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Zij

sto,otterr

bij Gatchina op. c1,e voorhoed,e der
Ilen gevecht ontstond, blo'edig,

roodc garcircn.

ko(t. D'e garden wekell en de reg'eeringstroepL'n bczcltctr Gatclrina.

uraar

Lenine, leicler der bolsjewisten.
stemrl, zoo c7'e o'or1og maar eindigen kon ! I)an
schafte I,enine de burgerblad'en af ; d'eze zouden
rlus hun stem niet meer kunnen iaten hooren.

Nlaar de bolsjewisten waren daarentegen
meester van het telegrafisch agentschap ell
maakten over cle gansche wereld hun overir.itrning bekend.
Het rerrolutio'nair militair ko,miteit, <1at ntt Licl-

Daclelijk rukten ze oî) en d'cn 10" nanlcn ze
Slavianki. D'aar voorbij iag een sterkere groep
bolsjéwisten, oncler bevqtr van luitenant kolonel
il{ouravieff, die o,ver kanounen beschikte. De
kanonnen bulderen van r.vcerszijdèr, als een
I'oorbeteiding van de worstcling oû de hoofclstacl. Kerensky bevo.ndi zich te Gatchina.
Tro,tskJr begreep, dat al1es van het gevecht
zo,u afhangen en riep de arbeiders o'p, om zich te
b,ervapenen, loopgraven te maken, barrikactren op
tc lichten.
Den 12n ontbrand'de c1e strijdj bij 'Isarkoe-Sélo.
Hcvig was hij . Mannen van 't zelfcle volk ber,o'chtcn elkaar hapdnekkig. Dp,oden vietren, ger,r'onclen ivetlen in groote massa heen gedragen.
Or-rstuinig sto'rmdlen de bo'lsjewisten aan. In de
rcgeeringstrioepen wâren weifelâars. De weers{;and u,ercll gebroken. Vrij orclelijk toch nog
tro.kken Iierensky's divisies terug, achtervolgd
lcor de bolsjcwisten
Den volgenclen dag viclen deze r,veer aan, doch
noest,en nu geen groote krachtsinspanning nrcer
clo,en. De reg'eeringstroepen sl,oegen o'rdeloos ûp
dc vlucht.
I{erensky rloest in alle haast Gatchina vcrlaten, waar de bolsjewisten binnendÏongen. Hun
aanvo'ercler rraarcligd,e deze pro.klamatie uit :
rr l)cn 30" Oktober (Russische stijl) heeft iret
r-evolutionair lege1 in een zeer hevig gevecht bij
lsarko,é-Sé1o', c1,e contra-revo'lutionaire troepen
','an lierensky en Kornilo,ff vo ledig geslagen.
In cien naam cler revo utionaire regeering noorlig ik alle regimcnten der revolutie, die onder
nriin bevelen zijn, uit, aan dre vijand,en d,er rcvolutio,naire dem,okratie .te weerstaan, en alle
nraatregelen te nemen, orn zich ûrcester te ma-

g,ezag bezal, gelastte de aanhoucling vân Kercns'

ky en I-iorniloif, doch cle laatste in'as naar hct
lniden gcvlucht.
D,en 9l November rvcrcl een be.sluit g,enomcn,
<lat c1e revotrutie veel aanhangers biibrengen
moest. Het bepaalde, dat c1e gr,o rrl natiouaal
cigcndom was en oncller dte bo,eren verdeclcl zou
u orden.

I),en 12" November zouclen er verkiezingerr
plaats hebben voor d'e sanenstelling ceuer Constituante. Vlatlimir Oulianoff (of I,enine) oncl,erteekende clie besluiten. Bronstein (Trotsky) ncrti
k'o,mmissaris van het vo,1k. De raacl det vo ksko,mnissarissen r,rrerd mcester van c1e pers en naûl
reclaktiebureelen ,en drukkerijen in beslag,

verjo'eg het persorreel en plaatste er

zijn

eigen

ran hangers.
lVlaar in de o,rngeving \^:aFen regeeringstroepen.

Kcrensky gelastte hen tegen Petrograd op te rukken. Eenige dtivisies waren hem trouw geb ev,ea.
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Trotsky.
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kcn van l(erensky, en zich insg'elijks te verzetten
tr'ger.r alle C'crgelijke avonturcn, ntelkc c1e o'rtcLl,iuniugen <Ier rev'olutic crr tlcn trio'mf van hct
pro:lctariaat lrc<lreigen.
f,errc hct rcvo utionaire lcgcr ! l
. I\{ouravieff .
I)ezc necllerlaag van Kerensky was cl'us de zege
van lrct b'dlsjeu'isme in Petrogra<1.
\rele Cza.risten en aanhangers rtan l{crensky
orrt','lrrchttcn d:e stad of verborgen zich. I,enine

\\'rs ('r nn oppcrmachtig.
I)och mcn mocst nu afqtaclrten hoe alles l.c
Jfo{<ott vctr'icn. f,aten n,ij clit verhalen aan clc

'hecr Rcné ITctval,
hancl van ccn ,ooggctuige, dctr
die zich <laar nret rle grocp Frausclte, zwarc artil-

lcric hvond.
Oo,1< tc n'[osl<c'rr liepcn <lrcigcncle gcruchtcn.
rr Rccd:.r ccnigen tiid r,, r'erhaalt clc schfijver
r1 1,1-111,s611f1s rncn crustiqc geh.eurtcnissen.
T)cn l" Novcmbcr rzerecniqrlen zich officiercn
in ilc m.ilitairc school A1exanricr (I(adettcnschool)

jr

^..Lafe. dlc djkste rtiik clcr siacl.
\,\tij
zclf rerlen <laar pcr auto voor-bij. toen n'e
r)ns 1rânr onze battcrii,:"r hcgavclr cn bcmcrktcn.
.1'tt e1c gclm,ur.r'en c1o'or ges'apende kacl.etten be-

l'aakt

urerclen.

{ln Norrçmbs1 klonken geweerschoten in
i-.r! ccntïum der stad. In rlen nacht hoordbn we
een frrsillatle in ecn l<azerne, bi.i het kamp van
Khaclinka, in onze buurt. Ile eerste knallen klonl<en rond midltlernacht, c1e andere orn viér urlr
's morgcns.

licht werd,

zâ.qen $re dat het kantonne-

ment rlo,o'r bo sjervistische tro,epen, clie kanonnen
haddlen, omringd was. Verscheidene stukken
stond.en nauweliiks 200 meter vân ons opgesteld.

Tochvertrok een kamion orn, alsnaaLge\Moontc, de artilleurs rrit die kazernc bij dc lfoskva. in
.het
centrum cler stad, te gaan onclerrichten. Die
artillerrrs verklaarde'n. dat er geen instruktie
rvettl gehouden. Zii bervaakten de stukken op de
lrin nenplaats.
'lçren u'ie

ù,crrl, antn

? Ëen van hen, cl[e otr<lervraagrl
oordde : r, legen de so'mbcr.e mâssâ'sl.

n(ect konden rvij niet vernemen, zekér tlaar de
arnre kerel er zcTl niet meer van wist.
Terwijl <1e lramions-naar het kamp teru.qkeerd,en, wertlen ze rrerscheidlene malen aanqehondcrr

: solclaten cu

se\{râlren<le brrrgers r.,ilden ze

oncischen. lilnnr cle flitrke houd'ins vân den c1s1aclrcntcnt-orzcrsj'c urcl<tc antz.ag .en allerr .kn'nmc,rr
tcrr slcitte z'o,t'tdicl'rtcr<llcren ht'nclcr in hct kantonlrr,nrcrrt terrrg.
's Nrrrrirlrllaets: lirganron ecnige officicrel i'r '!r<.i
l<itûtp. I)c statl r,.',rs rlcblokkecrcl.
Ir'ir-r,'lclij'!i lrcgrc'co men iets rtarr rlclr r-t,clr!r'rr
rr'1's1,r11ç1. T),e holsicu'istcn sfo.nd'err tegcrrorrer
<1c
ltarlettcn. Tle 'cterstcn haclclen echtcr snol 'hun
rtaatregelcn geflotlten ctt bczetterr rcerls rJc ç'arrstacX en cle orngeving met tritzonrlcrirrq runrr
cle l(aclettenschcro en clje brrurt e'r onr heen. <lc
I'iik Arbotc clrtt-c, en rrct'rl'er vân eejt d,eel rlet rtiilr
I,efortova. \1'aâr. ev€neers eell Kadcttcnschoo]
.tnrr d . Ajexis .e."eheeterr .
I)e kaclettcn hadde'n sl<:chts cnkcle klcine stuk

""he

-

ken,terwijl hun tegenstanclêrs over al dle artille'rie
rtan l/loskou meester walen.
TIct gerneentebestuur noem<le zich nu kornitcit
\/an openbâar welzijn. Een aantal burgers,
lrccstal stucl'enten, vofindlen een witte garc'le, oln
rlc l<adetten,en d'at komitcit te steunen.
' I)'e Franschen bevonclen zich nu in een zoncler'
lingen toestand.
< 's Avondis r vertelt lferval, < ktegen wij ver,l,,clrt bezoek
Eerr kcrel, die zich ver{<laardle vân Russische
nationaliteit, mââr Franscir lrtchtvaart-o'fficicr te
ziin, rrrocg een vertrr:rut'elijk gesprek met kapirr:in G. TIij bewcerr'l'e clat de kommar-rdant van
l\Io:J<oir hcm gestuurtl hacl om te vragen, of wij
hcreirl zourlen z.ijr.r, zo'o no,ocfig tcgen c1e bolsjerlister op te trekken.
Dc ..rraag scheen vrccrncl : dr: z.oogezegde 1m,o<1.<1e Fransche blaurve rtniform o'n-

schnpDer eh'oeg

(l{rr cen kakhi marrtel; hii sprak zeer gocd
Frersch, maar zijn vcrhaal scheen verdacht. I)e
liroitein zoncl hem naar clen kornmanelant I4..
Iirr zcn-rr'ler hem gezegcl te hebhen, rlat wii ons
'.ir't in cle binnenlan<lschc tu'isten rler Russcn

:2011(len
rt
r,1c

I)or

.Als l:et
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mengen.

I'laar ik z.ie, d'ât g'ij ]À'apens l>ezitn,-hernam

,onlækent{'e.

,rïVii zullen

ze gebrril<en, als rrve aangevallen
q'o,rc'lenl, anturoordcl'e cle kapitein, <maar rlan
;rrr'll.n de nenvnllcfs zonder twijfel draarover sDijt
hebben.

l

Kommandant tr4. gaf den man een ontkennencl
antwooÈd.
'D'en

volgenden dlag l.reschen vve d'e driekl,etrr,
om wel te to'o'nen. Aht rnrij geen rlieel aan de gel.errrtcoissen zoud'en nemen, maar geëerbiedigd
'r"i1.1nn ryO1-1.{efl.

Tntusschen hoorrle men steeds gen'eerschoten.
I),en l2n Novernber orn acht uur l<wam er weer
hn76s1. e-n utel vân een patroelje gewapcnd,e solr1aten. aangerro'erd clo,or een burger. clie er nict

vertro,uwbaar uitzag.
ï)e l<apitein \rroeg ltun. wal
,r

zii verlangderi.

