemt aan. zijn rechterzijd,e plaats,
rloktcr Bo,tkine berrindt zich rechts, wat achteruit. D'e Czarin gaat bij clen muur zitten (rechts
varr cle deur, waardoor zé binnengetreden zijn)
nict ver vân het venster. l,Ien heeft een kussen
op liaar stoel gelegd, evenals op dien van Alexis
Nicolaévitch.

Achter haar bevindt zich een van haar dochtcrs, r,vaarschijnlijk Tatiana" In den hoek der
lcalucr, aan dezelfde ziide, Anna D'émidova, die
tlvee kussens in cie armen heeft gehouden.
De drie andere groot-hertoginnen leunen tegen

den achtermuur en hebben rechts van hen, in
clen hoek, Kharitonof en de oude Troup.
Het wachten cluurt nog eenige minuteri, en
rian lieert Yourovsky plotseling in de kamer tel'ug.met twee zijner vrienden, de kommissarissen

DE GROOTE OORLOû.
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Ermakof en Vaganof, de aangesteld,e beutren van
cle lchrezvytchaïki. Ook Meclviédef is aanwezig. Yourovsky ko,mt voo'ruit en zegt to,t den
Czaarl.
tt D'e uwen hebb,en u willerr redden, 'maar zii .
zijrr er niet in geslaagdi en wij zijn verplicht u ter

rloorl te brengen.l

En dadeliik daarop heft hij zijn r'evolver op en
'lo.st hem op tlen Czaar, clie als d'oodgebliksemd

Het is als het sein van een algemeen vuren.
Iecler d,er moo'rdenaars heeft zijn slachtoffer uit-

gekozen.

Vourovs,ky behoudt zich den Czaar voor en
@arevitch. D,e meeste g.evangenen zijn bijna
onmidffellijk ciood. Alexis Nicolaévitch kreunt
zwakjes. Yo,urovsky maakt hem af door een recl,en

r.ohretscho,t.

Ahastasie Nico aér'na is slechts gewond en be-

gint te roepen bij de naclering der moordenaars;
zij bezwijkt oncler de bajonetsteken.
. Anna Démido'va is nog gespaard door d'e kusscl1s, \vâarâchter zij zich verborgen heeft. Zij
lo'oot van cle eene zijclie naar c1e anclere, maar valt
o1r haar beurt oncler c1e schotcn der moordenaars.
D'e medecleelingen der getuigen maakten het
lrij het onclerzoek mogelijk deze verschrikkelijke

tc stcllen.

in al haar

.A.ls alles afgcloopen

bijzon<1'erheden samen

is, o.ntnemen de kommis-

hun slachto'ffers hun juweeleh, en
men brengt cle lijken !n beddelakens en op de
armen vân een slede tot de vrachtauto, welke

- sarissen aan

voo,r- clle poo'rt van cl,e binnenplaats, tusschen twee
houten schuttingen, rn'achtte.
Men mo'et zich haasten, om ge,reed te zijn voor
het licht 'lvo'rdt. De lijkstoet rijdt door de nog
ingeslapen stacl, en richt zich naar het 'rii/oud.
Konimissaris Vagano,f riidt vo,orop te paard,
nzant nren moet clke ontmoeting vermiiclen.
Als nren het bosch naclert; ziet hij een boeren\rrâgelr nacl'crc1r. tt Is een vrotlw, uit het do(p
Iioptiaki, rlic in tleu uacht nret haar zoolt cll

st-hoondochter vertrokken is, or.n
visch te verkoopen.

in

cle stacl haar

Hij beveelt herr r-echtsomkecrt te rnaken en
rlarlelijk naar huis te riiden.
lot grootcr zckcrheicl, galoplrcert hij rraast hct
-,'c.ertrrig en rrerbieilt r]e lieclen op dood.straf tcrug te keeren of o,rr; te kijken.

.

tr4aar dte.bo,erin hacl

ioch tijcl gehacl om

groote, sombeie ntassa te zien, clie achter

ruitet volgde.'

hun haast laten zijereenigeopden grond vallen,
waar ze vertrapt \tefden.
D'e,iijken worden dan 'in stukken gesneden
en op groote brandstapels gelegd, die rnet benzine
b,esproeid wordên. Dê meest \ /eerstand biedende
deelen wordên rmet zwavelzuur vernietigd,.
Dde dagen en drie ltachten werken de moordeflâars aan hun vernietigingsarbeicl, onder leiding
van Yourovsky en zijn bei<le vriendlen Ermakof
en Vagano'f.

neerstort..

mo'o,rclerij b jna

-

cle

clen

fn haar cllorp terrrugekcerd. vcrtelt ze het. De
nieuwsgierige boeren qaân ol) verkerrning uit,
maar stuiten o,p hct korclo,n schilchvachten, die
in het u'oud zijn gcttlaatst.
lfet groo,tc moeite. l ant cle \1'eq(rr.l ziin tt.cr
slccht, bereikt de auto het bosch. I),c lijken n.or.lerr op tlen gro,ld gelcgtl en gedeeltelijk ontklccr l.

Dhrr is het, clat dc konrmissarissen een groote
hocveelheidt juweelen ontclekken, die de groothertoginnen onder hun klcereu verborgen- haclden.
Zij rnalien erzich ct:adelijk van meester, rnaarin

175 kg. zwavelzvur en meer dan 300 liter ben
zine wo,rrtren uit d,e stad naar }et trosch gebracht.
Den 20e Juli is eindelijk alles geëind'igd en de
asch wordf in putten gewo;rpen of in d,e omge'

ving veïstrooicli optlai nietJ van het

een spoof zou nalaten.

gebeiirde

))

Ziedaar dus het meest r /aarschijnlijk verhaal
over het tragisch lot van de keizerlijke familie'
fn de straten van Ekaterineburg werden plakkaten uitgehangen, vermeldend, dat het doodsvonnis tegen cl'en ex-Cz.aaf Nikolaas Romanof. in
den nacht van 16 op 17 Juli voltrokken was en
lle Czarin et zijn kinderen weggevoerd en op een

r,cilige plaats waren.
D.n 25o Juli waren cle anti-revo;lutietroepen of
cle rr Witten r te Ëkaterineburg en Gilliard ging
cr clacleliik met Gibbes heen, om een onderzoek
in te stéll,en. Hij bezocht het huis Ipatief.
rr Ik begaf me naar d'e beneden verd eping,
waarvân het grootste cleel onder d'en grontl was.
Dtep ontroercl stapte ik in c1e kamer, die misde sterfkamer
schien * ik had nog twijfel
was geweest.
Het uitzicht er van was somtler boven alle
beschrijving. Het licht drong er slechts binnen
cl'o,or een getralied raam, tlat op rnanshoogte in

den muur zal. Dte muren en cle vloer droegen
talrijke sporerl van kogels en bajonetstooten.
Bij het eerste zicht tregreep men, dat een afschuwelijke misclaad daar gepleegd was en verscheidiene personen er den dbod gevonden hadcllcn. l\{aar rvie? Ën hoeveel?

Dre volsendLe dagen zette ik mijn opsporingen
vrN.rrt te Ekaierineburg, in de omgevirig, in het
kl,ooster, o,rreral waar ik hopen mocht cenige in-

liclrtingen te vind'en. Ik zag deu pope Storojef,
die cle laatste mis in het huis Ipatief had mogen
opdragen. Hij ook hacl weinig hoop.
Ëcn ,officieel onderzoek rverd ingesleld, maar
rr-i11g zeer Tangzaarn. daar d:e omstandighedên
buitengewo'on moeiliik wâren.
lusschen 17 en 25 Juli( datum \vaarop de stad
in cI,e macht der'Witten viel), haclden de bolEjewistische kommissarissen tijd gehacl alle spo,ren
,'"'r lurn nrisd,aacl te doen vcrdwijnen. Declclir'k
lieterr cle militaire autoriteiten een v'acht rond <le
rvoning lpatief stcllen en wercl er een rechterlijk
onclerzoek geopencl, maar cl'c clraden wâren zoo
l.rheuclig verwârcl, drat het zcer moeilijk was ze
tcrrrg tc vinrlen.
Ifet onderzoek cl'uurcle tot in '191g eu 1920. Deu
uitslag hebben v'e in ho,ofdlzaak hierboven me,e.

gc(1eeld.

