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Ten geleide
Het was de paus die het precieze begin van de twintigste eeuw moest vaststellen.
Leo XIII koos voor 1 januari 1900 in plaats van 1 januari 1901 en hoewel protestanten
het er niet mee eens waren, bleef zijn keuze van kracht.
De wereld in 1900 lijkt stabiel en vreedzaam. Ze is verdeeld onder de koloniale
mogendheden: Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en België.
De enige oorlog in 1900 is die tussen de Zuidafrikaanse Boeren en de Britten. De
19de-eeuwse orde wordt echter bedreigd door een nieuwe golf van uitvindingen:
telefoon, radio, automobiel en vliegtuig. Vredesconferenties houden het oude Europa
niet af van een oorlog die voorgoed een eind maakt aan al het vertrouwde. De oorlog
die door het deelnemen van de Verenigde Staten een wereldoorlog wordt, leidt tot
de Russische Revolutie en de opkomst van het nationalisme in Azië.
De schijnbare rust na de oorlog, het verlangen naar vroeger en de desinteresse
voor de internationale politiek worden ondermijnd door economische crisis en
fascisme. Een tweede wereldoorlog, waarin nu ook het Verre Oosten betrokken
wordt, kondigt wederom een nieuw tijdperk aan: het uiteenvallen van de koloniale
rijken en de opkomst van de nieuwe wereldmachten. Met de dekolonisatie en de
Koude Oorlog begint ook het atoomtijdperk. Europa, verdeeld, herstelt zich langzaam
van de oorlogsschade en groeit naar een voorzichtige eenheid. De twee
wereldmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, raken verwikkeld in een
bewapeningswedloop en later ook in een ruimtevaartrace.
En zo heerst in de jaren zestig en zeventig het optimisme van de welvaartsstaat,
zet de mens voor het eerst voet op de maan, maar weerklinkt ook het protest tegen
autoritaire structuren. China komt uit zijn naoorlogse isolement en de Arabische
wereld beleeft een ongekende groei.
De Kroniek van de 20ste eeuw toont de belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw
in hun historisch perspectief: naast politieke en militaire ontwikkelingen staan
wetenschap, religie, sport en kunst. Als naslagwerk voor de twintigste eeuw geeft
de Kroniek antwoord op vragen als ‘wanneer werd Kennedy vermoord?’ of ‘wanneer
is Juliana geboren?’ Maar vooral ook wordt een antwoord gegeven op de vraag ‘wat
gebeurde er nog meer in november 1963?’ Juist het naast elkaar plaatsen van de grote
politieke ontwikkelingen en zaken die niet direct in het brandpunt van de nationale
aandacht stonden, maakt de Kroniek van de 20ste eeuw tot een uniek boek.
Het boek is chronologisch opgebouwd - van maand tot maand. Elke maand wordt
gemarkeerd door een kalendarium waarin de belangrijkste voorvallen van die maand
vermeld worden. Bovendien geeft het kalendarium de geboorte- en sterfdata van
vooraanstaande persoonlijkheden. Een verwijspijl achter een vermelding in het
kalendarium betekent dat over die gebeurtenis in de volgende kolom(men) een artikel
of illustratie is opgenomen.
De selectie van gebeurtenissen die in de Kroniek vermeld staan, is gedaan vanuit
een hedendaagse visie. Geheime verdragen of onderhandelingen waren op het moment
zelf vanzelfsprekend niet bekend. Van bepaalde zaken werd pas later de werkelijke
betekenis duidelijk. De Kroniek is daarom geen ‘spiegel van de tijd’ en ook geen
weergave van de kranteberichten van vroeger, maar een panorama van de
gebeurtenissen en persoonlijkheden van deze eeuw, gezien vanuit de dag van vandaag.
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Door haar omvang is de Kroniek van de 20ste eeuw een gedegen naslagwerk en
bovendien een herinneringsboek voor iedereen. Door ontwikkelingen door de jaren
heen te volgen en tegelijk gebeurtenissen naast elkaar te plaatsen en zo met elkaar
in verband te brengen wil de Kroniek een beter inzicht geven in de roerige
geschiedenis van onze eeuw.
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1.
Bij Colesberg (Transvaal) behaalt het Engelse leger voordeel tegen de Boeren.

4.
Een Frans hooggerechtshof veroordeelt de dichter Paul Déroulède en zijn medestander
Buffet tot tien jaar verbanning op Duivelseiland wegens hun aandeel in de complotten
tegen de staat die door monarchisten en antisemieten - ontevreden met de revisie van
de Dreyfus-affaire - gesteund werden.

5.
De leider van de Irish National Party, John Edward Redmond, roept op tot een opstand
tegen Groot-Brittannië.

16.
Een door de Engelse overheid op verdenking van smokkel opgebracht Duits schip
wordt weer vrijgegeven. Door deze kwestie waren er diplomatieke spanningen
ontstaan.

16.
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Op de Filippijnen lijdt het Amerikaanse expeditieleger een ernstige nederlaag tegen
het guerrillaleger van Aguinaldo.

16.
Ernst von Körber wordt benoemd tot kanselier van Oostenrijk-Hongarije, met als
opdracht de spanningen tussen de Tsjechische en Oostenrijkse partijen uit de weg te
ruimen.

17.
Het eiland Wake in de Grote Oceaan wordt door de VS geannexeerd, om als
kolenstation voor het scheepvaartverkeer tussen de VS en de Filippijnen te fungeren.

18.
In Brussel vindt de première plaats van de opera Tijl Uilenspiegel van Blockx. →

25.
In de Duitse Rijksdag wordt de tweede Vlootwet, opgesteld door staatssecretaris
voor Marinezaken Alfred von Tirpitz, in behandeling genomen. Zij voorziet in een
verdubbeling van de Duitse oorlogsvloot. →

29.
Bij Spionkop (Natal) verslaan de Boeren onder leiding van Joubert de Engelsen. →

Geboren:
28.
Hermann Kesten, Duits schrijver en uitgever, leider van de linkse uitgeverij
Kiepenheuer en na 1933 tot 1940 van de emigrantenuitgeverij van Allert de Lange
in Amsterdam

Gestorven:
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20.
John Ruskin (8-2-1819) Engels schrijver, kunstcriticus

Boeren verslaan Brits leger

Links: gesneuvelde Britse soldaten op het slagveld van de Spionkop. Rechts: een politie-eenheid van
de Boeren.

MODDERSPRUIT, 29 januari - Vrijheidsburgers en Boerentroepen hebben
vannacht het Britse leger onder leiding van Sir Charles Warren verslagen op de
Spionkop in Opper Tugela.
De Britten hadden zich diep ingegraven op de top van de Spionkop, maar bleken
niet bestand tegen het kanonvuur van de Boeren.
Na een poging verzet te bieden met de bajonet werd de Britse infanterie
neergemaaid. Het vuren ging onverminderd door, terwijl de Boeren stap voor stap
de kop veroverden, tot om 2 uur een witte vlag werd gehesen en honderdvijftig Britten
in de eerste loopgraven zich overgaven. Zij werden als krijgsgevangenen naar een
hoofdkamp overgebracht.
Op het tweede kopje hielden de Britten langer stand, maar de Boeren zetten de
bestorming voort, waarop de Dublin Fuseliers en de lichte cavalerie hun wapens
neerlegden.
Het aantal Britten dat op het slagveld sneuvelde beloopt ongeveer
anderhalf-duizend.
Het conflict tussen de Boeren en de Britten is in oktober vorig jaar uitgebroken.
De Boeren meenden dat de Britten van plan waren de Zuidafrikaanse Republiek
(Transvaal) met zijn rijke goudvelden gewapenderhand te veroveren. De twee
Boerenrepublieken, Transvaal en Oranje Vrystaat, die zich verplicht hebben elkaar
in geval van agressie bij te staan, zagen zich daarom wel gedwongen de Britten de
oorlog te verklaren.
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Leden van een Boerencommando.

Duitse regering wil vloot verdubbelen

Karikatuur op de vlootplannen van de Duitse regering.

BERLIJN, 25 januari - De Duitse regering heeft vandaag een plan bekendgemaakt
om de oorlogsvloot drastisch uit te breiden. Bij de Rijksdag is een wetsontwerp
ingediend dat voorziet in een verdubbeling van de bestaande vloot. Het aantal
linieschepen zal daarbij van 25 op 36 worden gebracht en ook het aantal grote en
kleine kruisers zal danig worden uitgebreid.
Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp moet de uitbreiding over
zestien jaar - dus in 1916 - zijn verwezenlijkt en brengt zij een jaarlijkse kostenstijging
van 11 miljoen mark met zich.
Deze middelen zullen niet door belastingen maar door leningen op de kapitaalmarkt
worden verschaft.
Het plan is opgesteld door Alfred von Tirpitz, die sinds drie jaar staatssecretaris
in het Reichsmarineamt is en al geruime tijd heeft aangedrongen op uitbreiding van
de marine. In marinekringen is al herhaaldelijk te horen geweest dat Duitsland een
maritieme sterkte dient op te bouwen die voldoende indruk maakt op Groot-Brittannië
om dat land van onverhoedse aanvallen af te houden. Von Tirpitz zelf geldt als de
strateeg achter deze ‘Risikogedanke’.
Anderzijds wordt in Britse marinekringen al sinds een decennium informeel een
zogenaamde ‘two-power-standard’ gehanteerd. Dat wil zeggen dat de Britse marine
steeds ten minste zo sterk moet zijn als de gezamenlijke marine van twee willekeurige
andere landen.

Tijl Uilenspiegel in première
BRUSSEL, 18 januari - De hele Muntschouwburg in Brussel was uitverkocht voor
de première van Jan Blockx' Tijl Uilenspiegel. De tekstschrijvers Cain en Solvay
hebben niet getrouw de succesroman van Charles de Coster gevolgd.
Uit de opvoering van dit nieuwe lyrische drama in drie bedrijven blijkt Blockx in
de eerste plaats een begenadigd melodist te zijn. Zijn werk is modern, maar niet
wagneriaans.
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De tenor Imbart vertolkte de rol van Tijl, de sopraan Ganne die van Nele. Na het
eerste bedrijf moest het doek drie keer op, na het slot werd de auteur zelf op het
toneel geroepen.
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3.
In Oostenrijk-Hongarije slaat de stakingsbeweging om loonsverhoging en een
achturige werkdag over naar Wenen en Boedapest; ook in Aken en Brussel wordt
hierom gestaakt.

6.
President McKinley belast senator W.H. Taft met de leiding van de bestuurscommissie
voor de Filippijnen.

6.
De Amerikaanse Senaat ratificeert het protocol van de Haagse Vredesconferentie
(1899) dat voorziet in de oprichting van een internationaal Permanent Hof van
Arbitrage.

7.
Het verdrag tussen Spanje en de VS wordt door de Senaat geratificeerd. →

13.
De Duitse Rijksdag ratificeert de in 1899 gesloten Tonga- en Samoa-verdragen.
Engeland stemt toe in een verdeling van de Samoa's tussen de VS en Duitsland;
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Duitsland laat zijn aanspraken op de Tonga-archipel, de zuidelijke Salomons- en de
Shortlandseilanden schieten.

16.
De Britse generaal French trekt Kimberley binnen.

25.
Het onderzoeksschip Hr. Ms. Siboga keert na een diepzeeverkenningstocht in de
Oostindische archipel onder leiding van prof. Max Weber, terug in Nederland.

27.
Na een beleg van 9 dagen geeft de Boerengeneraal Cronjé zich met 3700 man over
te Paardenberg (Oranje Vrystaat). Generaal Botha besluit zich terug te trekken uit
Natal. →

Op 27 februari, na een beleg van negen dagen, geeft Boerengeneraal Cronjé zich met 3700 man over
aan generaal Lord Roberts. Cronjé (rechts) wordt door kapitein Watenmeyer van de Cape Town
Highlanders naar de besprekingen tot overgave in Paardenberg (Oranje Vrystaat) gebracht.