ItrIii vtillen een huiszoel<ing do,en r.

rroo,r<J'rle

<1'e

brrrger. r, rnen heeft ons gezegrd.

antclat

et tlier co,ntra-terrolutio'naire vercra rlierin gcn gehottden nro{'.len in de kelders van het pavil.ioen.
I{et schiint ook dat er wapens en alco,ho:lische
clranl<en verborgen

zii.

l

V./ii h'ebbcn onze wâpens l, hcrnarn de kanifein, rr en c1'at is nict hiritengewoon of geheilrzintti{, lvant we zii'r rniliteiren. Q1r61-ion1s trt.l gg
cen huiszoeking r]oerr. '[4'nar ik flrrrnt rr hcdnnc
'^.r. rlat ge hier in ccn Fransch l<anfor.trcment
zijt. cn rvat s,e clrts doct. is nict fc rrctderlic'en.l
rr Tn rlnt gcval r. vcrontschul<ligde zich r]e hrrr!r'cl", ((<lrirrgcn l:ij niet ran. Cij gec'ft ook nrv
r.'oordl cn d'at is voldoenclc. rr
'r

Trrtrrsschen hacl<len <le Dostcn, baiorret o1-r het
gc\\,ecr, dc partro,elie o'rnrined cn zulks nras ook
ecrr rcd'en \roo'f den mân onl hcen i-e gâân. Tfotrrle'ns ziin zendit:,.. was rro!l.x-acht. hii l*u,anr
slcclr1. 7i,11 rlrt er hii ons voorviel.l
Trit cleze aanhalinccn bliil<t reediç, rlat dc toesl,rrrr'l tc Moslrou nog onzckcr. nrns. Tn <1,c ecrre
iliik rvist nrcn nict, r,vat er in cle arrr'lcrc voorviel.

"Tn rvaarheit{ s/aren de bolsjeu'isten meester : ze

met een rnacht van
Zij haclden zoncler strijcl h,et I{remlinkunnenbezctten enplâatstenhun so:vjet in't
voornalig paleis op het Skobeleffplein. IIun ge
lrcvo'nclen zich

misschien

100.000 nan.

lrants,erde âutos reden v,oortclurend cloor cle stra-

tcn,

clreigencl met machinegeiu'eren. Tegenover
hen ston<len niet meer dan 3000 kacletten enoffi-

cier'en.

liet hier niets van zich hooren.

I(erensky

fn

c1e

cloo,r

c1e

bo;lsjewisten b'ezette wijken, was

vcel vo k o'p straat. Maar cle strijd woedd,e in d,e
buurt cler b,eide kaclettenscho en. Deze werd.en
cloor clê bolsiervisten gebombartleerd en

clre

kaclet-

tcn schoten met hun kleine stukken terug. Mitrailleurs staken c1,oor gaten in tle muren. Bestornringen haclden plaats'en werden afgeslagen.
Aan rveerszijd'en vielen er <1o'ocl,en, d'och niet
veel; in <1e vier dagen, rlat de striicl duurde,
lpogstens trvee honclerd. Eenige branden<le huizcrl ga\zen rlcn inrlrrlk clat Mosko,u in rruttr en
r-latn stonrl, doch cle

s\chac1,c

wâs onb,eteekenend.

I)e bevolking hleef onverschillig cn wachtte <lcn
uitslag af. I),e voornâme inq'oncrs in c1e heleger<le r,l'ij-ken, sterrnden ci'e kadetten niet, maar ver'
scholen zich otn cle beschieting in de kelders.

Riabtseff

len,

leir1lclc

het verzet. Ifaar vecl o'fficie

df,e cle kaclettcn âaû\lo,erdcnt wârcn geheel

orrhekl'aarn. Ze bchoorclen tot lrct oud rcgiem eu
lr:rdrlen nooit het front gezien.
rrrEen rrarr hcnl, vettell; Hcrrral

,

rrvroeg bij
lrel hooren van hct gcfluit eerlcr grânaat, of het
ôcrr rrritraillcrlr $râs, wâârlrce mcn schoo't. Een
:rrrdcr vtocg hii een glanaatsclrct'f, of clit projek-

ticl rrog orrtploffeu k.on. Dczc bijzonrlerheclen

nrogor orrn'aarschijnlijk lijkcri, tnaar- zijn ccht,
rrrcir 'herinncrc z,ich, clat het irr RusJantl gebcurdc.
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slachto'ffers zijn in clen strijcl qmgeko'men' Het
kostbare bloecl r'an het volk is ovcrvloedig ver'
goten voor het werk va!] deu vrede err de vrij"
heid.
Nooit zal het revo utio,nair vo k cleze slachtoffers cn clit bloecl vergeten.
Ecr en rocû1 aân c1,e gevallen kanrpio,enen.

Ifet werk van hun leven voortzetten; zal het

evangelie der levenden zijh.
Leve d,è zege ! lev,e het gezag der Sovjets

I)at

uras

!

l

natuurlijk zeer ov€rclreven ocgesteld.

Zoo b,loecllig had men niet gestreclen en hct aantâl
s] achto,ffers was betrekkelijk k1ein.

ITerval vertelt : rr Den 22' konden enkelen o,nzcr, d;ie over het roode ptrein gingen, een kuil
langs den muur van het Kremlin zien, tusschen
rie poorten Niko sky en Spassky.
D'en volgenclen dag begroef men hier de io
r1.en

strijd, gevallen bolsjewisten. Lange ro'ode ba.

nicren met gulclen letters hingen aan de muren
tot in clen kuil. Een dichte mcnigte woonde de
tcraardebestelling bij.
f),en 26" November begr.oef men db gespeuvelrlc herletten. fn dien lijkstoet werd,en veertig
rloc:.lkisten geclragen. De menigtc hielcl zich
c:erhic,.lig en er hâd niet <le minste betooging
nlaats.
T)c r:orrtra -rcvol ntion air'cn wekerr, traar de D'on lrrovincie, rvaar rlre hoofdrnan dler kozakken, gc-

ncraal Kale<line zou trâchten hen te organiseefcll.
Te Kiev rlarcu de bolsjervisten lla een gelijk
;,rrtr.ligeu strijcl a.ls tc l[oskou t crslagcn.
J\{aar tc Pctrogracl en te }Ioskou hadrlen I,errinc en Tro'tsky clus het gezag in handcn.
Gcn.eftligcr dlarr irt rnilitair olttreclen, bleek de
rcvolutic cchtcr in dtc eko,no'nrische gcvolgen.

,t

Orrrlcr cle karletten rrâren knaperr van veeïtierl
i"rr. T{6'1 vel'z.et kon niet lang <1uren. Tot:h ha<lclen de kadetten 'cenige arrto-kano,nuen die dc

bolsien'ist en aanvielen.

I)e trolsjcn'istische pers schleef, clat cle F'ran

schen er aarr lriehren. D,e Fransclre kontrnanclarrt
1'rr,otesteerclc tcgcrr clie aantijgirrg.
I),e witte gar-cle steunde dc karlcttclr, nraal' \'e1--

rrrocltt l'einig.
Geen regeerinestroepen daagrlen op, al liep
het gerucht. En d,eq 15" September moesten dc
corrtra-revoilrrtionair.err hun strijd ongerren. Onl
viif uur 's avoncls sloot het lcvolrrtiouair komiteit
c,cn overcenkonrst luct het stndslrcstuur of komi-

tci{ rran ()Dcnl)aâT iùelziirr. I)'it. u'er"cl orrtlrcndctr.
De rvitte g:rrrle moe'st ltaar tva]lens inlcveretr

cn rr'ercl gtclicensicrerrl. Itt r'lc liat1e ttenscholen
rrrocht nrcn slechts cle n,alrcus behotirleu. u'elkc
rroodig \\rarcll \/oôr rle instrul<tic. T)e nederzijclsrùe r{cvangencrr luo'esten vriigcl;rten rvorclctr.

XVII.
Bolsjervistische de,krete,n.

De \ilapetrstilstand

- Algomeen overzicht
aan het Russissh front. ---van dc'n to'estand in Europa.

I)ie rroornaanste besluiten cl,oor Lenine genomen, waren d,at van de socialisatie van de eigend,ommen en clat van den vrede, zooals lve reeds
zeiclen.

Ziehier het eerste dekreet en zijn voornaamste

lrepalingerr

:

Het eigenclo u d'er landbeizitters r,vorc.lt onmidclcllijk afgeschaft en kan niet tcrug gei<ocht rvorrr

tlcn.

De clomeinen cler eigenaars evenals alle gronvan ri'e kroon, cle kl,oosters en kerken, met
gansch hun inventaris en vcestapel, hun geboutl,en

t1e

\\:en en afhankclijkheden u-orclcn ter beschikking
gesteld van clie komiteiten rler lancl,erijen en d,e

t l)e' liarlt'ttctt r'n tle rvillc qrrrr'le lrerbbcrr ziclt
o\Iergcg.cvcrl. Na ccn bloeclice u'olstcrlilg, dattli
aalr (.l. hclclhafti.qe nogitrgor r'lcr' s.olrlatcn cn
n'erklie.lcrr, clorn- he t blo,c<l r,crlrorllcn, urerclcu dc

stituante besluiten nemen zal.
.\1lc bcsclracligiug van in bcslag gcnomcn goetleren, clie vo,ortaan aan het gehecle volk behoor"en, u'ordt cen crristige misclaad verklaard, straf lraar d,oor cle rcr'olrrtioriairc lechtbauk. Dc lande

tlet

revolrrtio,nair komiteit
volscnile pr'oklamatie uit

vaa,rcligcle clan

:

,T{anrerac1,en, nrheidcrs en solrJrten,

vijanderr vau hct vo.lk ovcrn'oll11cll. Talrijkc

landclijke arronclissementsraclen, to't de

lijke

arrorrtlissctttetrtsraclen

zttllen

Con-

c1e ntrodjgc
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\:rerlvo,est clorp, zooals

het zich vertoonde na clcn tcri-rgtocirt der Russen.

,n"ntr.g"i"n

rlcurt:1r, onr clc stiptc orcle te clocn
hcerschcn bij r1e inbcslagncuring clcr clomeinen
t'an clle eigenaars, lrij hct optualien cler naulr.kcurige inrzentaris van c1c in beslag te nemen goedercll, en clè revolutionaire beutakiirg rran aile
eigcndom, die aan hct volk nvergaat: gronilen,
\\rcrlituigen, vee, vo()rra:ld, cnz.
D,e groncl van c1e eenvourligc b.ocren en kozak-

ken n,o'rclt niet in beslag genomen. ))
D'c bo,lsier,visten traclen clus daclclijk resoluut
op, z'oncler de minstc u'eifelingen. En met clezerr
maatregel wonnen ze dre groote tlassa ook op het
plattelancl, waar clc bocrcn iilntcrs zoo lang ou-

rler cl,en kno'et gcleefcl hadclen.
Pr'opaganda aisdus op dit gcbiecl gevoerd,
llloest inslaan.
De gro'nden toch 'uvaren in bezit rran cen bctrekkelijk klein aantal eigennars. De lro,cren harltlen reeds lang een :rncler rcgienr gevraagcl.
A1 zo,u c1,e Constituantc clic lcn'estie bcpaalcl nioeten oplossen, toch gaf lren nt1 reeds eenige aanniizingen. Bij het clekreet vcrschecn een soolt

rrlerrroric van toelichting.

< Het r echt van biizonclcrcu cigenclonr vall
groncl moet voor altijcl afgeschaft $'orden. Land

umcht nict verkocht, gekocht, verhuurd of bc-

rvaarrÏ worden.

De onteigening gcscirieclcle

-

zo'nc1er

rrcrgoeding

;

de lancl,eriien ll.erd,en gemccnschappelijk bezit
van het vo,lk, clus publiek rlo nein cn m<lchterr

gebruikt wo'rden d,o,or alien, clie r.verken.
I),e getroffen eigenaars zoucl,en door de open-

bare rvelclacligheicl bijgestaan worrlen, gedurenclc
clen iro,ocfigen tijd, om een bestaansmicldel te zoeken.
De o'ndergronclsche v,oorraden, miireralen, naf -

ta, kocr1, zorrt, c172., rlc br-rsschcrr, t1c ri atrrert, a1lcs
u'ercl uitsluitcn<.ll eigcrrrloln t/â11 <1en staat.