***

-,1091 1ijkr, schreef hi;. t,.D'at zag men dad'elijk, als
il1en. op straat kn'am. Overal geïmpro'viseerde
neetings. Gelijk welke spreker kon een gehoot
van solclaten en werklo'ozen ont zich vergaderen.
D,e r,verkstaking heerschte in de nijverheid der
.lroofdlstad gelijk iu het leger en aan het front ; de
soldaat weigcrde te vechten en de arbeider te
'w,crken ; beidcn vonclbn elkaar aan de hoeken
clcr. str-aten ron<tr de red'enaars.

tcn in

cle open

l\{en voercle debat-

lucht. Dt' werkstakingen waren

twecërlci : de eencn \,verd( n om politieke ctroeleinclen afgeko,ndiigd,, cle anJer:en. o,ntstonden door
beroepsbelangen.
Dien 25" Mei was er àldus een werkstaking te

Moskott, om aan het pro'ietariaat toe te laten te

lrro,testceren tegen de ter dood vero,ordeeling van

,

schaduwen cler ro,od'e vlaggen met,opschriften geto,o,id, en clie fnternatilortale en cle X{arsei'llaise
zirrgentl. Niets leek miritler op een Fransche b.etooging, clan die kalme, langzame en eentonige
stoeten.
Tot {e tweecle reeks werkstakingen beho'orde
die van cle koffiehuisb,edienden. Nu ze zich niet

Gro'otvorst Michael Alexandrowïtclr.

Keeren wij thansto,trleeerstedagenderrevolu,
tie terug. Dë gro,ote knrestie was nu : zou Ruslanc{
aan cle zijde der Entente den oorlog cloo,rvoeren
of met Duitschlancl een afzonderlijken vrecle
slrriten

?

We hebben gezien, hoe in den

warboel,

trvceërlei gezag zich trachtte te hanclhaven : .her
komitcit van arbeiclers en so,ldaten of Sovjet, en
c1e vo,or"loopige regeering. In Mei sloten beide
crganisùen een overeenkomst. Dre voorloo'pige

regeering wercl uitgebreid met cle socialisten
Tseretelli en Skobeleff, terwijl Mili,o,ukof, die
Stùrmer zoo bekampt hacl en nog altild voô,r cle
annexatie van l{onstantinopel was, uit de regee-.
ring moest tredcn.
I(erensky werd ministcr van oorlog en marine,
en cleecl een oproep tot hct leger en vlo,ot, onr d,e
trrcht te hanclhaven. Dre regeering verklaarctre het
vacledaud
\/o,or

in

gevaar.

Entente scheen de toekomst dus hoopvol. I,aten wij echter even een blik werpen op cle
d,e

massa en haar gevo'elens. Wij d,oen zulks naar
het r,verk van René Herval tr lIuit }[ois de Révo-

lrttion Russe

l.

Hij uras n"ret de groep Fransche zware artillerie naar Ruslancl vertr.okken. Onderweg l.roorcl,en
ze het nieurvs dier revolrrtie. I{rrn eerste gevocl
was er een vân vreugctre. Men claclrt irnmers, dat
clit 't eiricle zov zijn van ctren tiici van Stùnncr,
Raslroctin, van hct vc.rraad.
I{en'al ks'am te }{oskon. rr De niilitaire

den so'cialist-Ad{er, die den Oostenrijkschen minister Stùrgkh vermo,o(di had. Dien dag kwamen
talrijke betoogers, bij wie zich veel Oostenrijkschc en l)tuitsche gevangenen vo,egden, uit de
buiteuwijken naar het middên der stad, ofl getrrigenis af te leggen van het internationalisme,
en cl,e gevoèlens van solidariteit, die cie Russen
âan de r, arme en,uitgebnite klass,en r der andere
naties verboncl,. Niets van een opr.o,er, echter !
De ko,l,o'nncn pro,testeerdbrs liepen traag in de

en

ekono'rnische ontr,ecldering was voor iedcr duide-

konclen lat,en bedienen, gingen de klanten der'
herlærgen en restaurants, maar zelf de schotels
in clre keuken en de flesschen in den kelderhalen.
Niets was vermakèlijker dan te zien hoe in het
ho'tel rrMetropo el, bijvoorbceld, d'e officier.en,
nrannen en vrouwen det groote wereld doo,r de

gangen liepen, ieder met bo,rd'en 'en flesschen.
Tcrzelfdertijd'gaven dte bladen ons cle bijzonderhcden van een beroepskonflikt van een geheel
onvoo,rzien soott.
Meer clân elders nog zijn er te l\{oskou gauwclieven. Deze korporatie achtte zich'in haar voolrechten beclreigd,, omclat een harer leden o,nbehenclig genoeg was o{n zich op heeterdaad te
latcn betrappen in een tram: hij was er door
clé reizigers neergeslagen. De gauwdieven belegdl,en nu ook maar een rnt'eting, o'm over de te

Zij lieteu
hcenrijâen en

nemen maatlcgelen te onderhandelen.

n-ctcn,

c1'at

ze er

in autô /.ôuclen

cierl'crr diit o,ok.

En op cle rrergad'cring bctoogclcn ze hoe
l,ct niet te dulclen was, clar cr onder het nieuw

regi cm gaun'dieven clooclgeslagcn u'erclien, terwij I

zc oird,er het oucle slechts gevangenisstraf oplielren. D,an lieten ze zich terug b engen en wisten

bchcndig \ve€l te geralien zond'er b'eta1ing.
Ifaar 't r as to,en nog rie tijd der illusies. De
:,oltlaterr ricpen Kerensky foe : rr I(ameraad, wij
ri'il1cu iuet u stcrven vo,or cle vrijheir.tr. l

I)r sclrrijver bezocht ook hct Kremlin, een
r'itutlcl, rrraar feiteliik een fantastische v,erzameiing van paleizen en kerkcr-r, llclrcerscht door den
reusachtigen toreq van Ivarr Veliki. Hii trof daar
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Het opsporcu tra tlen slag vau gelrr.rnclcu cll gcslrcllvcl<len
een

rijke verzanrcling kauonnen aan, nret

'

van hem.
Kerensky was toen 35 jaar ol.d. Zijn o,og.en getuigclen van verstancl, maar ook van iclealismc.
Hij was overtuigcl cloor zachthci<l en overreding
te kunnen handel,en. Hij.wercl toen opgehemekl
door cle s,ocialisten-revo,lutionairen, cl,och had ook
het vertrouwen cler burgerij. En toch spaard'e hij
cleze laatste niet.
Dien avond sprak hij, cloelcnd op de burgerii :
,r Er zijn liedên, dte d,en steen naar c1e solclaten
l\'erpen en zelf op h,et fro,nt moesten zijn; and,ercn beclekken zich met cliamanten, terrvijl onze
tri i d,ers

uit

'

nti';ffffni:,

T."T; J,,,,,* cler vri

j h ei

d, pas uitse-

schreven, wâs €îêen sukses. De rijke standen teekcnden niet in, 't zij ait wantrouwen, ,t zi.i uit

venst tegeq het nieuw regiem.

cl,e

burgers rvelke

lrtrrgers rvierpen mild rnet gelcl, zo'o'clat dc portrcttcn,-het een 6.000 en hct anclere 15.000 roebels
olrbrachten.
D,en vo,lgend'en dag hiclcl I{crensky ccn rvapcnschorrning over c1e tro'cpen van Nloskou cn
otrrgcving. De so'ldaten juichtcn hem toe.
Iierensky scheen no,.q hct iot van Ruslanrl in
hand,en te hebben.
Trouwens, rn,cn schecn rrog alle hoop te nro-

gen houc'lën.

Flalf Juni r,r,aarschuw<1e l{ilioukoff, die toen
nog in c1e r egeering'!vas, tcgcll den D,uitschcn inr,lo'ecl en het Duitsch .q-eld. Hii bcschuldigd'e tn'ee
u'o'elmakers, Lenine en Trotsky, <1e maatschappii

cn het leger te ontwrichten.
rt Eî bestaat een groot gevâar rtoor cle revol.utier zei hii. rtEn diat is tl'c l)'uitschc intrigue.

cle loopgra\/en kq(nen, met ongedierte

bedekt; weer anderen \ /eigeren ctre regeering tc
helpen rnet hun gelcl, ofschôon ze niet weten wat

;

toe. Ja, merr deecl
nleer. Op het tooneel stonrlen tu'ee chromos,
I{erensky voo,rstellend . Zc z<tuclen voo,r een liefdarlig u'erk te ko'op aangcboclcn word,cn. En tle

De hoop rudtte op Ker,ensky. Herval hoo,rcle
op I Juni in clen Grooten Schourvburg een redc

s

rlc liozakken.