28.
Het Britse expeditieleger onder generaal Redvers Buller slaagt erin Ladysmith (Natal)
te ontzetten, dat al sinds oktober 1899 door de Boeren werd bezet.

28.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, graaf Moeravjov, stelt de Franse en
Duitse regering voor de Britse regering onder druk te zetten om de Boerenoorlog te
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beëindigen. Zonder succes overigens: Berlijn verwerpt het voorstel en Parijs ziet
voordeel in de Britse preoccupatie met Zuid-Afrika om zijn eigen belangen in
Noord-Afrika (Marokko) veilig te stellen.

Geboren:
5.
Adlai Stevenson († 14-7-1965) Amerikaans politicus en diplomaat

VS aanvaarden vredesverdrag met Spanje
WASHINGTON, 7 februari - De Amerikaanse Senaat heeft met 57 tegen 27 stemmen
- één meer dan de benodigde tweederde meerderheid - besloten het in Parijs
ondertekende vredesverdrag met Spanje te ratificeren.
De uitslag van de stemming markeert de belangrijkste en meest betekenende
wending die er ooit in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten is geweest:
Amerika schaart zich nu in feite aan de kant van de landen in de Oude Wereld die
koloniën bezitten. De stemming in de Senaat betekent ook dat de voorstanders van
een politiek die meer op de buitenwereld is gericht, zich expansionistischer opstelt
en de ‘lotsbeschikking’, de ‘missie’ van Amerika in de wereld wil verwezenlijken,
de overwinning hebben behaald op degenen die de nadruk leggen op de morele
inhoud van de Amerikaanse revolutie, isolationistisch denken, en vinden dat Amerika
Amerika moet blijven.
Tot enkele dagen vóór het debat in de Senaat, dat is begonnen op 5 februari, werd
het nog vrijwel uitgesloten geacht dat de ratificatie erdoor zou komen. Op 4 februari
kwam echter het bericht dat de Amerikaanse troepen op de Filippijnen - die de
Spaanse koloniale bezetters hadden verdreven - waren aangevallen door volgelingen
van guerrillaleider Aguinaldo. Er waren Amerikaanse slachtoffers gevallen. De
nationalistische sfeer die daardoor ontstond deed een aantal senatoren van mening
veranderen.
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2.
De westerse mogendheden dringen er bij de Chinese regering opnieuw op aan om
de geheime genootschappen te ontbinden.

9.
Op de derde RAI-tentoonstelling in Amsterdam exposeert de firma Spijker een
revolutionaire automobiel. →

10.
In België wordt de Wet op de arbeidsovereenkomst goedgekeurd. →

10.
Engeland tekent een verdrag met Oeganda; een Britse commissaris zal voortaan de
Oegandese regering terzijde staan.

13.
President Kruger verklaart dat Oranje Vrystaat ondergeschikt is aan de Zuidafrikaanse
republiek.

14.
De Nederlandse botanicus Hugo de Vries brengt de erfelijkheidswetten van Mendel
opnieuw onder de aandacht. →

14.
De Russische pogingen om de Zuidkoreaanse marinehaven Masampo in handen te
krijgen, leiden tot hevige protesten van de Japanse regering.

20.
Koningin Wilhelmina vraagt de Duitse keizer te interveniëren in Zuid-Afrika ten
gunste van de Boeren. →
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23.
Sir Arthur John Evans begint de opgravingswerkzaamheden te Knossos (Kreta); niet
lang erna meldt hij spectaculaire vondsten uit de Minoïsche cultuur (16de eeuw v.C.).

Geboren:
2.
Kurt Weill († 3-4-1950) Duits componist

7.
Albert Carel Willink († 19-10-1983) Nederlands magisch-realistisch schilder

19.
Frédéric Joliot-Curie († 14-8-1958) Frans kernfysicus

23.
Erich Fromm († 18-3-1980) Amerikaans psycholoog en cultuurfilosoof van Duitse
origine

Gestorven:
6.
Carl Bechstein (1-6-1826) Duits pianobouwer en -fabrikant

6.
Gottlieb Daimler (17-3-1834) Duits auto-ontwerper en - fabrikant; uitvinder van de
twee- en viertaktmotor

27.
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Pieter Jacobus Joubert (20-1-1831) Zuidafrikaans generaal; opperbevelhebber in
Transvaal en Oranje Vrystaat

Dr. Hugo de Vries.

Erfelijkheidsleer wordt herontdekt
AMSTERDAM, 14 maart -De Nederlander dr. Hugo de Vries heeft de
erfelijkheidswetten van Mendel opnieuw onder de aandacht gebracht. Onafhankelijk
van hem kwamen K.E. Correns en E. Tschermak tot dezelfde bevindingen. De Wetten
die de Oostenrijker Johann Mendel in 1866 publiceerde, zijn lange tijd door de
wetenschappelijke wereld genegeerd. De Vries' kruisingsproeven hebben daar een
eind aan gemaakt.
Mendel, die als monnik in een klooster te Brno de naam Gregor aannam,
experimenteerde met erwteplanten en kwam tot de conclusie dat erfelijke
eigenschappen niet zo maar ‘gemengd’ in het nageslacht terechtkomen. Hij ontdekte
dat twee regulatoren een rol moesten spelen: één van de vader en één van de moeder.
Een van die regulatoren is van doorslaggevende invloed en wordt dominant genoemd,
de andere recessief. De recessieve regulator kan zich alleen doen gelden wanneer de
vader én de moeder er zo een inbrengen. Dat verklaart dat gemiddeld drie van de
vier nakomelingen de dominante eigenschap vertonen. Het begrip ‘regulator’ wordt
later door het woord ‘gen’ vervangen.

Wet doorbreekt gezinsstructuur
BRUSSEL, 10 maart - Vandaag werd (door het kabinet-De Smet de Naeyer) de Wet
op de arbeidsovereenkomst die in 1898 is ingediend, goedgekeurd.
Voor het eerst is de absolute autoriteit van de man in het huishouden wettelijk
aangetast. De gehuwde vrouw wordt door deze wet gemachtigd haar eigen loon te
verdienen zonder enige toestemming van haar man. Daarbij wordt wel vermeld dat
de verdiensten het bedrag van Bfr 3000 per jaar niet mogen overschrijden.
Net zoals in de wet van 10 februari dit jaar, die de gehuwde vrouw toestaat
deposito's te plaatsen en op te nemen bij een spaarkas, is de clausule toegevoegd dat
dit geld moet worden aangewend voor huishoudelijke behoeften.
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Spijker toont revolutionaire automobiel
AMSTERDAM, 9 maart - Vandaag is in het Paleis voor Volksvlijt de derde
RAI-tentoonstelling geopend. Pronkstuk van de expositie is een automobiel van de
firma Spijker. Dit technische hoogstandje is uitgerust met een luchtgekoelde
twee-cilindermotor en een elektrische accu-ontsteking. Volgens de gebroeders Spijker
kan met deze nieuwe automobiel een afstand van veertig kilometer in één uur worden
afgelegd!
De gebroeders Spijker hebben zoveel succes met hun produkten dat zij
noodgedwongen naar een ander fabriekspand omzien. Er wordt hard gewerkt aan
een geheel nieuw complex dat ver buiten de bebouwde kom, aan de Amsteldijk, zal
verrijzen. In Amerika zijn talloze machines besteld, zodat de nieuwe fabriek, die NV
Trompenburg zal gaan heten, tot de modernste in Europa zal behoren.
De firma, waarvan het pronkstuk nog steeds de koninklijke Gouden Koets is,
ondervindt ook grote belangstelling vanuit het Verenigd Koninkrijk. Omdat de ‘ij’
aan de andere kant van de Noordzee een onuitspreekbare letter is, overweegt men
de firmanaam te veranderen in Spyker.

Vredesinitiatief Koningin inzake Boerenoorlog
DEN HAAG, 20 maart - Koningin Wilhelmina heeft, buiten medeweten van het
kabinet, in een persoonlijke brief keizer Wilhelm II van Duitsland gevraagd het
initiatief te nemen tot een gemeenschappelijke bemiddeling tussen Groot-Brittannië
en de Zuidafrikaanse Boerenrepublieken Oranje Vrystaat en Transvaal.
De Duitse regering heeft negen dagen geleden, bij monde van haar consul in
Pretoria, laten weten mee te willen werken aan bemiddeling in de Boerenoorlog,
indien beide strijdende partijen dat wensen.
De Britse premier en minister van Buitenlandse Zaken, Lord Salisbury, heeft echter
de laatste dagen herhaaldelijk laten weten, dat zijn regering niet bereid is te praten
over onafhankelijkheid van de oorlogvoerende Boerenrepublieken. Deze laatste
stellen die onafhankelijkheid juist als voorwaarde voor onderhandelingen.
Nu de Duitse regering, naar aanleiding van deze patstelling, bekend heeft gemaakt
af te zien van bemiddelingspogingen, lijkt het persoonlijke initiatief van koningin
Wilhelmina weinig kansrijk.
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1.
In Amsterdam verschijnt het eerste nummer van het dagblad Het Volk, spreekbuis
van de SDAP, met P.J. Troelstra als hoofdredacteur. →

4.
In Brussel wordt een moordaanslag gepleegd op de Prince of Wales, de latere koning
Edward VII. De prins komt met de schrik vrij.

5.
De Belgische regering maakt kredieten vrij om Kongo te exploiteren.

9.
Bij Kroonstad (Oranje Vrystaat) behalen de Boeren een overwinning op de Engelsen.

10.
In Napels komen de eerste afgezanten der Boerenrepublieken aan; het begin van een
diplomatiek offensief om steun te verwerven in de strijd tegen de Engelsen.

11.
In Elisabeth, New Jersey (VS), loopt de eerste bruikbare duikboot van stapel, de naar
de ontwerper genoemde USS J.P. Holland.

12.
De westerse mogendheden stellen een ultimatum aan China. →

15.
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Op feestelijke wijze opent de Franse president Loubet te Parijs de vijfde
wereldtentoonstelling. Namens de regering spreekt Millerand, de eerste socialist in
een westerse regering (op persoonlijke titel) en daarom een discutabele figuur in de
socialistische beweging.

24.
In Londen sticht Arthur Pearson de goedkope massakrant Daily Express, als
concurrent van de om haar snelle nieuws rond de Boerenoorlog razend populaire
Daily Mail.

24.
In Wenen komt het tot ongeregeldheden als de politie ingrijpt bij een massale
socialistische demonstratie.

27.
In Frankrijk wordt een republikeins blok pro-Dreyfus gevormd. →

29.
Op de Parijse wereldtentoonstelling, waar alle records van bezoekersaantallen worden
gebroken, bezwijkt een brug. Negen mensen overlijden aan hun verwondingen.

30.
Hawaii wordt door de VS geannexeerd.

Geboren:
25.
Wolfgang Pauli († 15-12-1958) Amerikaans fysicus van Zwitserse origine
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Redactie van Het Volk. In het midden hoofdredacteur mr. P.J. Troelstra.

Eerste editie ‘Het Volk’
AMSTERDAM, 1 april - Vandaag is het eerste nummer verschenen van Het Volk,
landelijk dagblad van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hoofdredacteur is
het SDAP-kamerlid mr. P.J. Troelstra.
Vorig jaar werd op het SDAP-congres in Leeuwarden op initiatief van de
toneelschrijver Herman Heijermans een commissie ingesteld, die de uitgave van een
landelijk SDAP-dagblad moest voorbereiden. Het congres achtte het noodzakelijk
de berichtgeving van en voor de SDAP, die tot nu toe versnipperd was in talloze
lokale en regionale blaadjes, te centraliseren.