Tnincn, lrcplantingen, pzrriien, broeikassen,.
irict in aânnrerking vool vcrcleeling,
maar zouden rno'cl.el-ku'eekerijen \\:orden, tot uitsluiteurl gellot \/an clcLr Stnat cn cle genreenschap.
I)c t,rriircn bij dc huizen en boorngaarcien werrlcn aan hrrn tcgenu'oorclige eigenaars gelatcn,
rnaa;: tlc afuretingen rt,oor cle claarvoor in aantnerliing iiomenclc perceclen nt,oesten nader bepaalcl
cnz.. krvarrcn

word'en.

A1!c burgcrs vâ11 Rus1ancl, vrou\velijke âls
rrranrrclijkc, clic n'illcn \{erkcn, 't z.ii al7een, 't zij
met htur gczin of in groep, konclcn van cl.e lânclerijen genietcn, maar lo'onarbeicl zou verbodelr
zijn. l.anc11:ol1wers, clie rl<mr oudcrcl'on, tot den
albeicl ongcschilit n'orciel, kturnen niet meer van
clc grcnclcn .genieten, doch zullen vân den staat
ccn pcnsiocn o,ntvangen. Is cr een lanclboutvcr
zick cn tijdclirk tot rverken onbekrvaam, dan verriclrtcrr cle aticleren zijn taak.
P1a:itseliilic bcstrrren mo,estcn dc rrcrclccling
rcgclen cn tlaarhii rekening hou<len van den aarcl,
cl,c vnrchtbaaihcicl cler 1anr1cn, c1e behoeften van
cctt gcr.tn, cnz.
D,e r,crcleeling is tijrtreliik en moct,opnieur,v geschieclcn, als c.lc bevolkir.rg tocnecmt. Is er niet
genoeg groncl rro,or ccn Trerrolking, dan m.oeten
zij, dic buiten cle vercleeling zulien vallen, naar
clclers. uitn'iiken, op kosten en on<ler leitling r,an
rlen staat. ))
L-, thco,rie \\reld dit alles .qeregeicl, maar c1e
ptaktiili zou natuurlijk geiveldige moeilijkheden
ureebrcngcn, r'oo,ral als het op verdeelen zou
aankomcn, want al noemclen de Russische boeren
elkaar nu kamerad,en; o'ncleugden als gierigheid,
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Clci'nlcengelomen Rnssen \\'ord€n over de dnor f)rritsche troepo-n ç'^sl"gen
vcsting N ovo-Gcorgiervsk vervocrt'l.
zellz.v.cht, riaijvcr, lrcgecrliil<hcit1, bchieldcn ze
toch gcliilr irr allc standen el bij ailc naties.
Veel schatriikc cigenaars, kusteeiirecren, aclcl'
lijke persoircn, u'crclcu <lus plots âr1n, nrocstelt
irun donrcinetr rreLlatcr-r,' haclclcn ailc gezag en
rnacht en irrvlocrl r,erlo.rcn.
Voor cle nijvcrhciil giugcn d'c bolsjr:wisterr anclers te \\rcrli. IIier \\râs itct nog g-cct'l inbeslagrra
me, mâar cle patroon hâ(l feitclijk niets rrieer irr
ziin fabricl< te vcrtcllen cu rlaalcle af tot cen gc.
n'oorr anrhtcnaar, <1ie ccn klcin u,instjc bchieltl.
I)rit r'rtas lict stclscl van ârbeitlers-liontroie. I{orrriteiten van arnbtenarclt c1t lr,ct'klicden nroesten
to'ezicirt uit.oe{euen op den aatrkoop r,an gLonc.lstoffen, cle pro,tluktie crr clen rrerlio,oir hiervarr
tegen rro,miale prijzen. I{anticlsgcheiuren nrochten niet mecr l-restaan. Alle bocken rnoesten voor
cle kontrole-konrmissie open liggen. D,eze oefen-

cie to,ezicht op (.lc hricfu'isseling. l'lisbrrriken
moesten darlelijk aangeklaagci wordcn. Dc patto'on sto'nc'l clus oncl'er zijn cigcn personcel,
"r'ant
het dekrect iuidcle, dat hij zich aan cle beslissingen van het -k'o,ntro1q-konriteit had tc onder$'erpen. 't Is waar, hij ko,n in lreroep gaan.
Veel nijvcraars, clie in clcze uraatregelen slechrs
ccn voorbereid,ing z-agefl van cl,e algehcele inbeslagneming, ve(kozen r-rraar onmidtlellijk hun fabrieken te sluiten,en nog te reclclen,'r:i'at gered kon
word€n. fmmers kwijncle d'e nijverheicl toch cloor

de algemeene ontreddering en clen oorlog

in

cle

buurlanden.

Vervolgens bemoeiclen de bo'lsjervisten zicir
cïe huizen. Het eigend,o'rnsr.echt op d,e hrrizeri
clie zekere huurwaard,e l.radd,en en alle verhuurd,e
woningen vetviel. In c1,e door ctren eigenaar bc\voonde huizen, mocht de bezitter eenige vertrek-

met

polto::blrit uit

dc

kcrr vocr zicit z.clf bchortricn, nraar nidL meer tlau
r,'oor 800 rocbels irtiurrvaarcle per janr. lIen begrijlrt hoc cle bolsjeu,isten zich claclelijk in de
ptachtige n'oningcn van Nfo'skou en Petrogratl
gingen vcstigen. 't Was ais in cern sprookjc. \relen, rlic in cl.e ellencligstc burrrten gevestigcl rvaren, in krr-rtten en str.rlpcn,betrokken nu cle siibris
rlcr: aristokratie.

Wie

ctre

toestanclcn o,ncler

hct Cz:rrisrne kerrt,

cle schandclijke vcrr,r'aarloozing cler massil, zal

nlocten tocgerzerr, <1at cle vr'o:gere nrachthcb-

lrers nu o,ok n'ei u'at oogstten, irctgccn zc gczaairl,
irarltlen.
't \Vercl verb,otlen aan cle voornraiige iruisei.
gcnâârs huur tc betalcn. I)'bzc nioest in handerr
ktlutcn der plaatselijhe besturcn ,oî staatsbanhen.
Voor c1c inning had een huisko.miteit te zorgen.
En zoo'n komiteit z^g trnen.nu in eike woning.
't lleston<l rrit rlc bewoners, en ieclcr ûr,ocst op
zijn beurt aa4 cicn ingang clc wacht betrckken,

onr cLe or(lie te handhaveu, cn pluncleringen te
vooïkolnen. Immcrs kon het gebeuren, dat men
bij thuiskomst anci,ere belvoners in zijn vertr,ekken voncl. Dat velen in 't geheel geen huur betaalclen en bij 't verval van clen termijn een ancler
nestje opz<t,chten, is te begrijpen.
D,oor gansch Europa, ja, o'ver c1c garisclrc u'crelcl r,vercl b,ntrocring gervekt, cic'or tlen bolsje

rvistischcn maatregel tegen de banken. Deze, dic
men cle h,oekstecncn van het kapitalis,me no,emcl,e,
zouclen natuurlijk niet aan cle bezo'r:gclteid virn
het nieulv regiem ûntsl.lâppen.
Een eerste nraatregel r,vas h'et verllod nccr clau
180 roebel pcr wcek uit te betalcn aan hen, die cr
gelci in betvaring hadden, Dat was een bespo,ttelijk so'mrnetje in dezen tijd van eilendc en cluurte.

-*
lin

cic t crcbel lrarl ccn lagen lroets en zakte uraar

steeds.

l{"atuurlijk mo'est men nu rioli riigaan, oI lret
gehod gevolgci urercl en cltrs vcrsche.uen er voo,ltrlurend kornmissarissen, patroeljes, allerlei ktxrtrotreurs, onr de boekhou_cling na te zien. De ban-

ken verkozen dan maar te sluiten.
Nu nanr de raad der volkskommissarissen een
ancieren maatregel. 't 'Was den 25o l)ccember.
Om tien uur trok rnen tegen de banken te velde.

En }Ien'al schrijft-:
r< De aangeduide slachtoffers r,varen te Petrograd eerst <1,e rrCrédit fyo'nnaisr, de rrBanclre
lrrternertionale r, de a llandrelsbank r;, de t Russo-

r, ctre u Volga-I{ama l, de r< Esco,mptor, clc tr Siberische bank r, de rr Centlale
hiurk r, hct <r ()nderliug l{rcrlict rr en rlog ccrr
Asiatique
ir:Lnk

rij anclerdn volgdcn.
Âfcleelingen <ler r.o,ode garclc crr cler rnattozerr
vetschc:nen per auto voo'r cleze iririchtingen en
hieiden vo,o'rloopig ali.erl aan, clie er tegcnwoorclig
waren. De bedienclen en het publiek werden âf
getâst. Dân vereenigcl,e in iedere bank de ko'nrmissaris het personeel en de,elde het,mee, dat er
een d;ekreet was genoù.nen tegen de private ball.
1..,i, (iaar clcze het nieurv stelsel sabo,teerden en
hun rekeningen ontdoken, do,or het listig berlrogste1sel, clat men boekhouding noernt. l
Het clekreet luidde als vo,lgt:
_ < fn.het bclarig van de regelmatige o,rganisatie
cler vo ks-ekonomie en m,et het doel c1e bankspegausche

krrlatie voor go,ed te kortwieken, verklaart

.

A

c.le

,-'rl tlr.r' konrmissarissen:
1. De bankoperaties wordr€fl tot een staatsruorrr 4,olirrm verklaarcl.

2. Alle private banlieu, clo,or ranrleclcn tot vcr.,
e_enigingen iugericht err d,e ltankinstellingen rvorden aan de Staatsbank gehecht.
3_.

Aktief en passief der irr

ondernemingen wordelr

clroor

bcslag genoluen
de StaatJbink over-

genomen.
D'e wijze van versrnelting <1,er private ban-ken4. met
de Staatsbank zal doôr een dekreet be-

paàld wo'rd,en.
5.,Het voorloopige bestuur cler private bankeu
wordt overgegeven aan een raad van de Staats1nk.

- 6. De belangen der kleine geldbeleggers wor-

d'en geheel gewaarborgdrr.

Dit laatste artikel werd nader verklaarcl : rr l{et
spaargeld cller werkers zou geëerbiedigd worcierr,
maar de po:liti,ek jegens de groote kapitalisten zou
zondcr genade zijn. l
En men voegde er bij :

stap beteekdnt, clat we openlilk en
rcchtstreeks de sociaie revolutie
1,cbben. I
""ïg"uârrg"r,
rr

D,eze

,.2'oo

7as

men clus aan het verzamelde perso,neel

d1i dekreet voor. Sommige bankbeituurders
slaagd,en er in te vluchten, en r)ntsnapten iraarZweden of andere landien. Zij warcn bijtijcls weg,

rvant er lverden bevelen uitglevaarcligdl cie direÈ_
tcurs aan te horrclen.
llcn iiet de banken dool r'<_,otle garclen en lltatrozcn bewaken.
Op dit eerste besluit volgde een tu,eecle:

t1i0

-.
1. A1le sontrlle[ beivaarcl in cl'c brzrncikâsseri
clcr bankerr luo,eten itr cle Staatsbalik gestol't lvor-'
r1en, op loopende rekeniug der klanten.
2. Al cle huurctrers vau branclkassen nro'eten bij

den eersten oproep in tie banken verschijnen,
ruet hun sleutels, our clte overdracht bij t'e wotlen.
3. Alle huurders, die in de cirie dagen na deu
oproep niet verschijnetr, lvo,rclen bcscirouwd dt:
ovcr'clracht te r,veiger'en nrct een slecht doel. Alle
waard'en uit hun brandkas 'uvorden door cle Staatsbank in beslag genomen en zullen het eigendorn
van het vo k zijn.
I'[,en rnoest dus rvel toegeveu,

in de hoop

nog

te redden, wat men kon recltl,en. Men begrijpt,
clat clieze slag dlepe ontroering bracht. D'e eige
naars verschenen cltts, en noesten ltet aanzicn,
lroe het nieuw bestuur rneester speelde over lttrn

fortuin.