X{aar. rvat hielp tlie haat
aan\,vezrg waren, juichten

eeu

Russisch artillettr, rlie hem vertelde, dat hij vau
het front rvas gekonren, 0,111 propaganda te maken voor d,e voortzetting van clen oorlog.
Maar wat konden eenige menschen rl,oen tegeu
t1e krachtige propagand,a van blad;cn en redc'
naars? De Druitschers werkten met goud.

r1o'or:

-

'

Tegen dat gevaar moeten we waken, iederen dag
en iccleren nacht. ))
De D'uitschers rviidien vr.ecl,e aanb,ieclen, z,oncler
annexatie o,f o,orlogsschatting.
Ben ander lid rvees op die formule. D,e-volksnrassa viel er op, want ze zag alleen het woord :
vrede, z@o yerklaarde hij. N{aar me!. kon die
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Verbran<1en van een hrug over den Dniester 4oor Oostcnrijhsch-TTongaatsche

leuz,e

op allerlei lvijzen rtitleggcn en tlaelitt

schuilt het gevaar.

I)e D,oema stemde een motic
rr In cleze bcangstigcncie urcn aclrten de lcc1en
cler Docrna hct hun piicl-it, :ran hct.land tc lrerinnercir ciat Ruslancl tegenot,er ciit groot vraagsttrk staat uZtjn of aiet zijn. rt \\rij bcscltoLtu'ett
lrct als onzcn plicht ofls trrt rr it ucnrlen, hut'g, r:,
in 't bijzonrl.er tot al cle so <latcn van liet Russtscir
lanc1, our u te herinnercn, tlat hct 1o't iu uu, eigru
hand'en berust. IIet ',r,erk .van allc vo,llieren, t,air
de gansclrc tnensclrlrcid, dat ons tttct otrzc lrott,t
genootcn verbindt, opgeven, zou ons tot slaven.
van iret D'uitsche vo,lk maken.
De Db'ema acirt, da't allcen in een onmiddcllijk
offensief en in een nûuwe vcreeniging lrret de
geallie'erctrcn, c1'e lvaarb'org ligt van cen spoedig
eind,e van den oorlog en cl'e eeuu'ige bevestigiug
:

cier door het vo,lk verkregen vrijheclen.

l

NIaar intusschen voerden c1e uiterste, de bols
jewistische, bladbn een 1'rcftige propaganda tegen
e1k voornenlen van een offensief en vielen ze
Kerensky aan.
D e pers wilde internationalen vrecle, enzei, clat

de bourgeo s{egeeringen van alle landen dierr

tegen hielclen. Zij beschuld,igcle Kerensky'Rusland in een oorlog te houden voo'r imperialistische

dcrel

einclen dier Bn tente-nrog.en

clhe cleu

.

Kerensky trachtt,e de tucht te herstellen. Fiij

het offensief tegen cl,e Duitschers vo'or.
verzaureld,e de b,este troepen in het vak, dat
vootr den aanrtal aangewezen was.
Weken lang r'eed,hij langs het {ro,nt en sprak de
soldatea toe, Hij wees €r op, dat zij slechts vrede

h,ereicllde

Hij

sapperlrs.

lionclen krijgen d'oo,r een ov'ertrinnirrg op c1e auto'kratie van Driitscirland. Hij li jst, dat otrr sonr
mige pirnten c1e Russen met hun tegenpartij vcrlrroederdien. D'e tucht rvas aangetast en d,c minister rneenile zulks doo,r o,verrecling te .hcrstellen
'I,lcns s,chouu'de liij regiinentcr.r in Gallicië.
Zekeren dag tracl ,een bolsjeir,istisch grenaciier,
;iekere Scharns'o,n, uit tle rangcll en ondervroeg
{ierensky op een en\roegzânre rrrijz,e. D,ez,e strafte
r.lcn rnilitair'niet, maar sptlik t1e solclaten toe, bi.i
n:r zich vero,ntschulcligencl, zcggend

t Opclat fi1en van ong

gen, clat ik van

uit

ljtc

:

zou kunnen zeg-

lJetrogratl menschen

in

deir

strijcl zencl, ben ik rr konrcn opzoekerr, kameracien so'lc1aten, o'ûr ntct u Llczc mo,eilijke dagen voi
verantr,voordeli jkheid vo,o'r c1e revciilutie, te cloor'lev-cn. Zegt en il< zai gaâ1-r, waâr gij mij zegt te
gaan. Zij, clie nret ons zijn, wil1en d,e vrijherd.
Dde u opstoo,ht tcgen de vo,o'rloopigc regeenng,
is de viiand varicie rcvolutie en die vrijheid,. Zegt
aan cie eliendclingcn, die beproeven u schrik aan
te jagen, door u te zegget.r, drat ik een Russisch
Napoleon of .\lexander IV rvil $ro,ïden, trat zij
schandelijk liegen en trachten het vertrouwen
in mij te vernietigen en in cl,e rerzo,lutionaire de-

rrrokratie.
Zegt ln:un, dat

zij d,o,or' hun taktiek, de komst
van een diktator vo,orbereiden, die hun andels

spreken zal. r,

IIaar tegenover riie
van

fi,o,o,rden,- geschiedden

cla{e: Zoo hie'ld eer.
regiment grenadiers, o,ndlet invloed van een troisjer,vistischerr kapitein Dzévaltovski, de o,fficiereq
aân,en trok zich terug op Tarnopol.
reecls

c1,e

andèr'e zijde

-_ l(xt,j -

Straatgevecht tusschen Italianen en O,ostenrijkers aan de Iso'nzo.

IIen zond op de muiters twee geblindeerde

autos en een divisie ruiterij af. D,eze troepen
gâven twee uur om d,e rvapens neer te leggen.
D'e opro,erigen leverden dan hun opstokc'rs enook
,Dzévaltovski uit.
.Maar dit feit wees r.eeds op den geestestoe'
stand. Toch schrok I{erensky er van terug geweld te gebruiken. I.Iij was 3eer menscflievend,

zijn do,el met toespraken te ber,eiken.
Zæ zei hij tot andere wankelbare troepen:
< Gij smeedt een tegen.-revolutie, om uw leven

en meend,e

te redden. De eerste.daad der Russische revolutie
was'de afschaffing van d,e doodstraf . Maar, de
schande is een zwaarder kastijding dan de dood.
Zij, d\e deserteeren, worden deserteur der re-

vo utie.

l

D'eze troepen hadden een motie van wantrou-

wen gestemd tegen de voorloopige regeering en
der minister van oorlog. /
< Ik heb die motie gelez'en r, zei Kerensky.
tr Wij hebben het vertrouwen van lafaards niet
noodiig. Ik geloof echter dat die feiten onder u
uitzo,ndering zijn, ik geloo'f in de redelijkheid,
het geweten.en de zelJserloochening, d'er massa.
Als bevelÈebb,er van het front beveel rk u,
hier, bij mijn vertrek, hen bijeen te btengen,
die willen wijken. Ik zal hun- namen bekend maken, opd'at ied'ere burger de verraders kennen
zou. Die eeuwige schande zal een zwaard.er kastijding zijn.dan dê dood.'l
D,e bo,lsjeryistische blad,en trokken tegen die
taal te velde en handeLd,en over het imperialisme
der Entente, o,a. als volgt:

< Den 12" Juni heeft er aan de Fransch-Italiaansche grens ecn konfer,entie vâû Eugelsche,
Fransche ,en Italiaansche generaals plaats gehad.

Het oogenblik is nu het rustigst voor samenri'crking. Ëngcland heeft llesopotamië bczet,
Frankrijk zal Syrië nemen, ltalië de rijke stedbn
del kust van Klein-Azië.
'Om het sukses dier krijgsverrichtingen te ver-

zekeren, mo,et men oLv,ergaan tot het algemeerr
o,Tfensief op gansch het oird ooriogsterrein. Twee

lverelclbonden varl kapitalistische woekeraars
. wo'rstelen ond,er elkaar, maar aan een van haar

is cloor een'geheimj*rér"g van den Czaar, Ruslanci, het revolutio'naire Rusland verbond€n'.

Rusland moet dus meehelpen aan den aanslag,
r"egen Klein-Azië, do,or de Fransch-Duitsc[e

pluncleraars voorbereid,.
Het offensief za1 een demokratischen vrede oql-

mogelijk'maken, dioo,r de overwinning aan de geallieprden te schenken en den landhonger d,er
imperialisten te verrneerdbr,en. >
Zulke listige taal had invloed op de massa.Men
snakte naar vrede. Bov,end{en was er verraad gepleegcl. De po'litiek van 't oud regiem had deu

oorlog onpopulair gemaak!.
Aan het front wisselden de Russen geschenken rnet cle Oostenrijkers en Duitschers. De eersten gaven tabak, cle laatsten alôoho . Men verbr.oederde. D,e Duitschers prezen de Russische
revolutie, zeit-l,en dat zij ook van Wilhelm den
vrtile zouden eischen.
De Duitsche legerleiding richtte d;ie propaganda in.