Westerse eisen aan China
PEKING, 12 april - De ambassadeurs van Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland
hebben de Chinese regering een ultimatum gesteld. Binnen twee maanden moet de
Chinese regering een einde maken aan uitbarstingen van geweld jegens buitenlanders
die, naar verluidt, in Noord-China reeds het leven aan enkele tientallen buitenlandse
burgers en enkele honderden Chinese christenen hebben gekost.
De geweldpleging is een gevolg van de volksopstanden die zich sinds 1898 in
Noord-China afspelen. De rebellie volgde op de overstroming van de Gele Rivier en
een grote hongersnood in de provincie Shandong. In het begin was de beweging
zowel tegen buitenlanders gericht als tegen de heersende Qing-dynastie. Vorig jaar
zijn de anti-Qing-rebellen door de keizerlijke legers verslagen. De overgebleven
rebellen, wier naam in het Chinees letterlijk luidt ‘het Verbond voor Rechtvaardigheid
en Vrede’, maar die door de buitenlanders ‘de Boksers’ worden genoemd, hebben
een verbond met de anti-westers gezinde leden van het keizerlijk hof gesloten en
hanteren nu de leuze ‘Steun de Qing-dynastie, vernietig de buitenlanders’.
Volgens betrouwbare bronnen in Peking geeft de keizerin nu in het geheim steun
aan de rebellen.

Jaurès vormt pro-Dreyfusblok
PARIJS, 27 april - In Frankrijk is onder aanvoering van de socialist Jean Jaurès en
de republikein Georges Clemenceau een ‘bloc républicain’ opgericht als tegenhanger
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van de rechtse ‘Ligue de la patrie française’ onder leiding van de rechtse ideoloog
Maurice Barrès.
Het republikeinse blok komt rechtstreeks voort uit de ‘Ligue des droits de l'homme’
(Liga voor de mensenrechten), die twee jaar geleden werd opgericht naar aanleiding
van het smaadproces tegen de schrijver Emile Zola. Zola werd tot een jaar
gevangenisstraf veroordeeld voor zijn artikel ‘J'accuse’, dat op 13 januari 1898 werd
gepubliceerd op de voorpagina van het Parijse dagblad L'Aurore. Daarin beschuldigde
Zola de Franse regering en vooral ook de legerleiding van lafheid en antisemitisme
in de zaak-Dreyfus.
Alfred Dreyfus, nu 40 jaar oud, werd in december 1894 als kapitein bij de generale
staf veroordeeld tot levenslange dwangarbeid op het Duivelseiland wegens spionage
voor het Duitse keizerrijk. De zaak leidde tot heftige polemieken tussen links en
rechts, waarbij de tegenstanders van Dreyfus een ongekend heftig antisemitisme ten
aanzien van de joodse legerkapitein aan den dag legden.
De zaak tegen Dreyfus werd heropend en vorig jaar september verklaarde een
krijgsraad in Rennes de kapitein weliswaar schuldig aan spionage, maar stelde hem
in vrijheid op grond van ‘verzachtende omstandigheden’. Het republikeinse blok eist
volledige rehabilitatie van Dreyfus en bestraffing van degenen, die het proces hebben
vervalst.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

10

1900
Mei
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
Het Antilliaanse eiland Puerto Rico, dat als gevolg van de Spaans-Amerikaanse
oorlog sinds 1898 door de VS wordt bestuurd, krijgt een burgerregering. Dit is de
consequentie van het aannemen door het Congres van de Foraker Act.

4.
Het staatsbezoek van keizer Wilhelm II aan Wenen beklemtoont de Duits-Oostenrijkse
vriendschap.

10.
In België wordt de eerste Pensioenwet goedgekeurd. →

10.
Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de Koninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage,
die in 1901 75 jaar bestaat, voortaan ‘Koninklijk Conservatorium voor Muziek’
genoemd zal worden.

12.
De Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geeft machtiging om de
diplomatieke besprekingen te beginnen betreffende een mogelijk huwelijk van
koningin Wilhelmina met prins Frederik van Pruisen.
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19.
Groot-Brittannië annexeert de Polynesische Tonga-archipel.

20.
De IIde Olympische Zomerspelen worden geopend in Parijs.

27.
Bij de eerste Belgische verkiezingen volgens algemeen meervoudig mannenkiesrecht
bij evenredige vertegenwoordiging winnen de liberalen ten koste van de katholieken,
die echter nog hun meerderheid behouden. Voor het eerst hebben alle arbeiders
kiesrecht, maar de stemmen van rijke(re) burgers tellen twee- of driemaal zo zwaar.
→

31.
De Britten veroveren Johannesburg. Het Boerenleger onder Botha trekt zich terug
naar Pretoria, dat door president Kruger al twee dagen eerder is verlaten.

31.
Onder buitenlandse druk verbiedt de Chinese regering het geheime genootschap der
‘Boksers’. Uitingen van vreemdelingenhaat nemen in China nog steeds toe.

Geboren:
1.
Ignazio Silone († 22-8-1978) Italiaans schrijver

Gestorven:
1.
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Mihály von Munkácsy (ps. van Michael von Lieb) (20-2-1844) Hongaars
genreschilder

Kamer keurt eerste pensioenwet goed
BRUSSEL, 10 mei - De eerste Pensioenwet die de Kamer net voor de verkiezingen
heeft goedgekeurd, voorziet in een premie van de staat ten voordele van de
aangeslotenen bij een erkende mutualiteit en in een jaarlijkse tegemoetkoming aan
elk lid dat aan de mutualiteit een minimumbijdrage heeft gestort.
Ofschoon we hier nog ver verwijderd zijn van een echte sociale verzekering - de
toelagen zijn eerder symbolisch en de pensioenverzekering is niet verplicht - zijn we
reeds dicht bij de ‘liberté subsidiée’. Dit betekent een rechtstreekse tussenkomst van
de staat ten voordele van de minstbedeelden.
De linkerzijde had zich na amendementen om het systeem verplicht te maken van
stemming onthouden omdat naar haar mening alles te vlug was gegaan. Veel
christen-democraten wilden wel een verplichte verzekering maar vonden een
onvolledige vooruitgang beter dan helemaal geen verandering. Deze wet zou het
mutualiteitswezen in de toekomst sterk bevorderen.

Meerderheid van katholieken houdt stand in Kamer
BRUSSEL, 27 mei - De eerste verkiezingen volgens het algemeen meervoudig
stemrecht bij evenredige vertegenwoordiging hebben de katholieke meerderheid in
het parlement niet in het gedrang gebracht. Voor het eerst sinds de invoering van het
algemeen meervoudig stemrecht (1894) werd, bij de toewijzing van de
parlementszetels, het meerderheidsstelsel vervangen door de evenredige
vertegenwoordiging.
Aangezien dit laatste systeem gunstiger uitvalt voor kleinere partijen, werd in
katholieke kringen gevreesd dat de katholieke meerderheid in de Kamer wel eens in
het gedrang zou kunnen komen.
Die vrees is ongegrond gebleken. Weliswaar heeft de katholieke partij in de Kamer
26 zetels verloren, toch behoudt ze nog een meerderheid van 20 zetels. Met 48% van
het electoraat bezetten de katholieken 57% van de volksvertegenwoordiging. De
katholieke achteruitgang versterkt wel de positie van de christen-democratische
fractie in de partij.
De liberale partij heeft de grootste winst geboekt en gaat van 12 naar 33
kamerzetels, één meer dan de socialisten, die een zetelwinst van 4 lieten noteren. De
Daensisten behouden hun ene zetel. Hoe het ook zij, het zittende homogeen-katholieke
kabinet van Paul de Smet de Naeyer kan rustig verder regeren (tot 1907).
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5.
De hoofdstad van Transvaal, Pretoria, wordt door het Britse expeditieleger onder
commando van generaal Redvers Buller ingenomen.

12.
De Duitse Rijksdag keurt de tweede Vlootwet goed, die voorziet in de bouw van 38
oorlogsschepen in de komende 20 jaar. →

13.
De Bokseropstand breekt uit. Opstandelingen grendelen de diplomatieke wijk van
Peking van de buitenwereld af. →

14.
Het Elbe-Travekanaal wordt door keizer Wilhelm II in gebruik gesteld.

17.
Voor de Bretonse kust, bij Brest, beginnen vlootoefeningen waaraan de Duitse, de
Russische en de Spaanse marine meedoen.

18.
De Italiaanse minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, generaal Luigi
Pelloux, dient bij de koning zijn ontslag in, na hevige conflicten met de socialistische
en radicale partijen.

19.
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De Republikeinse Conventie te Philadelphia kiest president McKinley als
presidentskandidaat, met Theodore Roosevelt als kandidaat voor het
vice-presidentschap. →

20.
In Peking wordt de Duitse ambassadeur, Klemens Freiherr von Ketteler (1853), op
straat vermoord. Het bericht slaat in Duitsland in als een bom.

21.
De vandaag overleden Russische minister van Buitenlandse Zaken, Michael graaf
Moeravjov, wordt opgevolgd door Vladimir graaf Lamsdorff.

24.
In Amsterdam fuseert de Socialistenbond met de SDAP.

Geboren:
7.
Jan Engelman († 19-3-1972) Nederlands lyrisch dichter, kunstcriticus en (toneel-)
vertaler

17.
Martin Bormann († 2-5-1945) plaatsvervanger van Hitler en partijleider der NSDAP
in het Derde Rijk

25.
Louis Mountbatten († 27-8-1979) Engels admiraal; opperbevelhebber der geallieerden
in Zuidoost-Azië in 1945 en laatste onderkoning van Brits Indië

Gestorven:
5.
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Stephen Crane (1-11-1871) Amerikaans naturalistisch schrijver

Duitse Rijksdag neemt nieuwe Vlootwet aan
BERLIJN, 12 juni - De Duitse Rijksdag heeft vandaag de zogenaamde tweede
Vlootwet aangenomen. Het ontwerp dat in januari was ingediend voorziet op den
duur in een verdubbeling van de bestaande vloot. Het wetsontwerp werd met 201
stemmen vóór en 103 tegen in derde en laatste lezing goedgekeurd. Tegen stemden
de socialisten.
In het debat dat aan de stemming voorafging, is het tot een scherpe woordentwist
tussen regeringsgezinde partijen en de socialisten gekomen. De socialistenleider
August Bebel zei dat enkele ijzersmelterijen en de firma Krupp samen ten minste
DM 130 miljoen zouden verdienen aan de bouw van nieuwe pantserschepen. Zijn
partijgenoot Karl Liebknecht constateerde schamper dat er geen geld was voor scholen
en ziekenhuizen, maar dat er wel DM 500 miljoen voor een vloot ‘in het water wordt
gegooid’. De doorgaans zwijgzame rijkskanselier, prins Hohenlohe, reageerde
woedend op deze kritiek. Hij riep het enthousiasme in herinnering dat al in 1848 had
bestaan voor een Duitse vloot als symbool van gezamenlijke Duitse belangen
behartiging op de zeeën en zei verder: ‘De vloot is er niet alleen ter bescherming van
Duitse schepen maar ook om ons bestaan als een over de hele wereld handel drijvende
mogendheid te verzekeren’.
De rijkskanselier kreeg ruime steun uit het parlement. Al jaren zijn industriëlen
actief om de vloot uit te breiden. Ook conservatieve liberalen en hun persorganen
steunden het idee. Intensieve propaganda is ook gevoerd door de sinds twee jaar
bestaande Flottenverein, waarin marinetop, invloedrijke Pruisische Junker en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de nationalistische Alldeutscher Verband
actief zijn geweest en de stemming ten gunste van de nu aangenomen tweede Vlootwet
hebben beïnvloed.