I)c g.elrlkr,vestie bracht o'oli opschudcling over
de gausci're r,vereld, zeicletr u.ij , En geert tt,onclct.

Het nieuu' bestuur erkende d,e schulclen varr het
oucl regiem niet. Overal wâren Russische papieren verspreid. Hoeve,el kleine rentcnieLs o,ok iu
ons land en in Nederlancl bezaten er, 't zij van

't zij vatt vereenigingegr en moiesterl
van de interesten leven; d'eze werden eensklaps
rl,en Staat,

niet me'er betaald. Frankrijk bezat voor zev'entien
rriilliarcl schulctrbrieven in Rusland.
Bn nu ko,men we tot het punt van cjen wapenstilstand.
D,e gansche propaganda was over dit punt gevo'ercl : geen o,orlog rneer. l\Ien dwong de Russen
te strijden voor het kapital.isme. Twee kapitaiistische groepen waren in strijd. Het Russische volk
rnoest weigeren daaraan rnee te do,en.
't fs dus te begrijpen, dat cle nieu,urc partij nu
rlit alles irr claden zo,u omzetten.
Wij zeid'en vlioeger hoe generaal I)orrkhonirrc
nu opperbevelhebber was geworden, of liever'
stafsy.t.,., daar Kerensky het ho,ogste gezag in
het leger hield.
N{aar Kerensky was verdtvenen en clus narn

I)oukhonine het beveihebl'erschap waar. Hij
outving op 20 November irr rl'e Stavka (hoofd
ku'artier) van het revolutionair konriteit het vo,lgencl bericht

:

Citoyen generaal,

t De raad vân de voikskomrnissarisscn hccfi

op bevel van het nationaal kongtes dcr
D. S. O. ractren, het gezag in hande n
gcrlornen ,en heeft zich verbonden, aan alle rtol-

kercir en hun regeeringen een onmiddellijken
rvapenstilstand op alle frontEn en

d,e opening van
besprekingen, o.ver het sluiten van den vred,e o,p
tl,emokratischen grondslag voor te stellen.
i'i'tr lrct gezag op de vo,ornaamste punten van
hct land bevestigd is, oordeelt de Raadt der kommissarissen het no'odig zonder uitstel een formeei
voorstel tot wapenstilstand te richten tot alle
oorlogvo,erende naties,zoowel aan de geallieerclea
als aan <le vijanden.
Êen gelijkluiclende inlichting werd cl,oor deil
v,olkskommissaris van Buitenlanclsche zaken gestuurci aan alle erkende vertegenwoord,igers van
ile geallieerde landen te Petrograd.
\\rat u betreft, citoyen oppcrbevelhebber, ver

rl t-r
trourvt d,e l{aad der volkskommissarissen u de
uitvoering toe van de lreslissing door het algerncen kongres der D. C S. P. ractren geno'uren.
Na de ontvaugst dezer inlicirtiug moet gij aan
de inilitaire macirt der vijanctreiijke leg,ers hct
v<rc'r'stcl richten,onmiddcllijk mct de krijgsbeclrij
vclr op te houd,en, ten einde de vrcd,csonclcrhau,lcJirigeu tc opcrlcrr.
U rrrct clic voolloopige bcsprckingen gelastcntl,
bcveclt cle ltaad der volkskourruissarissen u:

1. Èlcm onophoudclijk laugs rechtstrcekscircu

op clc hoogte tc houden, van den gang ulvcr
lrcslircliiilgcn nret c1e vcrtcgcnwoordigcl-s crct
i ij.rndelijke legcrs.
!. Dc wapcnstilstand slcchts te onctrei-tcckencri
ntct voorafgaandc tocstemming van den l{aad.
V. Ouliano,ff I,enine,
Voorzitter van den Raad der
c1i-aaci

.,,

volkskommissarissen.

'1'rotsky,
Kommissaris van Buitenlandsche zakcrr.

r(ommi*.Tit":fhn"".
I)oukhonine stelde zicir cchter niet tevreden
rrrct dit stuk. Hij wenschte rneer inlichtingen en
vroeg telefonisch aan Krylenko, den kommissaris

voor oorlog, of men reeds antwoord had geklegen over het algem'een voo,rstel tot vrede. Dan
lvenschte hij te weten, welke maatregelen men

zou neûren tegenover het Roemeensche leger, dat
ook aan 't Russisch front stond.
Krylenko kon diaarop geen antwoord geveu.
Doukhonine betuigde c1,an, dat hij geen onde.riraudeiingen kon beginnen. Wiens afgevaardigde
n'as hij ? Van een raad van volkskomnrissar-isseu.
.\Iaar dit was geen ceutraal gezag, steunend op
irct volk. Het volk hadl uog geen uitspraak gcr-iaau. Er was gecn Constituaute. D,e vr,eende regceringen zo'udeu geeû gezag van dezen lLaad

crkenncrl.

Iirylcuko iuisterde ougedulclig rraàr dit

betor.lg

eu vrceg dan, of ri'e opperbevelhcbbcr vo{strelit
rveiger<l'e zijn opclracht te vervullen.
Dqukhonine hernam, clat dc uitvoering van irct
bev,el voor irem onrnogelijk was. Alleen een cen.
traal gezag kon vrede maken.
Meer moest Krylenko niet wetàn. Hij acirtte

het onnoodig v'erder te spreken.
I)oukhonine was gcoordeeld en veroordeelcl.
Ilij onttrok zich aau het gezag van deu iLaatl.
Hij bleek voor dezen een contra-revolutionai
zijn, en had dus alle vertro,uwen verloren.
I{rylenko bracht dc br:,odschap over er o1l1

clellijk ontsloeg de ltaad den opperbevelhebbcr.
crr benoemde Krylenko in zijn plaats.
I(ry1c'nko richtte nu dêze dagor-dc to,t het lcger :
Éold"t"o,
De vred,e berust in ulv hauden. Laat nict toe,
dat colitra-rcvo'lutionaire generalen- zich daariri
nrengen. Laat ze van nabij bewaken, om nroord
tc voorkomen, onwaardig van het leger en handelt
266, dat dezelfde generalen zich niet kunnen onttrekkeu aan het voonis, dat hen wacht. Gij zultru

ecu stferrge revolutionaire rnilitaire disctpirne
Lancliraveu.

I)at ailc regiureuteu aan iret iront onmitid'eiir,1i<

ecu ntanclatar'is kiezerr our Lesprekiugcl aau

re

vatteu voor een, crurnidileiiijkel wapeusi'us[arttr
urct tlerr vijarrd.
i"re ltaacl, cler volkskoru,ruissarisseu laal Lec u
t<-lc. ir<.rutit u ,.rp irtxrgie varr aile iazel cler beslrrekingen cn ciuott' aiie ruicitiel,eu, clie u tçrr dterr'
sic siaau.
Alieen ele Raad der voikskclrtttltissalissert lrccrt
i,ret recirt cten wapeusiiistaricl te siuitert. l
Kryienko.

llaar D,o'ukironiue b,ieeÎ ook niet teu

riil

aciirct.

het telegraiiscir uit l-r,ericht vcrspreitleu

:

Àan alicn, pcr clr-aacl- oI raci,iotelcgraû, aaii
tic r,edaktics van allc b actren, aan cl,e gcwcstehjkù
i<oiuiteiten van clê post- co tciegraaf-unic, aau cic
vereenigingen van s|eden, zcmstoos cn b,oeteri.
Voik vau Ruslaud ! We zijn in iret viercle jaai,
ciât lict legcr iu d,c loo,pgraveu staat om het vatlerland te verciedigen en tc beschermen, tcgcr
ecn.vijand van buiteu; 't is het vierde jaar, dat <1c
soldaten deu last van dézen vreeselijkep oorlog
<lragcn, zoû.dq te klagen cle beproevingen aauvaardeud, en dc ziekten, de wonden, honger en
ru

koud,e, en geduldig het eindl afwachtend, oul naar
irun haard, terug te keer,en en huo gezin terug te
zLen.

tslet io't heeft aan het Russisch volk

een

niculve beproeving bezorgd.

Ons land hc.eft de o'nlusten en verdeeldheid oudcrgaan varr geruis aala gezag,en het lcger heelt
nog alierlei b'eproevingen ruoet€n lijdeu, vcrwckt
door de ontreddering in <tre bevo,orradiug, vero,orzaakt do'or gebrek aan vervoerruiddelen, cn al

, -. ,cischr-ikkingen der auarchic

in zijn rarrgcn

gezaaid, do,or lieden ruet slechte bedoelingen, drc

hct lanci tot de ontbinding voereu.
T'ot u, vcrtegenlv<.ro,rcligers der Russischc tlenrokratie, tot u, vcrtegenwoclr-digers der sterl,eu,
dcr

Zeursl,o<.rs eu ctrel

boeren, wenden zich de Lilils.-

kcn van h,ct gansche leger, tot u richt zich, zijtt
Lrudc.

Grocpeert u allen, in naam varr's lards welzijrr I
Floog tle harteu ! Geeft aau ouzc1l Russiscl.ieri
grond, die r-eecls zoo beproefcl werd, crn r'egecmrg tlcr gansche nabie, vrij in zijn beginselen
voo'r alle burgcrs vau Ituslancl, en die haru' bestaan niet verscliultligcl is aan gelvcl<l of blo,ed

of b:rjotetl.cu.

. Verliest gecn tijd : hct legcr lvacht ulv bcsirs

s1llg.

))

.

l]oulii,oniue.

Krylcnko r"r nog nict gerust ovcl cl,en uitslag.
I)oukironine hatl nog veel invloed. Tal van tregcrk<rrpscn ,crkcndcn uiet het gczag vatt dcu Raacl
der voùkskommissarisseu.
Het algemecn legerkomitcit scinde heru zelfs,
ilrrt hct clit gezag niet voor hct warc hield, en in
Iirylcuko den opperbevelhcbber geenszirrs erkende.
Laten we nu even nagaân, iroe tirans tle toe,
stand in Hur-opa was.
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Franl<rijk hacl de ge-beurtcnissen t1ou."v gevolgd. Het had vroeget' Thonras naar Ruslanci
gezo'nden, irr dre h,oop, tlat rTcze: <1en rlreigen<l,en
slag kon af'r,rreren. I{et ras in clcn tiid, toen mett
rle revolutie nog niet clo'orgro,ntlde en zelfs Bolrar l,a\v verklaar(le
rr Het is voor o,ns rvaarliik een lerlichtirrg, dat
tle berveging in Ruslancl niet o1r den vred,e gerieht is. l],e ontevreelenheicl tegen de regeerillg
:

is niet ontstaan, otnciat d'eze c1,en oortrog voo'rtzette, nra:rr orncl,at ze dezen niet voerdê met al
<l,e n'ils1:racht en rr:Lstberadenheid, welke het volk
verwachtte.
In bezct België ook stemden

z111ke

woorden op-

timistisch. I'Ien rreericle er uit t,e kunnen opmaken, rlat Engeland acirter die revoiutie zat.
Nu r,varen de oogen geopenri. Br krvarn een
aanbod tot vredèssluiting. Dat woord klonk vcr'
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l,eiclelijk voor cle b1o,ed:ende vo keren. 't Klonk
na de eerste mislukte poging van 1916. 't Had
een klank van toegeving: rr Vr.ede zonder annexaties of vergoedingen. l Iecier zou zich in zijn
iand temg trekken en op eigen kracht herstelien.
D,e rtlc<lesklok klouk weliswaar nog zwak,
rvant 't gelrritl kutarn uit Rusland, rrau heel r'er
clus, maar ze zoLt allicht stcrker en sterker kun,
nen luiden.