*
xnl.
HET BEGIN DER ONTREDDERING IN
RUSLAND.

Het o,ife,nsiei van 18 Juni 1917. - Onlusten te
Petrograd en Nyni'Nov$orod,. * De tuchte'
loosheid in het legsr.
Kercnsky had dus in den sekto'r, lvaar de aanva1 gebeurert zoLt,. d]e beste tfoE)en verzamelcl,
die, waarop hij meende geheel te kunnen reke11en.

't Waren d,e bataljo'ns van den dood, kozakken-ruiterij, en zelfs eenige kompagnies vrouwe.

lijke soldaten, clie onlangs samengesteld waren'
IIen hoopte, dat de laatsten de mannen aanvurcn zouden.

Het ,of{ensief brak los o r 18 Juni. D'e eerste
u.itslagen waren schitterend. i\{aar het eindcloel
rvcrcl.-niet bereikt wegens de muiterij in veel
trocpcn.

Zoo kon Kerensky op de vaand,els van twee
rcgimenten der gardre lezen : ttleve de Internationatre I Vr:ede aan d,e hutten ! Oorlog aan de paleizen ! Oo'rlog tot 't uiterste tegen dle bourgeoisie I r Som:nige tro,E)en weigerdren zich voor een
'"r'apenschouwing op te,stellen.
Br war'en afdeelingen, die zich .bgen hun officieren verzetten. Tben er'bev,el kwam'op telukken, rvilden ze mel gehoo,rzamen. Veel soldaten
d,esérteerden. Andere]r verkochten o'odogsmate
riaal in de

stedlen.

Uit Konioukhi vroeg men vetsterking'orn de

zrvare verliezert aàrr te vullen.
Twe,e regimenten werden aangeduid om hulp
te brengen. Ze beho,orden tot een dtivis e, waarotr,

lnen

meende te mogen verfrouwen. Maar de
goedwillige soldhten konden niet op tegeo andersgezinden.

En deze eischten eerst een stem-

ming wer de vraag,.of men gehoorzamen moest,

ja .of neen.

Tijdens het offensiel s,chreef de trolsjewistische
pers, ctrat het maar ten voerdæle kon kornen aan
de kapitalisten.
En er gebeurcien nog onrustwekkender din-

gen.

Te Petrograd verschenen gewapende soldaten
op'straat. Dre matrozen uit Kroo,nstadt voegden
zich bij hen. Zij trokken op tegen dre regeering
en wilden zekere ministers gevangen nefircn.
De regeeringstroep-r1..boden weerstand. .Het
bl,oed vloeide in de strâten. Maar de regeeringstroepen behielden nog cie overhand.
In cle r'egeering zelve lvas verdeeldheidl en de
niet-socialistische ministers nanen o,ntslag.
Ook te Moskou l,verd betoogd, maar daar hadclen geen onlusten plaats.
Te Nyni-Novgorod claarcntegen ging het erger
toe. Het 62" regiment weigercle naar 't front te

gaan en moest ontwapend worden. NIen zo'nd
kadetten (aspirant-officieren) van Moskou naar

Nyni-Novgorod om dre deserteurs. vân bewus,t
regiment op te spor'en. Zij leidden troepen aan,
ii1 iar botsten op afdeelingen van het 62" en het
188", dat het eerste steunde.
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Er rverctr harcl gevochten en veel so'1c1aten en
kadettcn lieten 't leven. Verbitterend was dic
strijd en rvreede to,oneelen speelclen zicln af.
d'e voorloo,pige regeering 'zond ko'lonel Verk
hovski, kommandant der omschrijving van Moskou, traar Nyni.

vaardigcle'een pro'<lamatie uit :
met de volle macht do'or de. revoltr"
tionaire rlemolo'atie, korn ik te Nyni-I'tovgo'roci
het regeerings-beginsel verzeketen 'en de co'ntrarevolutic vernietigen. ))
-I{ij circigdie dan de o,nwilligcn.met strengc
strai.
-t\.iemand mocirt zonctrer streirge noocizai<cli jkheicl zijn rvoning verlatel.

Hij
<<

BLekleedl

IIcn mo,cst minstens h'onderc.l passen tran r1e
cgeeringstr,oepen blijven.
rr IIen, clie ik rocpen zalt, luidde het tr zullcn
de r,vitte vlag clï'agen en bij groepen van hoogstens tien rnan naderen en zôo niet, rvo dt het
vrlrtr cler machineger,vcren cn kanonnen op l-rcn

r

gericlit. D
l),c straten wcrdcn vcrlaten 'cn het oprocr was

Iiiet'
der voo'rloopige

bcclr'vongen. Z<to gittg het o'ok te

De

regecring
kwam ook aan 't licht doo.l het ontslag van Pérévertsef, minister van Justitic.fn een verreÇhtvaarverdeelcl,lieicl

diging zci hij :
r< Reedls lang heb ik mij afuescheiden van de
meerderheid d'er voorlo,opige regeering over de
kivestie d'er inrichting van een krachtig revo'lutionair gczag.
Tijdens de laatste gebeurtenissen verdwenen
d;e meeste ministers. Prins Lvof 'en ik werken
ciag en nacht, om eèn oplossing van clen toestancl
te vinden.
On verantr,vo,ordelijke elementen en bolsjewisten cl,rcvcn de so,ldlaten to't de ergste o,nlusten.
Wij hadden geen geblindeercle autos, maar Le'
nine bezat er wel.

loen beslo,ot ik het uiterste middel aan te
grijpen, mij d,oo,r mijn gerveten vo,orgeschreven.
Ik was overtuigd, dat het oproer verwekt rverd
door een Duitsche contra-revoltitie. Ik steld'e een
onderzoek in naar bekeàc'le leictrers, en heb onr,vederlegbaar kunnen bewijzen, dat zij betreki<ingen hadlden met Duitschlancl. Er r'verd met
Duitsch geld gewerkt.
Ik heb tresloten dat alles te pubtriceeren. Ën
nu b'eschuldigt men mij niet ber,vezen berichten
verspreid te hebb,en. Daarom geef ik nrijn ontslag.

l

Bij dien verwarden toestand; kwatn nu nog de
ontreddering in het ekono,misch leven. De toe-

stand der nijverheidl werd-steeds ongelukkiger.

Veel fatrrieken werd,en gesloten. De levensmidclelen stegen beduidend in prijs. Vo,ortdurend rvaren er dus nog konflikten tusschen patrootrs en
arbeiders.

D,e veranilering in het leger was toch te ver*
klaren. We zeiden reecls-vroeger, dat oader het

oud regiem, de Russische soldaat nog erger auto-

maat was dran een D'uitscher. De discipline was
geweldis brutaal. Orrverantwoordlelijk ging men
met het menschenmateriaal
dit is hier wel het
juiste woord
srn.
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Itan:sport vâfi gcl'â1tg:et1en, Oostenriikers en Ï)rrifschers, donr Kozrlile.n

l)e ovetgairg nrr tot rert clr.rrrokllrtiscir

stelsel

as te plotseling. Ic,11r:r bc,grer.lr nit t het begr.ilr
lrirclit. flaar nr:rnrrr:tr als I{crcnsl(v Ickenden to(.lr
\',

, -,erstel van tle n juistcn toesttrrrr'1
Generaal I}ousi1,ofî, ilie hrt olfcrr-sief Icidrlc,
^otr het lveldrâ nit.t ruetr vr.r'lie rgt,n, ciat cle 1oc,

,'1

-tancl ho1-reloos \\-als.
...'.ranr het bericht:

.

Iil lra rlt.t,t,r'str:

suk_ccsst,.ir

' ()p lret Zuid-rvestr,1i.jk fr,tnt, tusscherr Zlrctrrtv
-.:t Brzêjan, moeten, oncler bolsicn'jstische aau
:rii:ing, onze trocl)efl, 11a voor tlerr vijand hel
;i,)rlt ov€f een lengte vatr 20 werst geopend te

lrr'liben, lriirr tcnigtttcirt voortzctten.
'1'alr.ijl<c crr11rcde11, tiie bcvt.l gekregen Lacltierr

riirr te striiclc'tr en vêchtenclc tror:peu txoesten bijstaan, lric,ldcrr nrcetiugeu, orn tc onclerzo,eken of
zii het Ileve'l rlierrderl tlit te vocrcll, eu zoncler derr
irrinsten tlnrl< r'an r,lcrr vijand vcrlietelt zij hun
sicllingen. I)t. pog-ingen d(rr orrersteu etr komitei1rn onr lrcrr lt'toe te bretrgctr rlc lrerrelen te ge
Iroorzamerr, l)lr'\,clt vruclrteloos.
l)e Driilst'1rt:r's rrraakteu v'arr tlie ontreddering

geb.nrik, r'ukleu stlel op, lurnlerr kanonnen, en
trokken zoo naâr T'arnopo op.