Aanplakbiljet van de Flottenverein die de afgelopen jaren heeft geijverd voor de uitbreiding van de
vloot.
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Japanse barricade in het concessiegebied van de Chinese stad Tièn-tsin.

Bokseropstand uitgebroken in China
PEKING/TIÈN-TSIN, 13 juni - Buitenlandse gemeenschappen in Peking en Tièn-tsin
worden belegerd door Bokser-opstandelingen. In de buurt van Tièn-tsin zijn
strijdmachten van buitenlandse mogendheden aan land gegaan. Naar verluidt zou de
ontzetting van Tièn-tsin binnen een dag een feit kunnen zijn.
In Peking heeft de Chinese regering de oorlog verklaard aan de expeditielegers.
Enkele eenheden van het reguliere Chinese leger schijnen bij de belegering van de
buitenlandse legaties in Peking nu een actieve rol te spelen. Uit heel Noord-China
komen berichten over moordpartijen op buitenlandse missionarissen. Grote aantallen
Chinese christenen worden eveneens gedood. In het zuiden van China schijnen lokale
autoriteiten daarentegen de keizerlijke oorlogsverklaring volstrekt te negeren.
Volgens de laatste berichten uit Peking voeren de buitenlanders een verbeten strijd
om hun leven. De verbindingen met Peking en de buitenwereld zijn nu echter
verbroken. Algemeen wordt gevreesd dat de expeditielegers niet op tijd Peking
kunnen bereiken om de buitenlandse gemeenschap aldaar voor een bloedbad te
behoeden.

Roosevelt ‘running mate’ van McKinley

William McKinley (links) en Theodore Roosevelt.
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WASHINGTON, 19 juni - Op de Conventie van de Republikeinse partij was de
keuze van een kandidaat voor het presidentschap geen punt. De zittende president,
William McKinley, een aimabele, vaderlijke figuur, die zich door een politiek van
machtsvertoon en als gevolg van de aantrekkende economie grote populariteit onder
de bevolking heeft verworven, is zonder discussie benoemd tot kandidaat.
Moeilijker was de keuze van een ‘running mate’. Tegen de zin van de dictatorial
partijbaas Marcus Hanna werd de impulsieve Theodore Roosevelt, gouverneur van
de staat New York, naar voren geschoven als kandidaat voor het vice-presidentschap.
Na aanvankelijke aarzeling - de post naast de belangrijkste man van Amerika staat
immers bekend als een dood spoor - heeft de nog slechts 41 jaar oude Roosevelt het
eervolle aanbod aanvaard.
Bij de Democraten krijgt William Jennings Bryan van de liberale vleugel van
Westelijken opnieuw de kandidatuur, met Stevenson als running mate.
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2.
Na een mislukte poging twee dagen eerder weet graaf Ferdinand von Zeppelin met
zijn door hem ontworpen luchtschip bij Manzell aan het Bodenmeer 20 minuten in
de lucht te blijven. →

5.
In de Eerste Kamer wordt met ruime meerderheid het ontwerp van de Leerplichtwet
aangenomen. →

9.
Het Britse parlement neemt de Commonwealth of Australia Act aan: per 1 januari
1901 wordt Australië bondsstaat binnen het Gemenebest.
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11.
De Boerengeneraal Christiaan de Wet weet met zijn leger aan de Britten te ontsnappen
en begint een guerrilla-oorlog.

14.
In Parijs worden de tweede moderne Olympische Spelen geopend. →

14.
Een internationaal expeditieleger neemt Tièn-tsin in; de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Hay bevestigt nog eens dat de VS onbelemmerde handel met
China voorstaan (‘open-deur-politiek’).

20.
De Rotterdamse havenstaking, die op 2 juli was uitgeroepen wordt officieel beëindigd.
→

24.
Te Toeo-tsjeng wordt de Nederlandse bisschop-missionaris F.H. Hamer door de
Bokseropstandelingen vermoord. →

27.
Keizer Wilhelm II doet de Duitse troepen, die als versterking naar China worden
gestuurd, in Bremerhaven uitgeleide, en roept hen op even meedogenloos als eens
de Hunnen tegen de Germanen op te treden (de zogenaamde ‘Hunnenrede’). →

29.
Te Monza komt de Italiaanse koning Umberto I (geboren 14-3-1844 en koning vanaf
1878) door een aanslag om het leven. De dodelijke kogels werden afgevuurd door
de Amerikaanse anarchist van Italiaanse origine Gaetano Bresci. →

Geboren:
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4.
Louis Daniel (‘Satchmo’) Armstrong († 6-7-1971) Amerikaans jazzcomponist, trompettist en -zanger

29.
Eyvind Johnson († 25-8-1976) Zweeds schrijver, Nobelprijs 1974

Von Zeppelin test eerste luchtschip

De ‘Deutsche Luftschiffahrts-Aktien-Gesellschaft’ werft passagiers.

FRIEDRICHSHAFEN, 2 juli - Vanuit een drijvende hangar op het Bodenmeer
heeft het eerste luchtschip van graaf Ferdinand von Zeppelin een vlucht van ongeveer
20 minuten gemaakt. De LZ-1 had, naast von Zeppelin zelf, vier bemanningsleden
aan boord.
Von Zeppelin maakte zijn eerste plannen voor luchtschepen in 1874. Dertig mensen
zijn een jaar lang in de weer geweest met de bouw van de aluminium constructie
waarin 17 waterstoftanks een plaats hebben gekregen.
Dit luchtschip is het eerste in een serie van succesvolle modellen. Op 19 oktober
vliegt de LZ-6 als eerste rond de Eiffeltoren, de LZ-56 boekt een snelheidsrecord
door 6725 km in 98 uur af te leggen en de LZ-127 onderhoudt een transatlantische
passagiersvlucht, lang voordat vliegtuigen daartoe in staat zijn. De laatste kan 24
passagiers vervoeren, meet 230 meter en heeft een kruissnelheid van 110 km/uur.
De LZ-127 onderhoudt een dienst op Zuid-Amerika.

Nederlander gedood tijdens Bokseropstand
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PEKING, 24 juli - De Nijmegenaar Ferdinand Hamer, bisschoppelijk bestuurder van
Zuidwest-Mongolië in China, is vandaag gemarteld en ter dood gebracht. Hij is de
bekendste van de missionarissen en zendelingen die het leven lieten als slachtoffers
van de Bokseropstand.
In de Bokseropstand hebben naar schatting 25 000 christenen het leven verloren.
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Wilhelm II agressief in ‘Hunnenrede’
BREMERHAVEN, 27 juli - De Duitse keizer Wilhelm II heeft vandaag in de
Noordduitse havenstad Bremerhaven een felle aanval gericht op China. De keizer
reageerde hiermee op het nieuws van de moord in Peking op de Duitse ambassadeur
aldaar, baron von Ketteler. Tegenover Duitse vrijwilligers, die op het ogenblik in
Bremerhaven inschepen om in China te gaan strijden, zei Wilhelm onder meer: ‘als
U Uw vijand ontmoet, dan moet U hem verpletteren. Geen onderdak zal worden
verschaft, geen gevangenen zullen worden gemaakt’.
En hij voegde eraan toe: ‘Net als de Hunnen, duizend jaar geleden, onder leiding
van Etzel (Attila) een faam verwierven waardoor zij nog altijd in de historische
traditie voortleven, moge zo de naam van Duitsland op eenzelfde manier bekend
worden in China, zodat geen Chinees het ooit nog zal wagen om op een Duitser neer
te zien’.
De Duitse soldaten in Bremerhaven reageerden enthousiast op deze furieuze
woorden van hun keizer. In linkse kringen in Duitsland is daarentegen met afschuw
gereageerd op wat daar

Keizer Wilhelm II spreekt zijn troepen toe in Bremerhaven.

wordt genoemd, de agressieve toon van de keizerlijke speech. Ook in andere
hoofdsteden in Europa is sprake van opwinding en verontwaardiging over wat kortweg
wel als de ‘Hunnenrede’ wordt aangeduid. Enerzijds wordt gewezen op de alom
bekende mateloosheid van Wilhelm II wanneer deze spreekt, waarbij al zijn woorden
niet op een goudschaaltje hoeven te worden gewogen en de keizer zich wel vaker
pleegt te laten gaan zonder dat dit in de politieke en diplomatieke praktijk gevolgen
heeft, maar anderzijds meent men dat de woorden van de keizer ditmaal samengaan
met een vastberadenheid om in China een prominente rol te spelen.
Onlangs nog heeft de keizer bij het uitbreken van de ongeregeldheden in Peking
gezegd dat de Duitse vlag ‘op de muren van Peking dient te hangen’ naast die van
de andere Europese mogendheden. Deze woorden maken een schikking met China
zonder bezetting van Peking bijzonder moeilijk. Eind juni al heeft Duitsland vanuit
zijn steunpunt Takoe een kleine legereenheid ontscheept. Een expeditiemacht van
10 bataljons en twee Oostaziatische brigades, aangevuld met vlooteenheden, is
inmiddels gevolgd.
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In regeringskringen in Berlijn wordt intussen luid gesproken over de mogelijke
oprichting van een speciaal koloniaal leger. Tegen deze achtergrond wordt aan de
woorden van keizer Wilhelm II meer betekenis toegekend dan slechts die van een
verbale ontsporing in de ban van het nieuws van de moord op baron von Ketteler.

Koning Umberto vermoord
MONZA, 29 juli - De Italiaanse koning Umberto I is in Monza vermoord door de
anarchist Gaetano Bresci. Bresci, die eerder was geëmigreerd naar de Verenigde
Staten, is speciaal voor de aanslag teruggekeerd uit zijn woonplaats Paterson, New
Jersey. Hij verklaart dat de moord op Umberto een wraakneming is voor de
onderscheiding die deze heeft verleend aan generaal Fiorenzo Bava-Beccaris, de
man die twee jaar geleden met zeer harde hand de sociale onlusten in Milaan heeft
onderdrukt. Hierbij werden ongeveer honderd mensen gedood.
De moordaanslag op de 56-jarige koning

Koning Umberto is dodelijk gewond, terwijl de dader wordt overmeesterd.

komt in een tijd van gewelddadige, sociale onrust en groeiende antimonarchale
gevoelens in Italië, ter linkerzijde bij de in opkomst zijnde republikeinen en hun
geestverwanten, ter rechterzijde bij conservatieve katholieken die nog wrokken over
de inneming van Rome in 1870.
Umberto, die in 1878 was aangetreden als koning, heeft zich sterk ingezet voor
de verdere eenwording van Italië. Zijn autoritaire interventies in de politiek werden
echter fel gekritiseerd.
Koning Umberto was een zoon van Victor Emanuel II en aartshertogin Adelheid.
Hij nam in 1859 deel aan de oorlog tegen Oostenrijk en stelde zich vervolgens in
dienst van de Italiaanse eenheidsbeweging. Na de verovering van Rome in september
1870 aanvaardde hij het opperbevel over de bezetting aldaar. In het eerste jaar van
zijn koningschap, op 17 november 1878, werd hij in Napels door de anarchist
Passanente, die hem wilde doden, aan de arm gewond. Negen jaar later werd er bij
Rome voor de tweede keer een aanslag op zijn leven gepleegd.
Umberto was getrouwd met zijn nicht Margaretha Theresia Johanna, een dochter
van zijn oom Ferdinand.
Het bewind van koning Umberto werd gekenmerkt door het getwist tussen liberalen
en radicalen en persoonlijke schandaalaffaires van politici. De grote werkloosheid
die veel Italianen emigreren; socialisme en anarchisme kwamen tot bloei.
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De Rotterdamse politiepost op de Boompjes is door militairen bezet.