Wij

rveten reeds, hoe er muitetij was ontstaaa
Fransche leger, ofschoo,n Pétain ze herhatl.
Frankrijk heerschte een levensrniddelenkri-

in lret

:tcltl
In
sis. Men moest ailerlei lr,eperkingen

invo,er,en,

hacl suiker- en bro,odkaart€n, mcn moest, zekere
handrelsbedr-ijven stop zetten, <le steenkoo,l str,eng

verdeelen, het treinverkeef ongenadig beperken

-
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\Vij weten,

Scmbat mislukte in cle steenkooircgelitig err na

I.'rauichen

hcm ook lLerriot en Violette. De heer t,ouchcut
nant etrie taak over. Het ministerie ljriand trad in

stakingsbeweging onclel 7l) vereenigingen met
98.000 arbeiders en arbeiclsters. Ze wercl opgclost. In di,en tijd ook rees <tre vraag of het toegelaten zou worcl,en cliat F'ransche socialisterr op ultnoocliging dcr Rnsscn met D'uitsche over vr'cde
zouden gaan sprcken. -N{inister l{ibo,t vciklaartle,
cl,at a1leen cl,e regeering clie taak ko,n vcrvulicn,

.

rrrirar

riet

openbaarde zich eel

ecn partij.

Doch ciit al1es bevo,rclerdc ci'efaitisrne ; ruen kon
niet lirochenen, dat er oorlogstuoehcicll was. I)cze
incltuk lvcrcll nog sterker op 't eindie van Juli.
Scherpcr wer(ll de to,estand te'en Cleurenoeau in
rlcn Scnzrat llalvy aanviel over bevordering cler
cit:f aitistische beweging.
Itren vervolgrtre een blad: t Le Bonnet Rouge l
voor verstand{ro,uding nret I)uitschland, dat deu
zoogenaamden witten vrede wild,e bewerken.
Nogrnaals wierp rnen de kwestie o,p der socia-

listen, clie naar Stockholm wilden, zoowel Fransche a1s Engelsche. Men weigerde hun paspoorten.
Mictrden Augustus stelde paus Benoit XV voor
(Len grondslag te leggen voor vredesonderhande-

lingen.

Wiisqn weigercl'e met de Hohenzo,llerns te on,

De bo'lsjewisten vernarncn clat protcst

'

In Juni

icrl randelen.

ISegin September trad het ministerie Ribot aÎ.
vomrdie clat van Painlevé met 40 leclen. Dit
irielctr stand tot November. I)ieu 1.5" van deze

llen

lrraandi -kwam

het ministerie Cleurcnccau toi

stau d.

In Italië vcrrees het kabinet

Orland,o,.

O,ostenrijk wo,rstelde met stakingen err allerlei
nroeilijkhed'en over de nationaliteiten.
I,loyd George trad in Engeland krachtig <-4r.
llij drong aan op bezuinigiug, op,een algerneene
krachtsirrspanning onr het leger te steuuen. IIij
i,ortrlctre te I,ond,en cen oorlogskabinet nr,et veltcgenwoo,rdigers

uit

Irr Duitschland
ircloven.

\\rij

d,e l),ominions.
m,o,est cle keizer hervornringen

komen op dit alles nader tcrug, naar lvil<1cn even ctre aturosfcer sch,etsen, rvaarin nu rlit
r'r;orstcl van Rusland kwan.
,F{et was g-een tijd meer voor illusies.
Frankrijk zag daarvan ai het gevaar. Do.or
tusschenkonrst van generaal }3erthelot, rlic tot <le
F ransche ruissie in Rusland behoorde, zond de
Fransche regeering aan generaal l)oukhonine een
forrrreel protest tegen het voorstel van e€n lvapenstilstand.
Frankrijk weigerde den Raad der volkskommissarissen te erkennen. Het drukte de verwach'ting uit, clat Doukhonine, van wiens vaderlandsliefdc het overtuigcl was, alle besprekingen voo(
ecn wapenstilstand zou verweqpen en hij in staat
zou zijg, het Russisch leger tegenover den genreenschappelijken vijand vast in de hand te
houden.

hoe D'oukhonine de zienswijz'e cler
hij aan Iirylenko h:rtl

cleelctre, e11 lvat

g.cautwo'orci.

-rraart 191? af.
Het offensief aan de Somrne misiukte. Nivclle
nucst de plaats ruimeu voor Pétain. Ilet vertrouwL'n rflas gesclpkt.

-_

rran

-t-rankrijk rivel, luaar rrraakten bekencl, tlat zi1
zich aan geen protesten zo'uden storen cn r-lcsnoocls cl'c geallieercl,en clcu oortrog z<.luden aanclo'en.

Lenine cu 'l'lotsky zonclen zc1ls ecn alltwooril
clraaclioos
ti

Wij,

roud:

korurnissarisseu van

ltet volk, richtcn

ons to,t dc gealLiecrd,e volketcu erl voor iilles
cie arbciclers

vo(rrt

tt-rL

: zijt zij van plau ciczc rnoorclerij

lc zctten?

Wij

eischcn, dat cle arbciderspartijen vau cie
gcaliiccrcle landen o'nuriclciletlrjk antrvo,oralen otr)
deze vraag: wilt gij rlret ons vreclesbesl.rrciiirtgcn
opcnen op 2 Dreceruber ?
So,lciaten, arbeiders cn boercu van !'rankrijk,
Engelancl, Italië, Vereenigde Staten, Belgie, Servië, Japan en China, Lrte vrcdesb,esprekingelr be'
ginnen op 2 December : wij verwacLrten ul\i ver'
tegenwoordigers. Verliest geen minuut ! Weg rnct
de winterkampagne I Weg ruet <1en oorlog I Levc
ctre vrede en d,e broederschap ctrer volkeren i l
lVaalorn die datum van 2 December?
Krylenko was, zooals we wet€n, opperbevethebber cu b,eslo,ot krachtdaddg te hand,elen. I{ij zou
zeif de besprekinge[ voor een wapenstilstand inIciden en een b,olsjewistische expeditie houden
tegen Db,ukhonine en zijn hoofdkwartier.

Het 5" leger had zich bereid verklaard parie-

mentair.en te zenden voor den \,vapenstilstand en

was dus gewonnen voo,r I{rylenko's pian. Ilet
hatl trouwens zijn bev,elhebber, generaal -tsoluyrciv, uaugehouden.
i)en 2S" Noveurber kwarn I{ryleuko te I)vinsk,
bij bet komiteit van dit i'ieger cn besplak uret
cle leden de te nemen maatregelen.

Reecis den volgenden dag, even na den rnicldag

','crtrokken uit llvinsk cle padem,cntairen, iuiterant Vladinir Chneour', varr het 9" huzar,eu van

I{iev, cle krijgsdokter }Iichcl Sagalovitch ,eri cie
vrijwilliger, George -Vlerèrie, leden vau het l<t.r'

rniteit van het 5" leger.

In c1'en sektor ullaunovet, gcnaanrcJ, zoucTert ze
cle Duitschers tegemoet treclcn.
Our .1 ru. 20 vàrschenen ze uit de voorste ioopgraven ruet eeu witte vlag, en l:err hcp,rnbiazer.
Ze stonclen op 3ti0 nreter van de -D,uitsclie verde cligingswerken.
Officieren lieten hen uadereu en vroegerr \,vat
ze rvenschten. De D,uitscherc erkenclen herr rvel,
natuurlijk diencien <treze plauncn tLe hunne.
' want
D,e officieren leidcien clc ]tussische palierneûtaireu naar Pussen, ,op <tren straatweg DvinsliPonevieje. Daar sto,nd de ciivisie-gcneraal lloimeister, rijk uitgedost, ruet aL zijn riciderorden
op, crl omringd door eeu schittereuden staf.
Ilc parlementairen brachten hun verzoek ovcr.
Generaal Hofmeister antwoordde dat hij het oo,rdeel van het Gro,ot Hoc.lfdkwartier zou vrag'eu.
l)'c Russen moesten dus wachten.

Ifoe ver stond,en we nu van cle dagen, toen
men orls, .Belgen, bernoc<ligde nrct tic vuuisirelirng, dat de Russen Kerstmis zoudea vieren te

-1115-tseriijn ! Wat was het beelcl vrtt ctren Russisciren
pletro,l vertl,oezeld ! ]iri dat alles na hct offensiel
van 1916 in Gallicië, dat rlen oorlog op ccn kccr-

ii,),-:ir is en zich nauwelijhs in l{uslancl ontwik
l;elt.
Wie lvil u van de vrijheictr berooven er met u
hct gansche Russen-vo,lk ?
't Is cl,e I)'uitsche keizer en niet d'e geallieerden,
die seclert iret Russische volk b'egonnen is vrij te
lvorti'en, het uit a1 hun uracht, ruct de wapenen

.op

geholpen hebben en met huu gel<-l en hun bevoo,rractrng, onr het in staat te stelien, cie behaalde
vlijheid en zijn clemokratische inrichting æ be-

puut scheen te brengcn.
Het Russ;iscire front stortte nu gehecl itr cllçaar.
'le nridderrracirt ku ar-tr ltct unttloortl vrit het
I)'uitsch (;. H. Ii. X'l,cn stoncl irct rrcrzo,ek to,c en
d;c afgcvaarcligctren

van bcicl'c par:tijerl rnocsten

2 Decenrber te Brest-I,itols1< sanrct l<oLrtctt, our
cie voorl'vaarclen van ccn wapcnstilstand te ber1,rekcn.
Derr 25" Novembcr kecrde n

c1e

parlentcnLair-en

biirneir hun linies tcrug.
'll,vee I)ecember ! Dat ivas dns tlc t.ietrrm irr
clen opriic1r i van I,enirrt' . ri i-r-r rtsk j' Ile n{ lc1rtrl.
llaar lrul afgcvaaldigt'leu zt;uden mct r1c l)nitsche a11ecn staan. llilc licL|cn il ,oirs bckno,pt

overzicht gczicn, hoc i;r tic liiiicntelatrclen cle
tegeeringen de 1eir1in.q iirst ir.r harrclcn naillcn.
Iirylenko hacl dus ziiir ctLstc c1toc1 bcrcikt. Nn
rlicncle hij te zorgcn, iiat zijl bcmoeiïngen o1-r
clat gebiecl niet rnccr in gcvaar gcbracht werden
c1oor de generaleir, wellie clc Dntente gctroulv
b erzen. En vooral had irij het gernunt op Doukhonine en Ko'rniioff. I),e laatstc wâs naar hct
Zuiden gevlucht.
I}iukironine wei gercle cclLt er h c t hoof clli warticr
tc verlatcn.
< Met een schoonen ziclenadel, blc.ef hij op zijn
post l, schrecf Herval. t Ik ireb duizend ûrogclijkireci'cr gehad om raij te vcrbcrgen en heb die
nog ), verklaarcl'e hij in cl,en nacht van 3 Decenib.er, rr maar ik zal het niet cl:oen. Ik weet, clat
I{rylenko nrJj za7 aanhourlcn cn me misschien z:r1
laten necrschictcu, cloch zoo is clc doocl valr ccn
soltlaat. Wat nrc zrllecn a{scirrikt is hct lynchetr
rl,ri'trr- de nrcnigte; ik bel balg irr stukkerr getroklic.n Lu u ordcrr.

ik

verzoeli

tc

zc.ggen aan cl,e soldaten det.
stornrrcgiurenben mij nict te verdedigcn. Ik wil
geen broeder'oorlog. Uw lcvcns zijn nuilig vo,or
lre'u vac.l'cr1anc1. De bolsjer,visteri zaT\en Ruslanci
ge,ell tvaren vreclie schcnkcn. Gij zijt geroepcit
onr
land tegen den vijanci te verdedigen en
-het
de Constituante
tegen hen, die haar willen ontbinden. >

Zoo sprak Droukh.ouine en cjie woorden zijl
ccht, want ze wo,rden b,evestigd in eerr o,ndertee-

Iiende ge-tuigenis.