-
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îVel poogden eenige troerl'ren en vooral kozalil<en, den terugto,cht te dekken, naar zij werden

in

<1e.pan gehakt.

Er waren Tsleko-Slowakische

regimeuten, ge-

vormd uit voormalige Oostenrijksche gevangenen, die gevraagd hadden tcgen Oosteutijk te
lnogen vechten en die worsteld.en tot den laatsten man.

Zij ûisten wat trun lot zijn zou, indien ze iu
'hand,en hunner oude meesters Vielen, en vel€n

maakien zelfs een eind aan hun leven, door hand:
granaten aan hun vo'eten te-doen springen.
Er stonden daar ook vreemde afdeelingen.

F'ranschen, Serviërs, Engelschen

en

Belgen

(waarover wij nad,er spreken), boden hardnekkigen weerstancl. Maar wat vermochten zij, nu de
groote massa week ?
' De Russische vrouwen der kompagnies van den
ri,ood, orrderscheidden zich eveneens. Doch Tar-

nopoi moest
wordetr

in

de groo'tste wauorde opgeg€vell

-
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'Weichsc'l met ponlolrs.
Overtocht i{er Duitischers over den

De legeroverh-eid maakte clen toestand

in

haar

bericht oPenbaar:

ru Ondanks een geweldige overmacht van troepen €n technisôhe mid'dlelen aala onzg ziide, gaat
rte temgtocht onophoudelijk voort, wdgens volslagen gebrek aan rveerstand van onze troepen,
het niet gehoorzanr@ der bevelen, en de misda<l"ige propagarida der bolsjewisten" Onze troepen,
rlie blijk gev€n van een volledige tuchtlo'osheid,
trekken dus steeds op de Sereth terug'en geven
zich bij gedeelten over. ))
Den 22"" Juli zo,nd generaal Korniioff aan Brousilolf het volgen<l telegram:

< Ik heb het fro,nt overge[otren in c1e buitengcwoorl moeilijkc ourstandigheden der doo,rbraak
onzer lini,es, .e'n,cl'cr wânon:tlie d,oor iret verd,wij nen
<ler d,iscipline. Het gevolg hiervan was dat de
regimenten vrijwillig hun stellingen verlieten en
.iveigerden andere regimenten bij te staan. De
verhouSling der machten is ongeveer als volgt :

een vijand tegen

vijf der onzen, wat wel ,een

cioorslaandl bewijs is van 't voorgaande. Deze
toesta .cl dreigt met de vreeselijkste gevolgen.

Ik acht het volstrekt noodig aau ctre regéering
eeo openhartige verklaring te richten over de
to,epassing van uitzonclerlijke maatregelen, daar
orrder begrepen de doodstraf; op het krijgsterrein. Anders valt d,e volle verantwoorcl'elijkheictr
terug op hen, drie meenen clo,or wo,ordien te kunnen handelen op een gebied waar de dood en ctre
schandê, het verraacl, de lafh,eid et zellzucbt
Ir

eerschen.

>

Generaal Brousiloff gaf dat telegram aan de
voorloopige regeering over, en sloot er zich ten
volle trij aan.

XIV.

DE KONFERENTIE VAN

MOSKOU.

Prins Lvo,f nam o.ntslag als voorzitter der voorloopige regeering en I(erensky nam zijn plaats
in. n{en begreep niet, waarorn hij voortdurend
ctre vcrkiezingen uitstelde, en dre samenstelling
eener volksvertegenwoordiging verdaagd,e, sreike
hem toclr ccn stcurl zott zijn.

De verkiezingen\voor àê .constituante waren
bepaald op 17 September, doch weer uitgesteld
tot 12 November.
Die toestandl moest tot verzwakking leideri.Êen
rroorloopige regeering moet zoo kort mogelijk
voorioopig b ijven. Zij was geborea uit het oprqer.
De gemeentelijke Doema van Moskou sprak
daarover haar teleurstelling uit.
De extr,emist'en, de rn-aximalisten vielen er Kerensky voor aân ennbewèerdlen, dat hij den diktator wildle spelen en een Russischen Napoleon
wenschte te worden,
D,e voorloopige regeering riep dan in den Gro,oten Schouwburg een vergad,ering samen, een
konferentie (2S Augustus). Daaraan namen d1ee1
d,e ministers,dre leiders der. verschjllende partijen,
d'e afgevaardigden van verschiltrende rassen:
Oekraieners, Kozakken, enz.
Kerensky opeade ze met een lapge rede, waarin hij betoogde, d'at het Russisch volk bewust
moest wo'rden van db moeilijkhed,en en van de
noodzakelijkheid bij haar voorloopige regeering
te stâan. De ministers brbchten verslag uit over
den to'estand hunner d,epartemerrten. Mer wees

op den moeilijken toestand der bevinrading. Er
was geen evenwicht in d€n ruilhandel tusschea
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provincies aan clen vijancl af te staan ei1 een oof"
logsschatting te betalen van 200 roebel per man,
Ik zal u iret telegram vo'orlezen, dat tk zoo

jnist ontvangen heb van den oppertrevelhebber

vau het Zuid-V/estclijk front :
rt Op het fro'nt, gebrek aan rneel. :[n d'e rnaga
zijnen cler basis, vo,lledig gebrek aàn meel. De

aankonrsten

'
.

der

bevoo,rraàingskomiteiten zijn

o,nbeteekenend. Al de beschuitfabrieken liggen
s!il. Vo,o'r de eerste maal in den oorl,og begint
mel1 als voedsel der troeien achter 't fro,nt, beschuii te gebruiken. Maar zij zuTlen niet iang
volcloende zijn..l
Ifen maakt 60 o/o minder kanonnen en 60 oi o

minder pro,jektielen dan in 1916, Dre fabrieken
v,o,o,r dê' luchtvaart zijn ong'eveer 80 o/o in berlri jvigheid, verminderd.

'.
,

Niho,laas

II,

Czaar van Rusland.

c1,e steclen en"hct platteiand. fn plaatsen als l'Ios'
kou en Petrograd bevond zich slechts een geringe

voor:'aad graan.
NIen z.o,u d,e eigendb,msrechten waarborgen,

-

maar de winsten b,eperken, en een v/ettigen ar-

b,eidscluur bepalèn. lD'e spoorwegen wâren ontred-

clerd; meer dan 25 % dbr loko,ruotieven waren
buiten gebruik. Men deecl een beroep op de patrô'ons nu reeds aan buitengewone winsten te
verzaken en op cle arbeiders om meer te levererr.
D'e begro,oting was geheel abnotmaal : 49 mil'

liard uitgaven

eI1 35 milliardl ontvangsten. D'e

belastingen werden onvo ledig betaaldt : sornmige
waren tot op 43 96 gevallen van 1916.

Generaal I{o,rniloff, die intusschen de plaats
ùan Brousilodf ingeno'rnen had en dus opperbe'
velhebber lvas, sprak over het legef, en zei o.m. :
< Sedert het begin van Augustus, hebben d,e
sold'aten, die a1le

militair uitzicht v€rloren, den

l

Ko,rniloff .sB-rak zijn vertrouwen uit in d,e toeliomst, maai- rnen mocht geen minuut verliezen
om krachtdacl{g op te tredren en strenge maatregelen te nemen;
Generaal Kaledine, kozakkenhoofdman, ver
lilaatcle dat er bij hern'nooit desertie w4s voorge-

komen en drong ook op middelen aan om het
leger herin te richten : geen politiek, vo,lstrekt
verb'od meetingen te ho,udên, -ontbinding vau
raden en komiteiten. Strenge traèht, volledig gezag der aanvoerd€rs, en biJeenroeping aer con
stituante.

Herhaaldblijk -werd hij ondêrbroken door protestkreten en men riep dat hij zelf een contra-re
vo,lutie uitlokte.
].{aar ook afgevaardigden vau het front, van de
soldaten namen het woord. Men riep een van
heu toe' a Duitsche marken l, en zulki gaf aanleidïng tot geweldige tooneelen.
Op die ko,nferentre trad ook mevrouw BrechkoBrechkovskaïa op, die meu dle grootmoeder der
revolutie noemde. Zij deed een beroep op den
goeden wil van alle klassen, welke allËn fouteu
hadd:en begaan.

I(ropotkrne'wees op Ruslands lot, zoo D,uitsch
lancl overwinnen moest. Hij cleed éen beroep op
cle intellektueelen om zontler uitstel zich te-wijc1,en aan die o,pvo,edïng van het volk en het uii-

overste van het regiment Garde-jagers, kolonel
Bykov 'en andere officieren gedcod of gewo'nd.
De overste van het reglment van Do,ubno, Po,ur-

roepen

gasoff, wercl op de punt der bajo,netten o'mhoog
gestôken.