Havenstaking is ten einde
ROTTERDAM, 20 juli - De havenstaking die op 2 juli werd uitgeroepen, is officieel
beëindigd. Hoewel de werkgevers op enkele punten aan de eisen van de arbeiders
zijn tegemoetgekomen, zijn zij de grote winnaars van dit derde grote arbeidsconflict
in de Rotterdamse haven (ook in 1890 en 1896 werd er in de haven actie gevoerd).
De Federatie, samenwerkingsverband van een aantal arbeidersverenigingen eiste
van de havenwerkgevers een arbeidsdag van 6.00 tot 18.00 uur, dubbele betaling
van overwerk en een zondagstoeslag van ƒ 12 (het uurloon bedraagt ƒ 0,25).
Een patroonscommissie bood aan: een zondagstoeslag van ƒ 6 per halve dag en
50% overwerktoeslag. Dit laatste ging de Federatie niet ver genoeg, en op 2 juli werd
een algemene staking uitgeroepen. Met name de ertswerkers weigerden aanvankelijk
hieraan mee te doen, maar zij werden door vrouwen van stakers fysiek gedwongen
het werk neer te leggen.
De werkgevers (zij ontbonden de patroonscommissie) weigerden met de Federatie
te praten. De staking verliep snel, doordat van elders werkwilligen werden ingezet,
er geen stakingskassen waren en individuele werkgevers de in eerste instantie
toegezegde toeslagen daadwerkelijk uitbetaalden. Toen de Federatie de staking
officieel ophief, was ze in feite al beëindigd.
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Senaat neemt met ruime meerderheid Leerplichtwet aan
DEN HAAG, 5 juli - De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid (33 tegen 16
stemmen) het ontwerp van de Leerplichtwet aangenomen. De wet verplicht ouders
hun kinderen vanaf uiterlijk zeven jaar voor zes jaar voldoende lager onderwijs te
laten volgen. Ouders wier kinderen ongeoorloofd verzuimen, kunnen een boete
krijgen van maximaal ƒ 15, bij recidive ƒ 50; bij de tweede of volgende herhaling
kan de rechter maximaal zeven dagen hechtenis opleggen.
Eind maart van dit jaar kwam het ontwerp (twee jaar eerder ingediend door minister
mr. H. Goeman Borgesius van Binnenlandse Zaken) slechts ternauwernood door de
Tweede Kamer: 50 tegen 49 stemmen. Indien het paard van de vrij-antirevolutionaire
afgevaardigde Schimmelpenninck niet kort tevoren zijn berijder had afgeworpen,
zodat deze niet aan de stemmingen kon deelnemen, zouden de stemmen hebben
gestaakt, waarmee de Leerplichtwet zou zijn verworpen.

Tweede moderne Olympische Spelen in Parijs geopend
PARIJS, 14 juli - In de Franse hoofdstad zijn vandaag de Olympische Spelen geopend,
de tweede sinds dit klassiek-Griekse sportfestijn zes jaar geleden tot nieuw leven
werd gewekt door de Franse pedagoog Pierre baron de Coubertin. De Coubertin
poogt met de spelen de verbroedering tussen de volkeren te stimuleren.
Daartoe riep hij in 1894 aan de Sorbonne in Parijs het ‘Congres voor het herstel
van de Olympische Spelen’ bijeen, waaraan veertien landen deelnamen. Besloten
werd een openbare inschrijving te houden voor de herbouw van het marmeren stadion
van Pericles in Athene. Dank zij de steun van vrienden en vooral van de rijke Griek
Averof slaagde De Coubertin in zijn opzet en de eerste moderne Spelen werden vier
jaar geleden georganiseerd op Griekse bodem.
Ditmaal neemt de Franse staat een belangrijk deel van de kosten voor zijn rekening:
de Spelen in Parijs zijn een spectaculair onderdeel van de grote wereldtentoonstelling,
die hier sinds 22 april wordt gehouden.
De Spelen werden vanmiddag geopend door de voorzitter van het Internationaal
Olympisch Comité, De Coubertin, in aanwezigheid van de president van de Franse
Republiek, Emile Loubet.
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1.
President McKinley stelt een tweede Filippijnen-commissie in. →

1.
De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond neemt zijn nieuwe, eigen
gebouw in Amsterdam in gebruik. →

3.
In Parijs wordt de driedaagse conferentie van de in 1889 door de Fransman Fr. Passy
en de Engelsman W.R. Cremer opgerichte pacifistische Internationale Unie voor
Arbitrage beëindigd.

4.
Onder commando van admiraal Edw. Seymour trekt het internationale interventieleger
op naar Peking. Opperbevelhebber von Waldersee is nog niet in China gearriveerd.

12.
Meer dan 100 000 mensen begeleiden in Berlijn Wilhelm Liebknecht naar zijn laatste
rustplaats. Hij was een der vaders van de SPD, en tot zijn dood hoofdredacteur van
partijblad Vorwärts.

13.
Op het vierde zionistencongres te Londen verklaart Theodor Herzl dat
Groot-Brittannië een van de laatste toevluchtsoorden is waar nog geen ingeburgerde
jodenhaat bestaat.

14.
Peking wordt ingenomen, waarbij de door hun leiders opgeklopte wraakgevoelens
van de soldaten van het internationale expeditieleger vrij baan krijgen. Op grote
schaal vinden wreedheden en plunderingen plaats. →
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14.
Als eerste stad van Nederland gaat Amsterdam zijn tramnet elektrificeren. Op één
traject is de paardentram al vervangen.

24.
In Glasgow wordt het begin van een builenpestepidemie ontdekt. Door het toedienen
van serum - hetgeen dan voor het eerst op grote schaal gebeurt - wordt deze epidemie
snel bedwongen.

31.
Het laatste Boeren-bolwerk, Johannesburg, wordt door de Britten onder aanvoering
van generaal Roberts ingenomen. Deze proclameert de annexatie van Transvaal.

Geboren:
3.
Ernest T. Pyle († 18-4-1945) Engels journalist die bekendheid kreeg als
oorlogscorrespondent in de Tweede Wereldoorlog

Gestorven:
25.
Friedrich Nietzsche (15-10-1844) Duits cultuurcriticus en filosoof

Expeditieleger in Peking
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Europese troepen tijdens de bevrijding van de gezantschappen in Peking.

PEKING, 14 augustus - Een internationale legermacht heeft de belegerde
gezantschappen in Peking bevrijd. De keizerin van China is, verkleed als boerin, op
een ossewagen uit de hoofdstad gevlucht.
Volgens berichten hebben 76 buitenlanders bij de belegering van de ‘Wijk der
Gezantschappen’ het leven verloren. Vele duizenden opstandelingen werden gedood
tijdens de opmars en de belegering van de buitenlandse troepen. Enkele hooggeplaatste
Chinese edelen die openlijk de kant van de Bokseropstandelingen hadden gekozen,
hebben zich bij de nadering van de expeditielegers van het leven beroofd. Buitenlandse
troepen in Peking zijn nu met wraakacties tegen de opstandelingen en hun
sympathisanten begonnen. Daarbij vindt op grote schaal moord, plundering en
brandstichting plaats.

Eigen gebouw diamantarbeiders
AMSTERDAM, 1 augustus - De Algemeene Nederlandse Diamantbewerkersbond
heeft zijn nieuwe gebouw aan de Plantage Franschelaan, een ontwerp van architect
H.P. Berlage, officieel in gebruik genomen. De bouw heeft ruim een jaar geduurd
en ongeveer ƒ 80 000 gekost. De financiële positie van de ANDB (de eerste
Nederlandse vakbond met een eigen gebouw) heeft niet toegelaten, dat de geplande
versieringen werden uitgevoerd.
De bouw heeft binnen de ANDB nogal wat wrevel opgewekt. De diamantindustrie
verkeert als gevolg van de oorlog in Zuid-Afrika in een crisis en drie- à vierduizend
diamantarbeiders zijn werkloos. De ANDB weigert echter werkloosheidsuitkeringen
te verstrekken. Waarom wel geld besteden aan een gebouwen niet aan ons, redeneerde
een aantal werklozen.
ANDB-voorzitter Henri Polak reageerde met: ‘Als de bond werklozen
ondersteuning gaat geven, zal de bond snel zijn verdwenen’.

Taft moet orde brengen op Filippijnen
MANILA, 1 augustus - Een van de ingewikkeldste problemen die zijn ontstaan door
de oorlog tegen Spanje, is het vraagstuk aangaande het bestuur over de Filippijnen.
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Tijdens het Spaanse bewind is daar een sterke opstandige beweging gegroeid, die
het er niet mee eens is dat de Verenigde Staten de macht nu maar eenvoudig
overnemen van de Spanjaarden. President McKinley sluit direct zelfbestuur voor de
Filippino's echter uit en heeft een militair bestuur ingesteld.
Nadat hij vorig jaar de eerste Filippijnen-commissie een rapport had laten opstellen
over de toestand van de archipel en over de beste manier om die te regeren, begint
nu een tweede Filippijnen-commissie, onder voorzitterschap van William Howard
Taft, aan haar taak een regeringssysteem voor de Filippijnen te ontwikkelen. De
commissie bestaat in totaal uit vijf leden.
In de eerste plaats is de commissie een permanent bestuursorgaan, zetelend in de
Filippijnse hoofdstad Manila, maar daarnaast moet zij, terwijl op het platteland een
ware guerrilla woedt tussen de Filippijnse verzetsstrijders en het Amerikaanse leger,
proberen om op plaatselijk niveau, eerst in de dorpen en dan in de provincies,
bestuursorganen te creëren.
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1.
Het 25-jarig regeringsjubileum van de Turkse sultan Abdoel Hamid II wordt in
Constantinopel feestelijk gevierd en afgesloten met een groots vuurwerk. De
desintegratie van het Turkse rijk gaat echter voort. →

Een karikatuur van de reactionaire en tirannieke Turkse sultan Abdoel Hamid II die, met bebloed
zwaard en een afgehakt hoofd in de hand, onder een boog van schedels doorrijdt. Het 25-jarige
regeringsjubileum van de sultan is begin deze maand in Constantinopel met veel feestelijk vertoon
gevierd.

2.
De telegraafverbinding tussen Duitsland (Borkum) en de VS (New York) wordt in
gebruik gesteld.
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4.
In de Belgische stad Charleroi breekt een staking uit in de glasindustrie (8000 man).

7.
In Peking wordt het Bokser-Protocol getekend. →

10.
President Kruger vertrekt naar Lourenço Marques; S.W. Burger blijft de honneurs
waarnemen.

13.
In Melbourne (Australië) vindt de première plaats van een propagandafilm van het
Leger des Heils, met als nieuwigheid speciaal voor deze film gecomponeerde muziek.

17.
De Amsterdamse diamantbewerkers beëindigen, na een akkoord te hebben bereikt
met hun werkgevers, hun staking die op 7 augustus was begonnen. →

21.
Op het vierdaagse SPD-congres te Mainz is besloten tot een reorganisatie van de
partij en is krachtig stelling genomen tegen de Duitse koloniale politiek.