Terwijl hij

zijn post van gcvaar en
van eer te verlaten, richtte Do,ukhonin,e zich to,t
het leger in een laatsten oproLep. Nooit sprak cen
weigerd,e

stervende ed,eler woo.rden :
< Soldaten-citoyens, men valt u lastig, omdat
gij. den vrede wenscht en onze geallieerîen dien
niet willen. D,aarom drijft men u een verdrag te
schenclen met hen do,or den ex-Czaar gesloten.
Maar men zegt u niet, dat men u er iôe drijft
vredre te sluiten met d,e keizerlijke regeering van

Duitschland, een bijna even auio{<ratlsche Ëg.*ring a1s die, waarvan de revolutie Rusland hèeft
l;evrijd.
Op zo,ek naar de vrijheid, drijft men u tot de
contra-r.evo,lutie, bedreigend alles te verliezen,
wat veroverd is droor de demokratie, die pas ge-

wtif en.

llet is vaisch

cieir vrcd:è

:naa, t'.il

te beweren, dat d,e geallieerclen
nict willen. Zij wlllcn dien gelijk wil,

,uverLscllen

ccrl Vreci,e, clie cle vrijhercl

cler-

volkcrcrr \,vaarb.orgt tegen clre autokratie en cle
r:r:riiaristisclte maclit, clen hechten vt'etie, die ons
riiet in eerr nab.ije tockornst, in ecn nieuwen oo,r'rog r,vcrpcir zal, 'uvelkc nog nooclLottiger zo,u ziju

tran cleze-

I)e ramlr schuilt niet in cire naleving <l,er vcrciiagen, uret o'nze gezillieercllen gesloten onijel cle
rcgeering van ctren ex-Czaar, ruaar in dc wiliekeu.

rige schending dier verdragen. Rusland zal d.e
v'erciecirigers van zijt d,eruokratischeu toestancl
verliezen en in cle slavernij van het Duitsch iru-

pcrialisme vervallen, waar ircl- recht, cle vrijheid,
ircl gcr'veten vervangeû worden door de vuist, het

ijz.r- crr

t-tc lcugen.

So,lclaten, geeft u niet over.Vrede met D'uitschiirnd is een nieulve oorlog binnen ,eenigen tijcl,
Duitschland zal nooit naast zich de vriSe Iiussi
scire <lcru,okratie dulden.

De breuk met cle geallieerclen zal ons'allen
stcun en hulp ontnernèn en, in plaats vau rr1st,

hijgcn

r,vij een nog veel vieeselijkeren oorl,og.

\\Icest cr vau verzekerd, dat alleen de vriànd

sclrap clcr gcallieerde"n cliep en ccLe1 is. Zij ztllen
ai iret ruogelijke doe"n, on1 onzen toestancl te ver_

iiclr'rcn en langs de wegen vau het recht en clc
rcchivaarcligheid, to,t ctren vrecie te kornen. l
Generaal l)oukhoniuc.

Iiaar

clat lvas

verr<.1e.

waarlijk de stern van eerr ster

'r r agisch
_v_eriiep die nacht te l\:Lohilev, waar
Clo'o,t Iloofdkwartier gevestigd waq cleze

hct

nacht,
c1ag.

clie

de voorbode was van edn bloédigen

l)o'ulthoarine had inderdâad nog kunnen vluch-

ten, al wercn

kans urinder,

hij liet

-a",
laatste gunstige gelegenheid vérloopen
eir wacnt.

Krylento,

cLe

cie

de kommissaris voor oorlog, eefl asdoo,r aetr wit âËr votts-

pirant-officier vroeger, nu

konrruGsarissen oppeibevelhebber,

nuar Mohilev.

*u, ,p *.g

XVIII.
D,E MOORD OP DOUKHONINE.
Krylenko.
- L,enine.
van l{erensky.

--

Trotsky.

*

Een oproep

. Een_angstige stilûe hing o,ver het hoofdkwartier. Men wist, dat de bols]ewist""
n"
niet altreen dreigden zc van buiten. "*a.iâË".
O"t-u"" Ui".

nen waakten ze-

*
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Solclaten slopen loerend roncl, gedachtig aan
<l,en raad van iir:y1crrko,, d;en generaai niet te laten ontsnappen aan het gerecht.

Om tien uur verscheen Krylenko te llohilev,
omringd val zijn staf en begeleid doo'r matrozen
van de Avrora.

Een bataljo,n rran Sint-Ge'orges storrd opgesteld
cn begro,ette clen diktator met de klarrken cler
llarscillaise, dczelfde llarseillaise, welke tocir
l-ret iie<1 was clcr Fransche r-egimenten, die zich
rnet ctro,o'dsverachting op die Duitschers lvierpcn.
Krylenko vernam ctrat Doukhonine nog op zijn
post was gebleven en stuurde de matrozen op
hem af met bevel dcn generaal naar het statio,n
te brengen. Hij herhaalde zijn gebocl, hern tegen
cle vo,lksr'voedc

te beschermen.

Een dichte menigte \\'ds samen gestroomd. Zij
gcloek een woeiige z'ee. juichto,nen klonken voor
.lirylenko.
D'e matrozen kwanren bij hct verblijf van den
generaal. Een oflicier m,eldcle zijn opdracht.
I)oukhonine bood niet clen minsten weerstand.
ru Ik weet, clat Kryienko mij aanhouden zal

en misschien laat ne.erschieten, inaar zoo is d,c
clood van een soldaat. Wat ik vrees is het lyncheu
door de menigte.l
Zoohaclhij gesproken in den ttagischen nacht.
Het oogenblik cler aanhouding lvas thans aange-

blokeu.

Ën daar stond de volksmassa, opgehitst, voi
haat en nijd, met ontketende driften. A1s cen
lo,eicrrda orkaan donderd'en d,e stemmen :
.u Contra-r'evolutio,nair ! Vqrrad'er van het volk

I(ornilovist
volk !l

!

D'ood aan

de vijandeu van

I

het

Ond.er die rnenigte waren opstok€rs.
Ijn u'cldta klonk het :
< Irevert ons ctren verrader ! Weg met hem I 'ler
rl,ood,!

l

I)e matrozen omringci'en nauwer huu

gevan-

gene.

Lcvert hcnt ons ! ,r hielcl lr'et volk aan.
I)e toestancl werd d(eigencl. I),e menigte clrong
op. D'e mattozeû kondbn zich geen wcg mecr
banen en c1u$'dcn cieu generaal in cl,e voorrnalige
tr

genclarruen- uiacht.
I),e menigte onrsingelclc iret gebourv en woe(lcn-

ticr gahndc hct :
rr L.evert ons clcn verracler ! T'er ctroocl, ! l
IIen haalde vcrstcrking en so daten en matrozcn poogdcn nu. sncl den gevangcrre naar tl,cn
lrcin tc voer€n.
De menigte <lroarg op cl,e bewakers aan en ricp:
rr D'ood aan cl,en Kornilovist ! l
l)c soldaten schreeuw<len terug, dat cle generaal voor het gerecht zou gedaagd worden.

'

t'Waarom al d[en omslag?r klonk het. < Geeft

irern maar aan ons
vonnissen.

l

! Wij zuilen

hem spoediger

De wacht joeg het volk terug en scheen cle
overhand te zullen behoud,en.
flaar een mâtroos sprak het volk toe :
r. Kameraclen ! rr riep lrij, rr generaal Korniloff
rvilde onze vrijheid vernietigen en hij leeft nog.
Soukho,mniloff, die ons verraden heeft, leeft insgelijks nog, en za1 l)oukho'rirre nu ook ong,edeerd

*
blijven ? Dat mag niet ! Nu is de macht aaû ohs,
r,..i r'<rik hecft het gezag.'I'er dood ltret hen, die
rrerraacl tegen ons plegen lrr
En cle matroos gaf hct voo'rbeeid.

Hij

sprong

naar cle soldlaten to,e, en een bende hiclp hem.

Het volk clrong lveer op, tierencl en iruilend.
't \Vas gecl'aan met Do'ukho'nine' Hctgeen hij
zoo gevrc,es<1l had, geschieddc-.

l{et gepcupel greclr hem vast en zijn bcrvakcrs
konden henr iriet meer beschermen.
licsscn kcrfclen in lt lichaarn, tiuistctt beukten
in 't gczicht, op liet hoofcl. Kuuppcls bonscl,eu
necr. 't Bloeclig lichaam \verd verscheurd, verrninkt, en r,ond irct gescho'ncl'en lijk bleef de me::rgr( llog huilen en zingcn.
Zo'o stierf Doukhonine, clie evcn tc vorcn,vâll
zulke edele gevoelens en van ho,oge plichtslletrachting b,iijk gegeven

hac1.

Krytrenko wachtte aan het station. Hij zag het
rlroest tooleel, too'nde zich verontwaardigcl, maar,

zo'o btj al gewrld. had, rvare zijn inr'loed tc zrvak
gcwecst, otn de moorderij te voorkomen.
In een verslag zer hij, clat hij gepoogd had,
Doukhonine te verclcrlig-en. In een bijzondere prikaze vero'orclceicle hij ciicn moorcl en zei hij, dat
clc revolutionairc stanclaarcl doo'r zulke leiten,
welke de strengste aflicuring vet'ciierrclen, bevlelit
rverd.

Nlaar aldus lverd Krylenko meester van de
Stavka Hij vreesde nu hier in het leger geen
tcgenwerking rueer rtoor de vredesplannen. Hij
i;as toen 32 jaar oud. Inclerciaad, hij werd deti
2n Mei 1885 te Bielom, in het gouvernem€ntsgebied Smo'lensk geboren. Hij stucl'eerde aan hct
l1'ceunr van Lublin.

In 1906 rnoest hij vluchten, om meetings gehouderr te hebben. Toch lvercl hij gevat €1r voor
hct gcrccht getiracht a1s rcvolutionair.Nlen sprak
hcm vrij. Ilaar in Juni 1913 hield men hem opulcrlw aan cn verbancl,e hem to,en naar I(harkorv.
Even voor cle oorlogsverklaring kon hij ontsnap-

l)cn cil na:u Zn'itscrlancl vlucirten, waar hij cerr
jaar rrcrbiccf. D'aarua ke:crde hij naar lVloskou

tenrg. l'Icrr nam liem nogmaals ge\/angen en zoncl
lrcnr rraaL hct front. Ook hicr kcnrle uren zijn ge-

Iicrcnsky c1ccr1 hcm zranho'uclen, clocir
Verkhovslii lict hern los. I),e bolsjervistische rcvolutic bracht hcrl tharrs op het voorpian.
Ool< I,euinc cn Trotsky hacldrcn ondcr 't oucl
r,,oc1cus.

rcg-icur vclvolgjnge-n geiiencl.
I,enine \\:âs op 10 April lB?0 te Simbirsk geboren. Zijn vatlcr wâs er hoofcl van cle volksscho1en. lben hij cle hoo.qcschool van Kazan bezocht,
hing nren zijn broecl'er op voof sarnenzwering t,e-

gen Alcxar.rtler

III'cn

vcr"siteit wcg, wââr

joeg men hem uit

hij c1c rechten

cle

uni-

hacl bestu-

rlcerd.
In 1892 maaktc hij veei propagancla tc Petro
grad voor' het socialism,e. Hij had rreel invloed
onder cl,e arb,ciclers. Natuurlijk liet men hem on.
cier het Czaristisch stelsel dan ook niet rnet rust.
In 1895 kreeg hij tr,vee jaar gevangenisstraf,
waarna men hern naar Siberië verbande,

Vervotgens urist irij in 't buitenland te gerakcn, ga{ claar blaclen uit, l'aariu hij de noodzakelijkheid ctreL lrervormingen I'oor 't Russische volk
l ctoogde.

-

111?