Kerensky sloot de konferentie met een rede,
waarin men zijn weifeling voelde. Hij tooude aan,
dat d,eze vergadlering zelve b,ewees Loe er twee
groote groepen waren: dte eene voor ae[tralisâtie,

loen het regiment, dat geweigerd hacl de muiters en oproerlingen uit te leveren, dooreen detachernent omringcl' \verdr, en dê ko,mmissaris,

de anclere vo,or d,ecentralisatie. Hij verdedigdé
zijn stelsel: verzoenen, wat men veizoenen kin,

overreden.

<ner

Russische republiek.

ond'er bedreiging op het regiment te laten schie-

ten, de uitlevering eischte, ttegon men te smeeken en te tridden. De schuldigen rverden allen
uitgel'evercl en wachten hun o,nvermijdelijk lo't

xv.
DE GROEIENDE VERWARRING

af.
Gansch een reeks wetgevende naatregelen, na
de revo utie verwezenlijkt dçor lieden, die den
geest en de o"ganisatie van het leger niet kennen,
hebben dit herschapen in een redielooze massa,

De val van Riga.
aanslag van Korniloff.
- Een
* De laatste dhgen
yan Kerensky's rogesring.

sluiten en zich trer.eiil verklaarden de veroverde

De Duitschers b,esloten m€er en meer jebruik
te maken van d'en verwardên toestand in Rus"
land', om militaire voordbelen te behalen. Ze be

die nog a1leen eigen leven waardeert. Er waren
gevallen, dat afgezonderd;e reg:irnenten den
wensch uitdrukten vrede met de Duitschers te
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iln:'sisctre gevangen verlâten ile lierk te Suwall<i, waarin

sloten Riga te ncrrren, ongetwijfekl met

't

oog

op ccn bezetting van Pctrogracl.

Den 22" Augustus, cleclen

r1e

Duitschers aan-

vallen op dcn uitersten Russisclicn linkervleugcl,
in d'e richting der Aa-rivier.
Iiorniloff zztg tlat gevâar wel, maar wat kon
ltij
rloen met tr'ocpen, waaro'p niet viel te rekenen ?
' De
vijand ntkte snel op cn dre'ef de Russische
<lctachementen voor zich uit. Op 3 September
trok hij Riga binnen, en was de gro,oûe Baltisclie

lraven dus in Duitsch bezit.

I{ct officieel legerbericirt

der Russen luidde :
rOnze trocpen weersto,ncl€n nict aan den vijanrlclijken aanvai en trekken zich rn lioord-Oostc-

lijke richting terug.

l\'Iassa's gedeso,rganiseerde

solriaten komen a1s een vloed af en mcn kan ze
niet wccrhoudien o.p dlen straatweg van Pskoff en
op clicn van Vider-I,emtro,urg.- ))
D,e Duitschers ook meldden, dat dichte massa's
van het voormalig Russisch leger nacht en dag
zich op clie wegen ten N.-O. van Riga verdrongen.
Zekere eenhed,en wierpen d,e wapens weg.
De val van Riga was een ramp. De partijen
gaven elkaar wederkeerig de schuld. De gematigcle bladen kloegen ovei l{erensky's zwakheid.
Zoo schreef de t Rousskiia Viedomosti l : tt'Ie
\rergeefs blijven dre partijgangers van flink gezag
lrr4ren. Dagen, weken, maanden gaan voorbij en
dezelfd,e kreet a Wij wachten ! r wordt herhaald,
.en klinkt wanho,pig als in eEn woestijn.
Geen teeken van gezondmaking van het leger,
geeh teeken dat treslissende maatregelen genomen zijn, om het moreel dier soldaten te verheffen. Niets afgeteekends of bepaalds. D€ regeeriflg
is gebarsten. Er is een verandering noo,dig, om
het leiden<l mekanisme van het doode punt te
brengen. De regeering zelf begrijpt die noodza
kelijkheid. Zij begint te spreken o,ver e€n ândet

zij voorl<rpig waren oncl'ergehraeht

liabinct, maar cle wcifciingen clrrren iang : lrct js
rnogelijk, dat de r4tlttssing van ecll andere zijtle
za1 koruen.

l

Dt u Outro Rossii l

schreef : rr IIet ergerlijkst
is clat cle aanval op ILiga niet onvcrwacbt krvanr
cir gcncraal I{orniloff cr hccl Rusiand voor gcwaarschuwctr heeft; cn ook dat I'vij voor zwakkcre
tro,epen tnoesteu rvijken, tenuvijl de artillerie van de streck l(iga tot de beste behoorcle.
Het klvaad zit in d'c o,ntbinding van ons leger. l
Het blad kloeg er ovcr, dat cl'e regeering lie-

rensky zich afscheiddc van de o,rganisaties, -'velJ<e
ze zeTf inrichtte: c1e Sortiets en de Dtoema.
Er r,vas geen anderc ko lektiviteit lvaarop zij
stcurren kon, zij r'vas volstr.ekt zonder politiekerr
steun. D,e bladen cler uiterste linkerzijde vielen

Kornilo'ff aan. Zij bovcetden, clat de bourgeo sie
clcn va1 van Riga wenschte en I(ornilodf dien
vo,orbereiddc, om de regeering te dwingen de
strengste maatregelen te nemen tegen de komiteiten en de soldaten.
Zoo schreef de Sociaal-Demokraat l : < Riga
hoeft zich in cle zo,nclerlingste ornstandighed'en
overgegeven. Het iand u/erd er een week te vor'en
over ingelicht door cle konferentie van Moskott.
ZoncTer zrch aan het militair geheim te storen,
hccft gcncraal Korniloff ons gezegd,, dat wij welrlra gebr'ek zoud,en hebben aan granaten, dat in
d,e L'ente onze luchtvloot niet meer zou bestaau,
dht rnen aan het Zuicl-Westelijk frocrt brood miste. D,e officieele m,eciedêeling der nummers van
dc regimcnten, rvelke de loo,pgraven verlaten'en
hct front na de ramp van Tarnopol ontbloot hadclen, lieeft zeker hct D'rritsch offensief geholpen,
<<

zcloals destijds de legerliomiteiten het getuigden.

De rr Sodat-Grajclanine
ll'eerde
rr

r

l

(citoyen'soldaat), be-

:

De geschiedenis zal niet vergeten, dat het
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lliruicrly in tlcn oorlo.g. Solrlatcn iu succurvlrcurclcn aau het partocljccrctr in tlc strccuu,r,lalitt

tIxkiill, tlat tr^,,cc jaar liraclrttlrrriig verdecligtl ncrc1, tlo,ot' ons vcrlaten rrlcr(l
zorrtleL ccnigen r.lrul< tlcr tcgcttpartijcn, clat c1e
olrllct'lrt'r,e1hebb.er', dic in rlc vcrcletligcrs slcchts
rncctingsoldaten zag, zc \1411 het front terug ttam
ctr <1it gcn'ichtig r.crdcdigin--spunt zonder stctitt
lict. Dc gcsciricdcnis zal nict vcrgeten, dat lrct
tertt.glrcklicn clczcr ttocpclr dc taak rtan clcn vij
rrnd vcrgcnrakkelijkt cu llct ri:clgclukkcn van zijtt
lrr"trggclrooftl van

pogirrg op Riga bcgrrnstigd heeft. l
trcitclijk clus beschuldigrlc' mcn I(orniioff varr

trerraacl.

Aldus rvercl d'c rtcrd,ccldheid llog grootcl'.
Scherp viel tren clkaar itr <1c pers en oi) (le flrcctirl
gen aân. Dc inzirrkirrg \\,cr(l dicpcl-, cle 1too1t vt.,ottl'e Errtente op Rttssisclrc voortzcttiltg vatt dctl
00rlo'g geringer.
I}e ccne partij vcr-rlcrligrlr: Iionrilo{f, cle antlct.c
rroenrrlc hcrn ccn lrcnl , otrrrl.at lrii dc dooclstraf
\veel- ingc\rocrcl hac1, ccl) colrtra-r-cvoltrtioti-air,
ccll lnan \rân 't or.1d rcgiclll, die dc nronarchic

u'ccr r'ïi1de hcrstellcn:

Plots krccg

t1e gansr:lrc

lrcwc!,itrg eclr nicu\

/c

u crrr'liing door ccn aanslug rtatr I(ortriloff . Dezc
rrrarchcerdte ûret trocpclr, \\r:rârop hii korr rclicrlell

nitirr Pcttograd.