21.
Op het Filippijnse eiland Luzon komt het tot confrontaties tussen Amerikaanse
soldaten en guerrilleros.

23.
‘Weltmarschall’ von Waldersee is eindelijk gearriveerd in Tièntsin, en neemt het
opperbevel van de internationale strijdkrachten over. (63 000 man, van wie 24 000
Duitsers.) Hij begint met het organiseren van strafexpedities.
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27.
Het vijfde congres der Socialistische (Tweede) Internationale te Parijs wordt
beëindigd. Er is besloten tot de oprichting van een permanent secretariaat te Brussel
(onder leiding van Camille Huysmans); ten aanzien van de
regeringsverantwoordelijkheid van socialisten (ministerialisme of ‘millerandisme’)
wordt verklaard dat dit afkeuring verdient, maar tactisch nodig kan zijn. →

Geboren:
6.
Julien Green
Frans schrijver van Amerikaanse origine

Diamantbewerkers weer aan de slag
AMSTERDAM, 17 september - De algemene staking van de Amsterdamse
diamantbewerkers is ten einde. Werkgevers en arbeiders hebben een akkoord bereikt
over het uitbetalen van een ‘boort-toeslag’.
Directe aanleiding tot de staking, waartoe de Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkersbond op 7 augustus opriep, was de stijging van de prijzen van
boort (diamantpoeder), de belangrijkste grondstof van de diamantbewerkers. De
ANDB vroeg de werkgevers, verenigd in de Amsterdamsche Juweliersvereeniging,
de invoering van nettotarieven, die een minimuminkomen voor de diamantbewerkers
zouden garanderen.
Tegenvoorstellen van de AJV waren in de ogen van de ANDB-bestuurders volstrekt
onvoldoende, en men riep op tot een algemene staking. In diverse sectoren van de
diamantindustrie werd overigens, met instemming van de ANDB, door ongeveer
1200 man doorgewerkt.
De weerstandskas van de bond was

Vergadering tijdens de boortstaking in het ANDB-gebouw te Amsterdam.
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onvoldoende voor een langdurige staking. Om toch gedurende enige tijd
stakingsuitkeringen te kunnen doen werd op het nieuwe bondsgebouw een hypotheek
genomen.
Na langdurige onderhandelingen bleken de werkgevers uiteindelijk bereid de
diamantbewerkers een boorttoeslag te geven, dan wel zelf boort ter beschikking te
stellen.

Bokser-Protocol getekend
PEKING, 7 september - In de Chinese hoofdstad is het zogenaamde Bokser-Protocol
getekend door prins Li Hongschang als vertegenwoordiger van de Chinese regering
en de gevolmachtigde vertegenwoordigers van 11 buitenlandse mogendheden
waaronder Nederland.
Het Protocol is voornamelijk een overeenstemming over de bestraffing van
verantwoordelijken voor de Bokseropstand en over herstelbetalingen aan
buitenlanders.
Tien Chinese hoogwaardigheidsbekleders zullen worden geëxecuteerd terwijl
honderd anderen op andere wijze zullen worden bestraft.
Alle militaire fortificaties tussen Peking en de zeekust zullen worden ontmanteld.
Spoorwegposten zullen door buitenlandse troepen bezet worden.
Andere bepalingen van de overeenkomst behelzen onder meer een uitbouw en
fortificering van de ‘Wijk der Gezantschappen’ in Peking, de afschaffing van
toelatingsexamens voor de keizerlijke bureaucratie in 45 steden en formele
verontschuldigingen van Chinese zijde jegens de elf buitenlandse mogendheden voor
de gebeurtenissen in de afgelopen tijd.

Vier leiders van de Bokseropstand zijn onthoofd door officieren van de Chinese gendarmerie.
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Socialistische Internationale bijeen in Parijs

Terwijl de spreker oproept tot eendracht, vliegen achter het podium de deelnemers elkaar in de haren.

PARIJS, 23 september - De Tweede - of Socialistische - Internationale is vandaag
in Parijs begonnen aan zijn jaarlijkse congres. De vertegenwoordigers van de
socialistische partijen uit drieëntwintig landen zullen naar verwacht wordt op dit
congres een besluit nemen over het stichten van een permanent bureau, dat in Brussel
gevestigd wordt. Aan het congres wordt voorgesteld in dit bureau twee leden per
land zitting te laten nemen. De Belgische socialist Camille Huysmans zal belast
worden met de leiding van dit permanente bureau.
Naar men mag aannemen zullen de internationale socialisten in Parijs tevens
trachten het geschil bij te leggen, dat is ontstaan door het toetreden van de Franse
socialist Millerand vorig jaar tot de Franse regering. Het conflict hierover - een
belangrijke vleugel van de Internationale is van mening dat samenwerking met
‘bourgeois’-partijen verwerpelijk is - dreigt diepe verdeeldheid te zaaien in de
socialistische gelederen.
Naar verluidt zou de Duitse socialistische voorman Karl Kautsky met een
compromis op zak lopen: de Internationale zou het principe van
regerings-samenwerking verwerpen, maar erkennen dat buitengewone omstandigheden
een dergelijke samenwerking met bourgeois-partijen toch noodzakelijk kunnen
maken.
Tot de internationale socialistische kopstukken die in Parijs bijeen zijn, behoren
naast Kautsky ook diens landgenoten Karl Liebknecht en Clara Zetkin, de Fransen
Jules Guesde en Jean Jaurès, de Rus Lenin, de Belg Edouard Anseele en de Spanjaard
Pablo Iglesias.
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1.
De Duitse Rijksdag neemt de Ongevallenwet aan, die voorziet in uitkeringen aan
door bedrijfsongevallen arbeidsongeschikt geworden arbeid(st)ers.

2.
De Belgische kroonprins Albert van Saksen-Coburg treedt in München in het huwelijk
met Elisabeth van Beieren.

16.
Koningin Wilhelmina kondigt haar verloving aan met de Pruisische legerofficier
hertog Heinrich van Mecklenburg-Schwerin. →

16.
Bij de ‘Kakhi’-verkiezingen in Groot-Brittannie behouden de liberalen de
meerderheid. Lord Salisbury formeert een kabinet, met Lord Lansdowne als minister
van Buitenlandse Zaken. →

16.
De regeringen in Londen en Berlijn sluiten een verdrag ten aanzien van China's
kustgebied en de oevers van de Jang-tse (het zogenaamde Jang-tse-verdrag). Beide
staten staan een ‘opendeurpolitiek’ in handelsaangelegenheden voor en zullen zich
tegen territoriale eisen van derden verzetten.

17.
Rijkskanselier Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (79) treedt wegens
gezondheidsredenen af en wordt opgevolgd door minister van Buitenlandse Zaken
Bernhard graaf von Bülow.
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19.
De verdreven president Paul Kruger vertrekt naar Europa om de oorlog met
diplomatieke middelen voort te zetten. →

20.
In Den Haag komt een enthousiaste menigte op de been bij de intocht van het
verloofde koninklijk paar.

26.
Het Belgisch parlement neemt de Wet op het ouderdomspensioen aan.

28.
De Ilde Olympische Zomerspelen in Parijs worden beëindigd. →

Geboren:
3.
Thomas Wolfe († 15-9-1938) Amerikaans schrijver
Heinrich Himmler(† 23-5-1945) nazi-politiechef, hoofd van de Gestapo in het
Derde Rijk

Gestorven:
20.
Charles Dudley Warner (12-9-1829) Amerikaans schrijver

Verloving van de Koningin
DEN HAAG, 16 oktober - Koningin Wilhelmina (20) heeft haar verloving
bekendgemaakt met Heinrich Waldimir Albrecht Ernst hertog van Mecklenburg (24).
Het voornemen van het jonge paar werd in een koninklijke boodschap aan beide
Kamers van de Staten-Generaal aangekondigd. ‘... Moge deze gebeurtenis, onder
Gods zegen, bevorderlijk zijn aan het welzijn van Ons Land en zijne Bezittingen in
Oost en West’, voegde de Koningin er in een proclamatie aan het Nederlandse Volk
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aan toe. Het bericht van de koninklijke verloving is in het hele land met grote
blijdschap ontvangen.
Het huwelijk zal begin volgend jaar in Den Haag worden ingezegend.
Met deze bekendmaking is een eind gekomen aan een stroom van geruchten over
mogelijke huwelijkskandidaten. Aanvankelijk verluidde het, dat twee Engelse prinsen
goede kansen maakten, later - toen de Nederlands-Engelse betrekkingen als gevolg
van de Boerenoorlog onder druk kwamen te staan - werden de namen gehoord van
de Duitse prinsen Wilhelm von Wied en Friedrich Wilhelm van Pruisen.
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin werd opgeleid aan het befaamde
Vitzhum-gymnasium in Dresden. In 1894 liet hij zich inlijven bij het Duitse leger.
Vervolgens maakte hij een tocht van negen maanden naar Brits Indië en

Koningin Wilhelmina met haar verloofde Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

Ceylon. In 1896 legde hij zijn officiers-examen af en deed daarna actieve dienst als
luitenant van het Garde-Jäger-Bataillon. In 1899 werd hij op eigen verzoek op
non-actief gesteld, om zich aan het bestuur van zijn hertogdom te kunnen wijden.
De beslissing over de verloving viel tijdens een bezoek van koningin Wilhelmina
en koningin-moeder Emma aan de erfgraaf en erfgravin van Erbach-Schönberg te
König.

Olympische Spelen duren 5 maanden
PARIJS, 28 oktober - Als eerbewijs aan Pierre baron de Coubertin, grondlegger van
de moderne Olympische Spelen, verkreeg Parijs de organisatie van de IIde
Zomerspelen. Het domicilie van de Franse edelman smeerde het evenement uit over
vijf maanden (20-5 tot 28-10) en ging veel te slordig en ongeînteresseerd te werk.
Er deugde weinig van het verloop en de toeschouwers bleven weg.
De Spelen trokken 22 landen, waarvan Frankrijk het thuisvoordeel volledig
uitbuitte. Het vergaarde het meeste goud (29) tegen 20 van de Verenigde Staten en
17 van de Britten. België, met 62 atleten aanwezig, kwam tot een score van achtmaal
goud, zevenmaal zilver en vijfmaal brons. Het klasseerde zich daarmee als vierde.
Nederland
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Een marathonloper wordt verfrist.

trad, met 28 vertegenwoordigers, minder op de voorgrond: eenmaal goud, eenmaal
zilver en driemaal brons.
De gestuurde twee roeide voor Nederland naar goud, met Brandt, Klein en
Brockmann als bemanning. Stuurman Brockmann werd te zwaar bevonden voor de
finale. Een onbekende Franse jongen van nog geen tien jaar nam in de eindstrijd zijn
plaats in.
België onderscheidde zich bij het boogschieten, paardrijden (met onder meer
verspringen voor paarden), roeien (zilver voor de acht), voetballen (derde) en
waterpolo (tweede). De Belg Leon de Lunden behaalde goud bij het schieten op
levende duiven, wat later werd afgeschaft.
De Amerikaan Alvin Kraenzlein blonk uit bij atletiek met goud op de 60 meter,
het verspringen, de 110 en 200 meter horden. Het programma bevatte nummers en
sporten als cricket (Engeland winnaar), croquet (Frankrijk), golf (VS), polo (GB),
rugby (Frankrijk), tennis (GB) en touwtrekken (Zweeds-Deense ploeg). Door de veel
te lange duur van de Spelen waren er tientallen incidenten, met onder meer een
knallende ruzie tussen Amerika en Frankrijk over de Franse winnaar Michel Theato
op de marathon. Hij zou hele stukken van het af te leggen traject hebben afgesneden.
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Paul Kruger naar Europa

De uitgeweken president Paul Kruger (tweede op trap) verlaat de Gelderland in de haven van
Marseille.