*

Ecn D,uitsche munitiekolo,nne trekt over een nooclbrug over de Narew.

tlij rviltle zccr ver gaâlr en rvgrcl het ho'ofcl vau
een maxinralistischc of bolsjervistische partij.
In 1905 nas hii in Rusland en nâm hij c1eel aan
het oproer. D'it mislukte en Lcnine moest r,luchten. In Zrvjtscrlancl stclclc hij opnieurv Russische
blacl,en op. Hij zou \\:eer clc hcrvomringen bewerken, en kon u'achten op clen geschikten tijcl vo,or
tlê uitvo,ering cl'er plannen, clie zijn cl,enkbeeltlcn
rnoesten cloen zegertieren.
Hij kccrcle in Rusland tcmg to,en

c1c

\Iaart-rc-

rtolutie van 101î losbrak. Kcrcnskl' r-as herl tc
zwak. \tr/e u,ctcn immers clat Lenine aan hct
hoo,fcL storrcl tler uitersten, cl'er bolsjewisten. I{ii

bestreecl clus Iiercnsky's politiek en d,e Oktolrcrclagen lnachten l'rem tcn slotte aan 't irooftl cl'ct
rcgeerine, gcliik rne b.cschrevcn hebben.
Btonstein Trotsk5z, <1ie aan r1e hoo,geschool van
Odiessa studecrcle, u'erd in 1901 ook al om zijn

po'litiekc u'clking naar Sibcr-ië gestur.rrcl . FIij
r'luchtte lict vo,lgelrc1 jaar en -,'estigde zicir te
Genève. Toen stoncl 1'rii tcgenover Lenine, u,as
dus geen bo,1s.iel'ist, uraai- gematigcle of mensieq'ist. Eerst na een rterblijf te Parijs en \I/eenen
neigde hij naal: 't lrc:lsjervislre over. Ondicr Kcr'etrsky u'ercl hii aangehoutl,en en in de gevangcnis
gczet, rlloch spo'ec1ig slocg niet alleen 't rrur rlei
i,rijhei<1,, rlo,ch terrens clat der nracht.
D,oor de vcrcltu'ijning .ran Droukhoninc rl,as lrct

gezag cler bolsjervistiscire leiclcrs clus rrersterkt
loch i'crschcen op 6 l]ecember in de r, Ronsskcré Slovo )) nog cen opro,ep van I{erensky tot
het leger, al u,ist m.en niet, u.aar rl.c -,.oormaliflc
regeeringschef zich nu eigenliik bevonc.l.

Aan rle So'ldaterr,

I(eert tot rr zclrrcn terug ! Ziet gi1 clan niet,
lroe men vôn uw eenvourl partij heeft getrokken,
<

om u schanclclijk tc bcclriegcn? I'Icn heeft u na
d.rie dagen clcn rtrecle rnct Duitschlancl beloofcl,

en lru sprckcn c1e verra<lers er niet nleer van.
(Blijtbaar rvist hij clus niet, \,vat er te Brest-Li-

torvsk

vo,oe1tic1.)

Op den ganschen Russischen groncl heeft het
blo,edi uurer bro'eclcren gevloeid. Men h'eeft van
rr mo,ord€naars gemaakt. Nikolaas II mag fier het
ho'ofcl vcrheffen ; noo t had'den in zijn tijd zrrlke
grtii,velen plnats. Zelfs de uitspattingen cler eerste
tijcl'cn in onze geschiedlenis zijn door de maattegelen van Trotsky overtroffen.
Men heeft u broocl beloofcl, maar de vreeselijke
hongersno,orl bcgint reeds te heerschen en welclra

zullen urv kinrleren begrijpen, r'riie die oorzaak is
van hun cXoo,cl.
l(en heeft u cle rcge'ering clcr rzrijheid, de regeering van het arbeiclbndê voik beloodd. Waar

is clie vrijheid ? '
Zij is geschond.en', verlaagcl ; een b,ende zinne7o,ozen, avontttriers en verracl'ers versmachten tle
vriihei<l, r'eLfacl'cn de revo,lutie, Luïneer,en ons
land.

Komt tot bczinning, gij allen, clie nog

een

orrcrblijfsei \,ân ecn geu'eten bezit, die nog mannen ztjt. \Ire,cst burgers,; brengt niet met eigen
handien cen laatstcn slag to,e âan u\4/ land en aarr
cle

revolutie,\\:aarvoor gij acht maanclen gestred,en

hebt. Scheidt u van cle zinneloozen en cle verra-

. I{ecrt to,t heî r,olk, keert tot

den

verklaarrl bcu, maar dic r1e l(ornilorristen

aan

clcrs

af

dienst van lrr't lanrl cn rler revolutie terug.
Ik zeg u c1rat, ik, I(erensky, ctie door uw leiders voor cen Korniloryist en contra-revolutionair

den cl'eserteur.I},vbcnko el1 aan hen, die met hem

zijn, wiklen rritleveren.

Gedurcnd.e acht maanclen heb

cler revolutionaire cl,emokratie

ik
c1e

door d,en rvil

vrijheid van

Robert Lansing, Amerikaansche minister

va1l

Buitenlandsche zaken,

het volk ,en het to,eko'mstig geluk cler rverkend'e
rrrassa vercledigd.

Samen met de be-ste ruanncn van Ruslanrl, heb
c1'e po'o'rten d,er constitueerend.e rrer-

ik u to,t voor

; nu pas, nu hel gerveld cn de
tcrschrikking van I,eninc's vrillekeur cn d,e dubLrc'le cliktatuur van Lenine-Tr.otsky heerschen,
zict men, dat dre tijd, toen ik het geàag voerde,
rlic cler ware vrijheirl was; ctre tijd, to,en de demokratie in werkelijkheid r,egeerde en ieders vrijheid eerbied;igde, cle gelijkheicl van a1len verdedigde, en voor de bro'ederschap onder de arbeiga<1,cring geieidt

clers wotst'eld,e.

Keert onrniddeliijk tot u zclven tcrug, o,f hct
ral te 7aal. en cle staat tot onclergaan geclocrncl

zijn.
Dc hongcrsnood en u'erkl.oosirei<1 zoudcll het
geluk irrver gezinnen vernietigen..
I{omt tot u zelven ! l

A.

I{ercnsl<y.

Ilic bricf

ivas cen zwak stuk, voo,ral waar I{,clorsky over de Cornstituantc spteekt, r,rrier seimcn-*tcilirrg hij steeds verclaagd hacl, al zou iiij op

zoo'n lichaam krachtig hebb,en kunnen steu11en,
rvat dre verkiezingen wcldra zottrlen beutijzcn.
i)'e rleerclerheicl cler bevo king rvas iuuncls
nrccr vo,of ziin politiek cl,an vo,or clc hoisjcrrristi-

In

een andcr bericht

lict

l{cr.crrsky evcneerrs

ureten, dat hij gcen ontslag h:r<l geno,nrcn nit de
vo,orloopige regecritg, maar allcen als vo.orzittcr
van d,it lichaam, gedr,vongcn do'or uitzo.nclcrlijkc
o'rnstanclighecl'cn, welkc Jrij nacler zo'u vcrklaren.

XIX.

I)Ë WAPENSTILSTAND
ûESLOTEN

WORDT

\,\,'ij lioorrlerr <1us, rlat cle afgevaalrligden v<xrr
t'lc n,:rlrcnstilstarrr.l,-besltr-ckingeu op 2 December
zouden sanlcn ko,tnen.
I)c Russischc parienrentaircn ontnto,etten tjierr
clag oal trvee uut na cl,en noell, âan het station

van Wilna

cl,e

Duitsche, Oostenrijksche, Bulgaat"-

sche en lurksche afgevaardïgden.
Dle Russen sTaren: So,ffé en l(ameneff,

van 't bdlsjcwisrne, Oboukhoff, een

leic1er.s

ar-beider-,

Stockl-roff, een boer, Olitch, een matro,os cn Bie- 1alioff, cen so1claat. Vercler wa{en ze vergezelcl
van nrilitaire raadgevers c1t ccn sekretaris.
I,copo'lrl van Beieren r,vas cloor rle Ccntralen ais
leiclcr clcr onderhanclelingen aaugecluirl en liei
zich nu vet"tcgenwo,ordigcn t1o,ol. gcirct-aai II,oi-

:che; doch tc vergeefs zag ze nit uaar ziju

111,in11.

ii raclrtcl,aclig

zij

in een blacl, zou men het haar
ric.t orrtncmeu, Ectr b,ewijs wils hct tragisch lot
.,iii L)'oulihonine, tvicnClcgcrorclrcr tocL rucôr in.: Lrk troest nalicn clau i-rôvenstaaucl .sttrli.

ilat tcgenover hen stond, tc ontr.ecl<,leren. Zeiarcn er rrolliolrrcll \/ar1 op dc lroo,.gte, hoe hurr tro,c,
Ircn bij vclr1er o1rr.ul<keri g."n g"*,iÀtig"""t"g.o

optrcden.
\\-at kon een oproep nolq ben'crkcn? Die het
gczag bezat, hacl het cioor snel uitgev,o,ertle 11ac1en,
i.,û11 cellmââi t1,e propagarrcla-tijcl voorltij was, En
l.irc.t eelr .opr'oep

W:rt nroestcn <le Ccrrtrralcn ri,cl gcrio,elelr, tocrr
ntct cl'eze Russischc cl'elcgatie nâar Brest-Li,
torvsk afreisd,en ? Natuuriijk waren ze zich yar,
hurr overnlac,lrt b,ervrrst, Ze haclclen cr krachtig
'1. hunne toe bijgccû:agen, o,n1 het Russisch legci

-slaud zouden on<lclvindcn,
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En

in 't

't rvas hier in 't O'osten, dat ze clen strijd

\\rcstctr hoopten tc rvinnen, niet <1oor geu'c'lcl t,an wapclte11 cchicr op hct Oostelijk front,
rua ar r1'oor d,cze vrcclleso'n<1'erhanrlclingen. En zocl

11e militairen: rrAls trtij in het'Westen
nrccster ziin, za7 Rusland zicir ook te onrlerrn'erI'cn ltchhen. 'r
Of cr l'as nog een mogelijkhpid. Van Ruslancl
r:u zijn vrccle, kon invloed uitgaan naar cl'e Entcntc-1anden, <lje d'aar een drrang naâr vrecle d'eed
ontstaan. En vreclle kon nu no'g gesloten nto'rclen

rcrlenccrclen

oll cc1l basis van (( geen overwonnene. ))
T)r Russen ste1c1len trvce hoofdvo,ot:\À/aarclen
ccrstcns vertnd aan cl'e Centtalen troepen van het
Oo-cfor naaT l-let 'Westen tc vo,eren : tcn tweede
:

rlc o,ntt'uirning van tle eilancllen van Moo'risuncl.

'-.'. .]it laatste rvilden <1'e Duitschers in 't gelrcel rriet rvcten. Ze nocmclen het een onrnogcliil:r'rr ciqcli. Rij een $'apenstilstand r1o'or .een niet
ovcnvonnelle toegestaan, trok deze geen troepett
rran bczcttc punten terug. Over het eer,stc punt

rrroesten ze na<ler o,vErleg plegen.

Ëirrdc'lijk, na lange bc:sprekingcn, stelde tllcrr
(rcll \/oiorlrlo,lrirrc ko,nventic op, otn c1c vijanrldliil<lrc'çl{.r1 1p onclcrbreken rrarr TD,ecember temidclag,

tot .t 7 l)ccember o'm twee uur.
Na voorafsaancle v'aarschuwing van dtie dagcrr, kon elke partij cle vijantlieliikheclen hernetrt C1l.