Dcn ln Selrtenrber had hij zckereu I,i'of, iitl
rlcr f)b,eura, naai I(erenskl. gczonclen, de loorIoopige fegeering sourtneeLcrrcl aarr gcncranl l(or
rriloff volmacht te gc\rcn onl zclf, cn naar zi.in
zirr, een nieule rcgcering tc voLmen.
Iiorniloff telefonecrrlc
I{ercnsky, dat
J,rrof d.aartoe nrantlaat hacl.

^an

Iicrcnsl<v c1ee1rle clit irr ccn bcricht mede cu
vcrcgclre cr bij
r, f)aar ik in c'le sornmatic, irr rniin persoon tot
rle voorloopige regcering .vcricht, hct verlan.qen
zâg van zckere Russische kringen om paltij tc
trclilien vân d;en m,oeilijken toestand des iands,
om een regeeringsregiem te vestigen, dat in
:

:rlriitl zou zjjn tnct clc ovcrn,itruirlgcn ,lsl 111'oltt
tic, heeft cic rtoorloopigc rcgccring hct ltoorlit
.gcrrcht:

Vo'or het lreil vart hct '"'lclcr1ant1, van c1c vrit
hcicl en hct rcpublikcinsch rcgient, mij tc gc'
lasten, snellc cn rrastbc,çlotct-t maatrcgclcn tc ttciilcr1, om in dcrr \\'ortcl e1lie poging af te sniitlclr
onr cle hand tc lcggcn

rechten

o1r

irctoppcrg,czag, tcgcrr tlt
cle rcvoltltic

in, r'eike dc burgers cl'oor

veroverd hebben.

Alle maatregel,en nooclig rzoor het waatborgctr
rlcr vrijheicl en dler orcle vatr hct lancl zijn clo,or rni j
gclromen. I)c bei'olkirtg z.a1 cr op het gcpastc
oogenblik van ingcliclrt rvorclcn.

'lcrzelfdertijcl gcl:rst ik
1. Aan gener,-r:rl Iiorniloff tijn gczag \/atl ()1)pcrbcrrclheblrer ovcr tc ge\rcn, aan gettetaal
I{lerubovskl', komnrandant van het Noorder
front, clat clcn n'cg.rrazrr Iretrograd trc..vaakt. Orn
allc onclerbrcking irr hct kontakt te vermiirlen,
zal .generaal Klcnrhortsky Pskoff nict veriatclr
t'out'ltct G. H. K.
2. Petrogracl en htt nrron(lissclllcnt in staltt
van beleg tc rrerrklarcn nrct al c1e maatrcgc'lcu
rrrrtt ,lic'tt tot stand vcrlrottdcn.
Ik noodig allc lnrrgcrs to,t r.olkornen kalttrtc
cn hanclharring clcr- r;rr.lc uit, zoo noodig \/oor hct
hcil van het lanc1.
Ik verzoek alle lcdcn van lcgcr en vloot urct
zclfrrerloocirçnir-.o. crr l<alnrte lrun plicht tc rrcrvrlllcn in cl'e vcrrlcdiging van het vatlerlancl tcgcn
rlcn vijand vrrr l,rrilcrr.
De troepen vair I(ot-rriloff nrerden orns ngelrl.
Er n'crcl c1'aarbij \\'cinig blo,ecl vergoten. KorniIoff r,ercl aangchorrclen.
Een nieuu"l<abirrct ontstourl. Kerenskv \\,as cr
voo,rzitter \,'an, r.naar hcl<lceclclc te.qeliik het opperberrelhebberschatr. Ceneraal Alexeïeff was
ziîrr rrrilitair raatlgevcr.
Kolonel \rerkhovski \\'erd tot generaal bevor:

-
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Het begraven vân de slachto,ffers, gevallen bij den opstand in Petrogracl,
derd en minister van oorlog benoemd. Admiraal
Verdérevski nam de portefeuille van marine aan.

aar het nieuwe kabinet verschilde in zijn
handelwijze al weinig van het vorige.
In den nacht van 14 op 15 September stelde
het kabinet een raadl van vijf letlbn als een soort
van direktoire samén: Kerensky, Verkhovski,
Vcrclérevski, Nikitine en Terechtchenko.
.Dan werd d'e Republiek uitgeroepen. Kerensky maakte het als volgt bekend:
rr D'e o,pstand van generaal .Korniloff is geclempt, maar heeft onrust verwekt in d,e rangen
van het leger en in het landl. Het lot van het

l

vaclcrland en de vrijheidl is weer door het groo,tste
gevaar bedreigdi.
Het no'odzakelijk oordeelend een eind te stellen aan" dle onvastheidl van het regeerings-regiem,
overw,egendr

met welk een geestckift àn eensge-

D'c bolsjewisten .eischten

dat de proklanatie

der republiek nog uitgebreid moest worden
1. Ilo,or afschaffing van den adeldo,m.

:

2. Ilbor alle go,ed,eren, kapitalen en inrichtiugen der edelen eigenclorri van dlen Staat te ver-

klaren.

3. Door het likwideeren van a1le groncleigenclomrnen en de landerijen oncler het bestuur cler
boerenkomiteiten te stellen.
Vercler deecl het een oproep voor de bewapening

van alle arbeiders.
Ook wild,e men

dre

o,ntbinding d,er Doema. Dit

geschied'cle clen 18o Okto;ber.

Kerensky begaf zich naar het G.H.K., cle Stavka, en vaardigcie cen legerorder uit, waarin dc

volgcncle maatregelen aangeko'ndigd werden :
1. Al1e officieren, die naar de meening van de
voorlo,opige regeering niet bekwaam zoucl,en zijn

zindheid,, de R,epublikeinsche gedachte op de konferentie van Moskouo'nthaald werd,roept de voorlo'o,pige regeering de Republiek in Rusland. uit.
De dringendb noodzake,lijkheid o'm o,nmiddel-

rlen vijancl te weerstaan en het republikeinsch
regiem te steunen, moesten vervangen wordeu.
2. De rcgeering zou al het besturend perso,neel
van clen hoofclstaf, we ke aan dte muiterij van

land te herstellen, heeft de regeering en toe aangezethaar gezag over te geven âan een Direktoire
van vij,f leden, uit haar schoot gekozen, waarvan
de kabinets-vo,orzitter het ho'o,fd za| zijn. n
Dan kondligcle men a1s eerste po'litiek aan: het
hers.tel van de orde en van hct leger.
Geen van beide partijen was tevreden. De ge-

onc1crvinclingriikc cn aan cle republiek to,eger,vij-

lijke maatregelen te nemen om de orde in het

matigden ber,veerdbn dat clê Republiek

bestoird.

re,eds

I(ornilo,ff

cleelgen,ornen

had, vervangen

clo,or

tlc officiercn.

De anclcre artikelen bepaalden, dat men cle
irruiters. cn allcn clie zich schulclig hadden gcnraâkt op moortl van o.fficieren straffen zou.
Verkho'vski bel,oof<le een nieuw stelsel van
tucht op dcmokratischerr grondslag.
Den 23" Septonber cchter vr.oeg

d,e

nieurve nrr

nister van oorlog reeds ontslag, daar

hij zijn
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van a1le bo sjewistische en internatio'nale geYaû-

g;i;;;

âanËo,uciing der contra-revotrtrtionairen
ian K,orniloff : I\Iiiioukoff, 'Rodzianko, Goutch-

koff en anderen' scho'rsing der bourgeois-bladen'
Dte doodstraf mo,est dadelijk voor de soldaten afgcschaft $/o,rden. Vertranning d'er geallieercle
agentcn.

Bcn clemokratische konfer'entiq té Petrogratl
biactrt. gcen optrogsing, al stemde rnçn:log vool:
cen coaiitie-regeering tusschen gemafigd'en ell
uitersten; 't geschiedd'e trouwens slechts net 766

.

stcmmen tegen 688 en 36 ontho'udlngen'.
I:-cn voo,rloopige Republikeinsche Raacl, so'o'rt
vân vootrparlement, srerd sarnengestelctr uit afge-

van allcrl'ei partijen en standen. I)c
bij monde van Trotsky al dat1,c1ijk de regcering aan. Hij ve,rklâarde, clat de
bolsjervisten cl,en raacl zoud.efl îerlaten otrn aân
cl,e arbeiclcrs, tl'e boeren en soldraten ,r'an Rus. land te verklaren, dat het volk en db revolutie
in gevaar vcrkeerden. En de-afgevaardigden gin
.c n'1 irr.lcrdaa<1 Îeen.
Intusschen bezetten de Duitschers aa heftigcn
rveerstand dcr Baltische vlo,ot, de eilanden D'agô
vaarc'ligttren

bo,lsiewisten vielen

cn Oesel.