LOURENÇO MARQUES, 19 oktober - President Paul Kruger van de
Boerenrepubliek Transvaal is in de Delagoabaai aan boord gegaan van het
Nederlandse oorlogsschip Gelderland, dat hem naar Europa zal brengen.
Paul Kruger moest begin juni met het grootste deel van zijn regering uit Pretoria
vluchten voor de Engelsen, die hun opmars na de inneming van Johannesburg
voortzetten. Kruger week uit naar Lourenço Marques, hoofdstad van de Portugese
kolonie Mozambique. Nederland bood hem een schip aan om hem naar Europa te
vervoeren. Kruger wil tot steun oproepen voor de hier en daar nog doorvechtende
Boeren, ondanks de Engelse annexatie van Transvaal en Oranje Vrystaat.
De Britse regering heeft geen aanstoot genomen aan het Nederlandse aanbod. In
andere Europese landen werd het enthousiast ontvangen. De Franse dichter Jean
Rameau schreef over koningin Wilhelmina: ‘Vous seule, entre les rois, faîtes le geste
mâle’.
De Britse annexatie van de Zuidafrikaanse Republiek is vorige maand een feit
geworden. Het nieuws van de Hoge Commissaris, Sir A. Miller, dat de Britse
opperbevelhebber Lord Roberts de annexatie van de Zuidafrikaanse Republiek had
uitgeroepen, werd in het Londen Lagerhuis onder gejuich van de ministers ontvangen.
Tegelijk werd bekend gemaakt dat het nieuwe gebied voortaan Transvaal zal heten
en met onmiddellijke ingang deel uitmaakt van Hare Majesteits Dominions. De
verklaring van de regering werd door de leden van de oppositie in stilte aangehoord.
De Britten volgen een taktiek van de ‘verschroeide aarde’: de vrouwen en kinderen
van de Boeren worden ingesloten in concentratiekampen waar zij in zulke slechte
omstandigheden leven dat ruim 26 000 van hen - meest zuigelingen en kleuters binnen ongeveer twintig maanden na de inrichting van de kampen sterven. Met deze
taktiek worden veel Boeren overgehaald als ‘neutralen’ de wapens neer te leggen.
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Conservatieve meerderheid verkleind
LONDEN, 16 oktober - Het Conservatieve kabinet dat sinds 1895 aan het bewind is
geweest, is met een geringere meerderheid uit de verkiezingsstrijd te voorschijn
gekomen.
Het aantal regeringsaanhangers in het Lagerhuis daalde tot 401. De oppositie telt
nu 268 leden. In Orkney en Shetland zal pas volgende week worden gestemd. Maar
aangenomen wordt dat de Conservatieve kandidaat daar zijn zetel zal behouden.
De verdeling van de 670 zetels in het parlement is nu als volgt: Conservatieven
332, Liberale Unionisten 69 (samen 401), Liberalen en Labour 187, Nationalisten
82 (samen 269, inclusief de voorzitter van het Huis).
De meerderheid ten gunste van de regering is nu twintig zetels minder dan na de
verkiezingen van vijf jaar geleden. Maar afgezien van toen is het de grootste sinds
1832, toen de Liberalen een meerderheid van 370 zetels behaalden. Hoewel het
evenwicht tussen de partijen nauwelijks is aangetast, is de toename van het aantal
Unionistische zetels een bewijs voor de algemene verbetering van de positie van het
kabinet.

‘Daily Graphic’-verkiezingsladder met poppen van de opponenten.
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Paus Leo XIII laat de encycliek De Redemptore verschijnen waarin hij zijn vreugde
uitspreekt over pelgrimages.

3.
De arts W. Poolman sticht te Lange Ruige Weide de eerste afdeling van het Groene
Kruis.

4.
Het Zwitserse volk stemt bij referendum in met de door de socialisten voorgestelde
uitbreiding van het stem- en kiesrecht.

5.
Op Cuba neemt een constitutionele regering met volksvertegenwoordiging de plaats
in van het Amerikaanse militaire bestuur.

6.
De zittende president der VS, de Republikein William McKinley, wordt herkozen.
Theodore Roosevelt wordt vice-president. →

6.
De guerrilla-acties van de Boeren nemen aan intensiteit toe; generaal Kitchener gaat
ertoe over om Boerenfamilies in concentratiekampen te isoleren van de guerrillero's.

12.
De wereldtentoonstelling te Parijs wordt gesloten. Het bezoekersaantal - 50 miljoen
- wordt nooit meer door een wereldexpo overtroffen. Het belang van nieuwigheden
als elektriciteit en film werd breed uitgemeten. →
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De Wereldtentoonstelling in Parijs wordt op 12 november gesloten.

13.
Bij een opstand in Somalië (Noordoost-Afrika) wordt de Britse ondercommissaris
Jenner vermoord.

14.
Een Tsjechische jury veroordeelt de jood Leopold Hilsner uit Polna (Bohemen) ter
dood, op beschuldiging van de rituele moord op twee meisjes. Omdat hier sprake is
van een vonnis op grond van een antisemitisch bijgeloof, een gerechtelijke moord.

29.
De socialistische fractievoorzitter in de Belgische Tweede Kamer, Emile Vandervelde,
dient een wetsontwerp in dat het verlenen van kiesrecht aan vrouwen op gemeentelijk
en provinciaal niveau behelst. Het voorstel behaalt geen meerderheid.

Geboren:
8.
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Margaret Mitchell († 16-8-1949) Amerikaans schrijfster

Gestorven:
22.
Sir Arthur Sullivan (13-5-1842) Engels componist

30.
Oscar Fingall O'Flaherty Wills Wilde (16-10-1854) Engels (toneel-) schrijver en
moraalcriticus

William McKinley wordt herkozen
WASHINGTON, 6 november - McKinley heeft de Amerikaanse
presidentsverkiezingen met overgrote meerderheid gewonnen. Hij kreeg de steun
van bijna een miljoen kiezers meer dan zijn Democratische rivaal Bryan: 7 219 530
tegen 6 358 071. Ook wat betreft het aantal kiesmannen is de uitslag overtuigend:
292 tegen 155.
De uitslag volgt op een campagne waarin de president zich had beperkt tot het
houden van redevoeringen in Washington, terwijl zijn dynamische partner Roosevelt
het met een uitgebreide campagne-rondreis door het land energiek en met veel succes
had opgenomen tegen de krachtige campagne van de Democratische kandidaat
William Jennings Bryan. Die had vooral gefulmineerd tegen de gevolgen van de
oorlog met Spanje: het gevaar dat de VS zich onwillekeurig tot een koloniale
mogendheid zouden ontwikkelen.
‘Wij houden staande dat geen land in staat is het lang vol te houden om half
republiek en half imperium te zijn en we waarschuwen het Amerikaanse volk dat
imperialisme in het buitenland snel en onvermijdelijk zal leiden tot despotisme in
het binnenland’, was een van Bryans uitspraken tijdens zijn campagne, waarin de
heftige discussie van het ogenblik wordt weerspiegeld.
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2.
President Kruger vindt een enthousiast onthaal in Duitsland, nadat de Vlamingen
zich een dag eerder ook niet onbetuigd hadden gelaten. De Duitse regering wenst
hem evenwel niet te ontvangen.

6.
De Eerste Kamer gaat in tweede instantie akkoord met de Ongevallenwet. →

9.
Koningin Wilhelmina ontvangt president Kruger. Tijdens de rijtoer van ‘Oom Paul’
kent het enthousiasme van de Hagenaars geen grenzen. →
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Op 9 december verschijnt president Paul Kruger op het balkon van Hotel des Indes om de
toegestroomde menigte te groeten.

11.
Generaal Roberts laat het opperbevel van het Britse expeditieleger in Zuid-Afrika
over aan Lord Kitchener. Noord-Transvaal rebelleert nog. →

14.
In een rede tot vakgenoten lanceert de fysicus Max Planck de quantentheorie.

16.
Een Duits opleidingsschip van de marine vergaat bij vliegende storm; 41 opvarenden
komen om het leven.

16.
Het Duitse expeditieleger is teruggekeerd uit China en valt een ovationeel onthaal
ten deel in Berlijn. De generale staf is tevreden over de expeditie als militaire
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oefening; om van betekenis te zijn in het neerslaan van de Bokseropstand was het
Duitse bataljon te laat gearriveerd.

18.
De Franse en de Italiaanse regering sluiten een geheim akkoord over de verdeling
van invloedssferen in Noord-Afrika: Frankrijk in Marokko en Italië in Triopolitanië.
→

20.
De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Visconti-Venosta garandeert het
voortbestaan van het Turkse Rijk.

25.
In Duitsland wordt Arthur Schnitzlers toneelstuk Leutnant Gustl verboden.

Geboren:
3.
Richard Kuhn († 31-7-1967) Duits chemicus

Gestorven:
14.
Jean Kessler sr (1853) directeur der Koninklijke Olie; opgevolgd door Henry
Deterding

27.
Lord William G. Armstrong (1810) Engels ingenieur en scheepsbouwondernemer

Eerste Kamer akkoord met Ongevallenwet
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DEN HAAG, 6 december - De Eerste Kamer heeft met 35 tegen 8 stemmen het
herziene ontwerp-Ongevallenwet aangenomen. Op 1 juni van dit jaar had de Eerste
Kamer de eerste versie van dit wetsontwerp verworpen.
Volgens de Ongevallenwet, geesteskind van minister Lely van Waterstaat, Handel
en Nijverheid, worden arbeiders verplicht verzekerd tegen ongevallen tijdens het
werk; de premie dient te worden betaald door werkgevers.
De parlementaire behandeling van het wetsontwerp concentreerde zich grotendeels
op het vraagstuk wie de verzekering zou moeten uitvoeren. Volgens minister Lely
moest dit gebeuren door een overheidsorgaan, de Rijksverzekeringsbank. Tijdens de
discussies over het oorspronkelijke ontwerp bepleitten de protestantse voormannen
in de Tweede Kamer Kuyper en Lohman de mogelijkheid dat de werkgevers zelf in
de verzekering zouden voorzien via door hen op te richten bedrijfsverenigingen.
Amendementen van deze strekking werden echter verworpen.
Bij de eindstemming verklaarde Kuyper dat hij en zijn naaste volgelingen ondanks
hun principiële bezwaren toch vóór zouden stemmen, omdat bij verwerping ‘niet wij
zelven, maar verminkten, weduwen en weezen het gelag zouden betalen’. Het ontwerp
werd met 79 tegen 14 (onder wie Lohman) aangenomen.
De Eerste Kamer verwierp echter het ontwerp, met 29 tegen 20 stemmen. Men
had bezwaar tegen de te grote staatsinmenging; bovendien maakt de wet duur wat
door vrije concurrentie goedkoper kan en maakt zij de bureaucratie tot heerseres in
de bedrijven, aldus de meerderheid in de Eerste Kamer. Minister Lely diende daarop
een herzien wetsontwerp in, dat de werkgevers meer vrijheid laat. De mogelijkheid
wordt geopend dat zij zelf het verzekeringsrisico dragen of dit onderbrengen bij een
bedrijfsvereniging of verzekeringsmaatschappij.
Dit herziene ontwerp stuitte op weinig weerstand in de Tweede Kamer (slechts
drie stemmen tegen), terwijl ook de Eerste Kamer nu tevredengesteld bleek. De
regering heeft toegezegd deze eerste sociale-verzekeringswet door andere, die
betrekking hebben op ziekte, ouderdom en invaliditeit, te laten volgen.

Frans-Italiaans verdrag over N-Afrika
PARIJS, 18 december - Naar in diplomatieke kringen in Parijs verluidt zouden
Frankrijk en Italië een geheim akkoord hebben gesloten met betrekking tot
Noord-Afrika. Daarbij zouden de Fransen de vrije hand krijgen in Marokko, in ruil
waarvoor de Italianen aanspraak mogen maken op de belangrijke haven stad Tripoli.
Het is in Marokko zeer onrustig sinds zes jaar geleden de jonge sultan Abdal-Aziz
het bewind overnam van zijn vader. De onrust bereikte dit voorjaar een hoogtepunt,
toen een Europese geologische expeditie werd aangevallen. De Fransen, die troepen
hebben in het aangrenzende Algerije, zouden toen overwogen hebben gewapenderhand
in Marokko in te grijpen.
Maar beduchtheid voor scherpe reacties van Italië en Groot-Brittannië zouden
minister Delcassé van Buitenlandse Zaken hebben doen besluiten tot een voorzichtig
optreden.
Mochten de geruchten over een Frans-Italiaans akkoord juist zijn, dan is het
aannemelijk dat de Franse regering van haar kant eveneens zal proberen met Londen
een dergelijke overeenkomst te sluiten.