De trapcnstilstancl

z,or1

heerschen oD larrd en

zcc" tttsschen cle Raltische zee en

cn ,oo het Russisch-Turksche front

l{en

<1,e

Z."r'artc zee

in Azië.

bepaald,e een scheidingsliin tusschen hei-

nar-tiien rzoilqens het huirlig fro,nt.
slo11s he-"loot mcn de ontl;erhandelingen
ruit te stcllen tot 12 l)ecember.
fn clen trrsschentijcl zetten T.enine crr Trotsklr
hrrn propagandta in het brritenlan<l voor den vrcrle vnort.
7e richtten een oproep tot de Duitsche soltlaten
or1 n,llçlçn. dat deze evefleens van het front zourl'cn vertrekken, om vredêsgedachten in't binnen1nrrrl te vercpreiderr en belo,o'fden, dat de Russische sol<laten in c1{en tiid geen stap voo'ruit zou'
dcn gaan.
\fcn begrifnt, ho.e die lhitsche generaals bii
zull< ccn raarl moesten lachen. En to,ch ï/as eï
ool< dbar n'eil een partii voo'r den vrede genei.qcl.
cl.c

lor

I)uitschlan<1 hacl imnrers v,eel teleurstelline
otrclcrr:ond,en: dlc innrenqing rran Arrrctike
ccrste nlaats. Maar in Gricker.rland leed rllc

in d,e
l)uit-

sc'he oo:litiek evLen'eens schipbrcul<. I)re b:lokkacle
vctschcrpte cn d)e cllcnr1c naln to.e. I),c honger

licgon

liT

1c

niipen.

oDc'nhr^tclc ziclr

tto.lllcns oorlogsmo,chcirl
,rrtor parlsch Jiuropa.
Trr l)er:cnrbcr' 1916, harl urerr dlc cer.stc klnnkcn
.1{,t' \rrc(lesklo,k gchoor<1. Ilrr hct u'o,orrl rrlcr,l,c

lrirrq rrrr in dle lrrcht. Ën onrler .le tncn."hhci.l
'Itt

erst'ltIc r1.c'tttcenirr1". clat trren. ,otref trcel bcznra-

r(:ll no!l'slrrril<r,"'lerrtl. rr,el is n'rar, toch tot

vrede ginc.

clen

Van die stcttttning 'u'ilrl'eu l.,errine en Trotsky
gcbruik makctr. Zij tt,aren niet <1e onnoozelen,
zooals rrrcrr lren tocrr in rle pers rtoo,rslelrlc, na
tuurlijk om htln aktic te klcincercn. I,cninc crr

Trof-"kv qristen, dat ze in eeh weltoebereiden tror.[cm zaaiclerr, voo'ral in c1e Centrale rijken.
Ëh otrr rlht go,ecl te tregrijpen' ntl'eten lve €ven
r1t'rr politieken cn ekonomischen toestand daat
'rxgaan.

Ëetst eo vooral ha<1 men de Konferentie van
q'tr.^kholm gehad. Neutrale socialistcn hac'lclcn
voorg€stcld draat een biieenkomst van socialistcn
te horrt{en, o(n oveï den vrede te spreken. De

f)uitschc meerd,erheids-socialisten mochten

ze

bijnronen. Scheicliemann \vâs er heen geweest, in
rlc hoor-l clhar vrerl,esbesprekingen met socialisten
rrau ancllere landen te b'eginnen. Wij wcten rectls,
ciat cleze in de Entente-land:en geen paspoorten
verkregen.
Ook clre algemeefle raâcl cl'er Belgische socialist'i-"che parti.i ha<l beraad'slââgd over cle kwcstie of
.ecn af'r'aar<1ig'ng rraar Sto,ckho m zenden z"ott.

zij

Dk' T),rritschers trachtten hen te beinvloeden en
r;crtrourv<len clie taak aan zekeren c1o;ktcr Hirschfclcl toe. Dez'e begaf zich naa! Gent en bood <len
social.istischen leicler Ansecle een paspoort aau

hct ko'ngres vân Stockhoilm.
Anscele r:eis<lc naar Brussel, onr hict" cle socialj-ri"^hc lciclers te sorcken.Allen rvaretr het eens,
on1 nr1 qeen betrekkingen aan te kno,open met clc
T)uitsche parti j genoo,ten.
voo,r'

I)'cn 24" Augustus had

in het Volkshuis c,cn

rricrrure hcraaclslagin.g plaats.

Ër utaren afgevaat-

iligr{ten rrit allc gewesten, van \lrââf men naâr
Brussel l<o'men mocht.
T)te Gcntenaren l-racl'c1,en cchtcr gecn paspoorf

liunnen bekomen.
Ëen rro.orstel om een afvaardiging naar Stock'holm
te z,enden rterd'verfi'orpen met 70 stemnrcn
f.gcrr 5. 71i. die er \roor waren, gaven als rc<lcn
r--o, dat z.ii d'aar dre Duitsche socialisten op <1en
rlrrcn to,cstanrl rvilrlcn wiizen.

ï)e hcer Warrters, afgevaarcligde van

Iifoci-

Borsrvornr, harl een memoq:ie opsesteld.
D,aerin x'erc1 betoogd'. dat tI'e Relsische \^'erklicd'-rrrnarfij ten voille crkencle, hoe België lced crt
zjjrr b;locdi offerde voor het recht. Doo,r cle o'naf'
harrkelijkheicl' te rzerdecfigen, beschermrle men
o,ol< cle rlcmo <rntie en d;e vrijheid,.

De partii had met telenrstellirrg en piinliïkc

verrassing gezien, hoe het l)uitsch,c proletariaat

rle

imnerialistische plannen

van I)nitschlanrl

steunt{e.
Tirrqolsehc arbcirlers protcstccrclcrr vrocqer. te
gerr clte ver,ovcringen in Zrrir'l-Afrika : rJe vr:o11wc,1l

in ltalië belettcn <lrc rr'rilitaire treinçp tc vcrirel;.

l<cn voior c1e expcclities in Abyssinië : dic arhcirlcrc
vnn C_atalonië legd'en al.qemcen rlcn athcid necr
als protest tcgcn <1le Marokkaanschc reprcsrrillcs.
Ën nren haalclc anrlerc vo,o,Tbcclcl,cn aan van zrrll.:
v.rzel'. <loch dbze r',rrcn \rân het l)luitsche nr.oletrrrieat rriet belierrcl. Irrtescndc,cl : dcr.r 4" Augus,

tus II I4 stcrrrdcn r'lre so,cialistischc nfp.cvaar.rligrlcrr
i n r1,cn Reich stag cen ssezin d de oo,rl o,a skr.r:rl.iete rr
Zii pr.olcstcerrllen niet. toen die rijl<sliensc1ier de
e-1'.'rqrlino rran f,uxerrrlxlrg,en Rclgië aarrkor.r.licJdc. tt fs n,aar. r'cettien hunrrer har'llel'clr nos e.(,
\\/elrkt, orrr rlie krcc'licten te c1oen verweïjtclt. rrâ^r
.

orrr <le e-occle tucht harl'rlcu ze

z.icl^r onrlcrr.r,o,rpcrr.
T').rrr lrcrinncrdle <llc nrcrnorie aarr den inval crr

1 ,,r'rir.,,,,1,-,:r.

rltytrl,i.i rlcp]cr,r;r1.

J-

T)rrit.cchc s,o- -

-
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Tertigtocht clcr Ruiscn rrit Po1en. Dn'ortrclikcn van de stacl
ciaal-demokratic zu;eeg tegeno'ver

al die

vcr-

schrikkingen

tii

BeÉen

cl

e vcrt

e.q,en rvo'o,r'cf i gers ctrer

D'ui tsch e p a r -

krvamen het werk htuner natie'aanschourn'err.
Ifermann \Vande1, clie eens in den Reichstag
r<I,eve Frankrijkr hacl . g,ero,epen,. kwam hier
belveren, dat Duitschlancn aangevallen was geworden en db Franrhen zich v66r ctre Duitschers
in België bcvonden.
Li,ebknecht zei ons, hoe ontsteld hij was, over
lretgeen

in zijn

hij

zag en ho,orcl'e, en wro,eging o'ntstoncl

ziel.

Dan kwam'en Noske en zijn akoliet Kostcr ons
met rrerbazcncl cynisme zeggen : rr Gij hadt hen.
moeten laten cloo,rtrckken. rr
De natreving van verdtagen, en nationale eer',
l\'ar'en bo,rrreeois-denkbe,elcllen. Noske zou ons

het algenteen stemrecht
bezorgcn, hii, die uit Pruisen kwam.
Noske schreef d'an nog.cen t;oek, om de brandstichters rtan Leurrerr te vercledigen en ben'eercl,e
op de muren die sporen der kogels van vrijschnttcrs gezien te hebben.
Toen cl,e eerste oo'rlogsro'es voorb j en de waargo,ed'e socialc r.vetten en

lreictr clo,orgeclrongen rvas, toen de slag aan rl,e
I{arne <1le geestd!-ift verko'eid, had,, zou men meer
rvaarheicl verwacht hebben. En wat gebeur<Ie er?
Scheicllemann verwierp het Voorstel onzer vrien-

,len in Hollantl, om een ondlerzoek

in België in

te stellen ,o'ver dc rnriiz,e rran oorlogv,oeren.
Nog zn'eeg di'e D'uitsche sociaal-clemokratie tegen.over c1e stelselmatige vernieling vân België,
van onze nijrzerheid,. c1e q'egvoering der machir.res
en grondsto,ffen. Zij liet onze spo,orr;rre.qlietlen err

groeve u'erkers veroo,rdjeelen, orndât

den voor d'en vijanil te r,verkce ;

zij

zij

weiger-

zweeg tegen-

Ostro,r,v,

over de tallooze vero,o,rdeelingen tot vcrharrnittg,
gevangenis en clioocl, <,[ie onze onbuigbarc bevolking voo'rtclurencl trqffen, clikrvijls zo'nder ilct
nrinste vonnis.

Integencleel, cl,e -socialistische ureerderireicl
in rlcn Reichstag steecls clubbelzinnige
moties, clie voo,r e1e po'litiek cler iinpcrialisten
gunstig waren.
In Novcmbcr 1915, b j een intcr'1.rcllatic ovcr
rvcnschclijke l'redcscnclerhandelingerr, r,er\\,ictp
de meerderheirl cler socialisten een fornmle, r'au
clc mincierlieicl, om onclcrhanclêlingen aan tc'
knoopen op <le basis, die nu zo,o vercliccl gcl wordt:
<Z oncTer i nii j vi ng of vcrgo,erlingen. r l{ei n e i ui ch tc r1e rreri<laringen rler regeering toc, bcr,rrercr-rci,
clat cle militaire gebcurtcnissen het o,ogenblik bepalen, ,o n ovcr clen vrede te sprekcn. Srrclekunr
eischte cpeniiik rr n.aarb,o'rgen aan de grenzen,
trood g r:oor zijn land'. l
stcmde

Dezelfclc rlubtrelzinnige houcling tcgenover dc

cluikbootl<nrestie : clê socialistische meelrlelhci11
stemt clc mo,tie voo'r den onbeperktcrr cluikboot-

oorlog, zoncler aanzien van het r"oilker,entecht,
\faârop de minclerheid wees.
llaat vooral bij dle oplichting in massa, bii
tienrlnizenclcn onzcr Belgisch,e arbeiclcrs, l'crklo,oz,en of nict, \,\,'âs het dat tret misprijzen rroor clc
rcchten van elk mensch, van ied,crcn arlireicler,

't

en 't meest cynisch openhaarpro,testen cler meerclerheicl van
cle socia'listen geblerren? En hun protest tegcn
c1e gruu'clijke behancleling tlier ongclukki.qen ?
En met een gervetenloosheid, die alle verbeeld,ing te boven .qaat, rlurft een hunner synrlikale
leiders, Bauer, nog komen zeggen, <1at d,e maatreg,elen tegen r1e u'orklooaen, ingeblazen werden

.zich op
d1c.

.,r'ree<1l.st,

Waar zi.in

c1e