Te Petrograd heêrschte cen paniek door het
gcrucht, dat Hincl,enburg de stad zou komen bezettcn.
En .overal hoorcle men van plundleringen. Er
ntas immcrs veel ellendre en geen gezag. De boercn overvielcn in dle clorpen de huizen der landeigenaars, soldaten mengdbn zich cl,aarbij. I\[en
overviel reizigers. Doodslag had, plaats. De wegen waren onveilig.
De nijverheid lag stil. fn de steden stonden
lange rijen hongerlijdlers voor dê winkels. So'ms
kreeg men slechts 100 gram bro,od per dag.

Kerensky.
taak om het leger herin te richten als onnrogelijk
beschouwde. Ruslancl had geen legcr meer, ver-

Men zag alleen papieren geld en de boeren

n,ilcl,en claarrzoor hun graan niet leveren. Dre koers

lilaarde hij.

tarr dcn roebel zakte steeds.
X{èn hield zclfs de oude briefies in uit wantrorln,en tcgcrr cl;e nieuwe, d,e. < Kerensky-biljet-

Gcncraal Do,ukhoninc volgde hem op.
Ilaar cle b'olsjewisten zouden op hun treurt
lratrclelerr. Ze had"den cle bervapening cler arbei-

r, z.ooals nTen ze no,emd,e.
D,e rvoeker'hanclel tierde rvelig.

ten

clcrs gevraagclr.

Te Pctr.ograd en Moskou ontstouden de roocle
garden. De arbeiders maakten er <leel vân en
oefenden zich in't schieten.
De bladen wafen intusschen voo'rtgegaan met
Kerensky te beschuldigen. Hij wilcl,e de poiitiek
in 't leger verbieden. Hij benoemde clen keizerlijkcrr beul Alexeieff totzijn acljunkt, en dat was
op bevel der geallieerden. I{orniloffs b aden ver-

ger loon en vonclen veel navolgers,

bourgeois mo.eten maar betalen l,klonk het.
bo sjcwisten vo,nden d,us e,en uitnemencn
veld vo,or hun krachtige propaganda. Betoogingen hadctrcn plaats.
rrDb

I)e

Yelkhovsl<i verklaar<le in hct voorparlcment :
_ tOnze ongclukken nemen to,e,.zoo aan het'
front als achtcruif.
Tr g dhgen kwamen er in 't binnenland 16 gcrrn.l.f 1r1 y211 plundering voor, I pluncleringcn
van
'
brandlervijn en 24 claCcn van willekerrr.
Zestien maal mo,est men de hulp cler gewâpencle irracht inrocpen, onr anarchistische betoogingcn tc rlcrtpcn.Onze nilitie is vol o,nbetrour,vl;arc liecleir. clie soms pas uit de gcvangenis kolucn, cn zclf tle leiding tler plundcring nenrcn. ,,
Kereusky vcrklaarde, diat niet allee.-n de bo sicn'isten schulcl hac1c1en, aan de ontredd,ering,

schenen nog.

Trotsky, hun kamcra at7, zat gevangen te Petr o
grad. Lenine en Zinovieff moesten zich verbergen. D,e Engelsche gezant, Goorges Buchanan,
was nog te Petrograd. Zoo somde men de grieven o,p, en het heette : <r IIet Kornil,ovisme is nict
nrccr te Mohilev, maar te Petrograd, en zijn chef
hecft cen zeer bekcnctrerl naam : 't fs I{erensky. l
De bo'lsjervisten cischten eerr volliomen brcuk
rnet de trourgeoisie en de verwijdering der ministcrs van deze klasse.
Het gezag mo'est in handen komen cler atbeiclers, s,oldaten en arfle bo,eren. Vercler onmiddel-

lijke en volledige bewapeniug der arbeiders,

en

revolutionaire solclâten, onmiddelli j ke bevri j cling

Men dreef clien

opctilijk op straat. D,e prijzen stegen onrustbarencl. De spoorrvegbedienden staakten om h.oo-

.

rnaar ook cle Czaristen . Dteze vcrkozen den oncTeij
ganq vân Rusland troven c1e zege der revolutie.
Zij zoudlen cle Duitsche troepln te pefrograd

-
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Gevccl-rt tuss.'hcn Russische kavalci'ic

toegcjtucht llcbbcn, inrlicn

clczc dcu Czaar konclcrr

tcrug vocrcn op rlcu troon.
De regeering u'ercl slcchts ccn schaclurv mcer.
I)'e Sovjets .bclegclen een 1<ongrcs ço stenld.cll
een tnotic, clht allcen c1c oricrgang van 't gezag
in handlen van het volk, het lar.rd kon reclden,
cn men onmidcl,ellijk een \ryâpenstilstand, do'ol
cen eerliiken vrede gevolgd, aan alle natie's vo,orqtellen mo'est. Een onbarmhartige strijd zou tegen
.le bczittendle klasse gevoerd' worden.
I)'en 5" Novenrb,er lced,crr de arbeiclers in het
,.qoûverncnlcnt Mosko,u den arbcid neer, bezetten
qes,apend,erhantl'cl,e fabrieken en joegen <1e eiÈc
11âârs weg.
T)en 6n November narn Verkhovski ontslag.
f)e reeccrinq nam slrerrg'e rnaa{reselerr. IJetoo.
rringcn wcrden I'erho.dnn. llcn drciqcle mcl gevâfl qerlneming en. getecht.

Iir

vqlgqhe.nen bevelen.

Kerorskv $'ss5 het

rroorr;arlcmcnt on cl'ê hc<lrciging \ran een holsjervicl isclren opstanrl.
Alles te rtcrseefs en te laat... I)e opstantl hralr
reer'l.s

rrit. Dle bolsjen'isten zouclen pl.ots het

ge.

Yoot

:

o,ns uras l,ret 7 lVoverrrh,er. toen eensklarqs

te Petto,erid verschenen. Ze
.met b,olsjewistische soltlaten,

geTlantserde autos

\Àra|en bemand

manncn dcr rooclc

gâ1

dc. Kanicrarlcn hingcn tla-

tleliik lroklanratic ; aarr hèt,.r'otrk rrit, rnet

het

lrcr-iclit, <iat dc r,,lorloopige regeering afgcstcltl
\\'as cn hct .qczag overginq aan cle Sorriets.
De lerlcrr clcr rtoorloooige r.egeering bcr.on'1ctr
zich in het Wintcrpalcis, nraar hrrn hoofd, Kerçnslir', slaag<1,: er in tc onlsnappen.
Delachenrerrten cler regeeringstroepen wild,ell
nog verzet bi :<len. D,e kogels floten doo'r de straten, et warerl cenige slachtoffers, <l,och dc bols
jen'isten korrdcn cle officiercn aanhorlclen en besloten toen, het V/intcrpaleis aan te tasten.

Zij bornliardeerd,en het, maar de belegerden
arrtrvoordcien en aldus wâs er een wederziidschc
bcsr'hietinir in <le stacl zeif.
f)c berr,rlkinq uras rrct schrik qes]agcn. Van\4,â'lr k$J'rm dat karrongebulder? I)an vern:rnr
rnen, cl'al rrratrozcn zich hii clen opstan<l âânsloterr en het r,rrur tegen hct Daleis rran cllen kruiser
,r r\urorr-'l en cenige torpéclobooten kwâm.
I,ang <1nurcle d,e t'eerstan<l tlien eersten dâg

niet. Tlei akelig gebrrlder klonk nog in clerr
r.acht r.'oort, maaï om tlvee uur 's morgens onr:inq-elclen rle ro,o<je garden het gehorrw, bestorm,lctr h, t en drongen er binnen. I)e leflcn der regecrinq l,erden aangchouclcn, tlitgenoruen nâvoor;'itter r.-eg was, maakte rle orrenvinnin.q nog

RTISLAND.

De Ol<to:herclagen,,zoo noernt nrcn die rler re.'elrrtie. rrelk,e nn outston.l. rraitr den Rrrssischel

1--e1r.ndff.

Duiische infarrterie.

trrurliik T{erenskv. Dit rves ecn gro'ote telcrrrstelling vool' <1e ho,l-sjervisten, srant het feit clat t1e

xw.
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,

rrrheslist.

T<,ch vaarrligrle T,'cnine. r1e ziel en het hoofrl
der bet'cging, rlcn volgen(len daq proklarnatie"
rrit. Een eerste bckcrrclmal<ing wâs een rroo,rste]
aan d,e vo:lkeren en regeerineen, een wapenstilstând op alle fronten nf te koncligen, en vreclesonclerhancleilingen aan te kno.open. De massa van
het volk v.rerd daardoor al dadclijk gunstig ge-