Opperbevel voor Lord Kitchener
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Horatio Herbert Kitchener

LONDEN, 11 december - Vandaag heeft Lord H.H. Kitchener het opperbevel van
de Britse troepen in Zuid-Afrika overgenomen. Hij volgt daarmee generaal Roberts
op. Kitchener was vanaf 1899 chef-staf van deze generaal.
Kitchener kreeg bekendheid als bevelhebber van het Egyptisch-Engelse leger dat
op 10 juli 1898 in Fasjoda in conflict kwam met het Franse leger.
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1.
Australië wordt als één staat lid van het Gemenebest, met Canberra als hoofdstad.
Edmund Barton, een voorstander van federalisme en protectionisme, wordt
minister-president.

1.
In Nederland treedt de leerplicht in werking.

6.
Na de herverkiezing van president McKinley laait de guerrillastrijd tegen de
Amerikaanse heerschappij op de Filippijnen op. Tegenkandidaat Bryan had zich
uitgesproken voor Filippijnse onafhankelijkheid.

7.
Er komt een draadloze telefonische verbinding tot stand tussen Londen en New York.

18.
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Paus Leo XIII vaardigt de encycliek Graves de Communi uit, waarin hij kritiek levert
op de (christen-)democraten, zoals de aanhangers van de Belgische priester A. Daens.
→

19.
Keizer Wilhelm II arriveert in Londen in verband met het sterfbed van de 81-jarige
vorstin Victoria.

22.
Na een regering van 63 jaar overlijdt koningin Victoria op het Osborne House (Isle
of Wight). Het Victoriaans tijdperk is ten einde. →

23.
De oudste zoon van Victoria, gekroond als Edward VII, leest voor het parlement de
troonrede voor.

31.
De Boerengeneraal De la Rey neemt Modderrivier (Transvaal) in.

Geboren:
16.
Fulgencio Bastista y Zalvidar († 6-8-1973) Cubaans dictator van 1933 tot 1959

18.
Arie Querido († 5-7-1983)
Nederlands psychiater; een der grondleggers van de sociale psychiatrie in Nederland

27.
Willy Fritsch († 13-7-1973)
Duits filmacteur
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Gestorven:
16.
Arnold Böcklin (16-10-1827) Zwitsers schilder

27.
Guiseppe Verdi (10-10-1813) Italiaans operacomponist

Koningin Victoria sterft
LONDEN, 23 januari - Gisteravond omstreeks half zeven is koningin Victoria
overleden, na een kortstondige ziekte.
Haar overlijden werd bekendgemaakt door haar oudste zoon, Edward, de Prins
van Wales, in een bericht aan de Lord Mayor van Londen.
De koningin overleed in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen en de
bisschop van Winchester, in Osborne House.
Het nieuws van het overlijden kwam terwijl er nog telegrammen met wensen voor
het herstel van de koningin binnenstroomden uit onder meer Canada, Australasia,
Natal en Birma.
In alle landen van het Britse imperium hangt de vlag halfstok en is een dag van
rouw afgekondigd.

Koningin Victoria tijdens een bezoek aan Brits Indië. Onder: een karikatuur van haar troonopvolger,
Edward VII.
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Encycliek over christen-democraten
ROME, 18 januari - Paus Leo XIII heeft een encycliek uitgevaardigd over de
christelijke democratie, een beweging die een sterke stimulans heeft gekregen door
de tien jaar geleden verschenen encycliek Rerum Novarum over het
arbeidersvraagstuk.
Het nieuwe document, naar zijn beginwoorden getiteld Graves de communi is
enerzijds een reactie op antidemocratische tendensen onder katholieken en anderzijds
op opvattingen die democratie als alleen-zaligmakend zien, ervoor pleiten ook de
Kerk te democratiseren en de klassenstrijd voorstaan. Leo XIII blijkt een gezonde
democratie gunstig gezind, maar bepleit daaraan geen politieke doch een sociale
betekenis te geven. De ‘christelijke volksactie’ die hij voorstaat, is volgens hem met
iedere regeringsvorm verenigbaar.
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1.
De Britse slachtoffers van de slag bij de Modderrivier worden ter aarde besteld. →

3.
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Ambonese strijdkrachten onder leiding van luitenant-generaal Van Heutsz veroveren
op Atjeh de heuvelvesting Batoe Iliq. →

5.
Het (eerste) verdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk over de voltooiing
van het Panamakanaal wordt gesloten (het Hay-Pauncefoteverdrag). De kanaalzone
wordt geneutraliseerd, en niet door de VS bezet.

6.
Het - gematigd liberale - kabinet van Guiseppe Saracco in Italië wordt na het neerslaan
van een staking in Genua naar huis gestuurd. Guiseppe Zanardelli formeert een links
kabinet.

7.
In Den Haag wordt het burgerlijk huwelijk tussen koningin Wilhelmina en prins
Hendrik gesloten door minister van Justitie Cort van der Linden. De
huwelijksinzegening in de Jacobskerk geschiedt door hofprediker G.J. van der Flier.
→

8.
Rusland, dat tijdens de Bokseropstand Mantsjoerije heeft bezet, doet de Chinese
regering voorstellen om de provincie te ontruimen. De keizerlijke regering vraagt
en krijgt steun van Groot-Brittannië, Japan en - zij het aarzelend - van Duitsland om
Rusland onder druk te zetten.

12.
De ‘Kinderwetten’ verschijnen in het Staatsblad. →

23.
Duitsland en Groot-Brittannië sluiten een akkoord over de demarcatie van de grens
tussen Duits Oost-Afrika en Nyasaland.
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27.
In Rusland wordt een moordaanslag gepleegd op de minister van Onderwijs. →

Geboren:
1.
Clark Gable († 16-11-1960) Amerikaans filmacteur

20.
Ali Mohammed Naguib Egyptisch generaal die in 1952 de staatsgreep tegen koning
Faroek leidt

27.
Marino Marini († 6-8-1980) Italiaans beeldhouwer en graficus

28.
Linus Carl Pauling Amerikaans chemicus

Gestorven:
11.
Milan I (22-8-1854)
ex-koning van Servie en vader van Alexander I
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Huwelijk van koninklijk paar ingezegend
DEN HAAG, 7 februari - In een winters, maar vrolijk Den Haag zijn koningin
Wilhelmina en prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin in het huwelijk getreden.
Overal langs de route van de bruidsstoet waren erebogen opgericht en alom werd
feestgevierd.
Een collecte voor de armen, die op deze heuglijke dag niet werden vergeten, had
16 000 tegoedbonnen voor vlees, rijst, erwten, bonen en koffie opgeleverd.
Weeskinderen van alle gezindten werden onthaald in de grote zaal van de Dierentuin,
waar diverse artiesten optraden en waar chocolademelk en krentenbollen werden
uitgedeeld. Ook elders in het land werd op grote schaal feestgevierd.
Aan het huwelijk zijn lange onderhandelingen voorafgegaan tussen de regeringen
van Nederland en Mecklenburg, onder andere over de toekomstige nationaliteit van
prins Hendrik, zijn officiële titel als prins-gemaal en een eventueel jaargeld. De
Mecklenburgse minister van Buitenlandse Zaken ad interim, von Amsberg, eiste
voor prins Hendrik de titel Prins van Oranje, dubbele nationaliteit en financiële
voorzieningen.
De Nederlandse regering weigerde hierop in te gaan, om constitutionele redenen.
Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt. Prins Hendrik zal de titel Prins der
Nederlanden voeren en de Nederlandse nationaliteit bezitten; de grondwet verbiedt
het verlenen van een jaarlijkse toelage. Zou prins Hendrik echter weduwnaar worden,
dan wordt hem jaarlijks ƒ 150 000 uitgekeerd. De betrokken wetsontwerpen zijn
door de Tweede Kamer aanvaard met 70 tegen 10, respectievelijk 81 tegen 7 stemmen;
tegenstemmers waren de vier socialisten en een aantal progressieve liberalen.

Plechtige inzegening in de Grote Kerk te Den Haag van het huwelijk tussen koningin Wilhelmina en
prins Hendrik (naar een schilderij van M. ten Kate).

Moordaanslag op Russische minister
ST. PETERSBURG, 27 februari - Minister van Onderwijs Bogolepov is vandaag in
zijn nek geschoten door een oud-student van de Moskouse universiteit, Karpovitsj.
Op 15 maart sterft Bogolepov aan zijn verwondingen. Tot opvolger wordt
oud-minister van Oorlog, generaal Vannovski, benoemd.
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De 55-jarige Bogolepov stond bekend als een uiterst reactionaire politicus.
Karpovitsj heeft de aanslag gepleegd als vergelding voor het sturen van studenten
naar het leger.

Van Heutsz verovert bolwerk Atjehers
BATAVIA, 3 februari - Luitenant-generaal J.B. van Heutsz, gouverneur van Atjeh,
heeft met zijn strijdkrachten de heuvelvesting Batoe Iliq, lange tijd een islamitische
haard van verzet, op de Atjehers veroverd. De strijd kostte Van Heutsz' Ambonese
marechaussee vijf doden en 27 gewonden. Aan de zijde van de verzetsstrijders vielen
71 doden. Eerder had Van Heutsz geprobeerd Batoe Iliq, dat in 1880 tot driemaal
toe vergeefs was bestormd door troepen onder generaal Van der Heijden, plat te
schieten met verdragend scheepsgeschut en zware houwitsers. Men bleef echter
vanuit de vesting schieten, waarna generaal Van Heutsz vandaag het sein tot een
stormaanval gaf. Toen de Ambonezen eenmaal het fort waren binnengedrongen, zag
een van hen kans de kruitvoorraad van de vijand te laten ontploffen. De strijd om de
heuvelvesting Batoe Ilig was meteen afgelopen.

Generaal Van Heutsz met zijn staf tijdens de bestorming van Batoe Iliq.

Britten rouwen bij Modderrivier

De graven van de Britse officieren die bij de Modderrivier zijn gesneuveld.

MODDERRIVIER, 1 februari - De Britten hebben tijdens een plechtige bijeenkomst
de slachtoffers, die gisteren bij de slag bij Modderrivier zijn gevallen, ter aarde
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besteld. De slag eindigde in een overwinning voor de Boeren, de Britten hebben
zware verliezen moeten incasseren.

Kinderwetten in werking
DEN HAAG, 12 februari - De ‘Kinderwetten’ van minister van Justitie mr. P.W.A.
Cort van der Linden zijn, anderhalf jaar nadat ze als ontwerp bij de Tweede Kamer
zijn ingediend, in het Staatsblad verschenen. De wetten voorzien in een nieuw strafen privaatrechtelijk regime voor jeugdigen van 10 tot 18 jaar.
De nieuwe voorschriften maken het mogelijk dat ouders uit de ouderlijke macht
worden ontzet wegens misbruik van macht, grove verwaarlozing van de plicht tot
onderhoud en opvoeding, slecht levensgedrag en bepaalde strafbare feiten. Tot nu
toe was ontzetting uit de ouderlijke macht slechts in enkele gevallen mogelijk als
bijkomende straf. De zorg voor kinderen die aan de ouderlijke macht zijn onttrokken,
wordt bij voorkeur uitgeoefend door particuliere verenigingen, instellingen en
stichtingen, die dan als voogdes optreden. Ze staan onder toezicht van een Voogdijraad
en het Openbaar Ministerie.
Ook worden voor jeugdigen beneden 18 jaar speciale straffen ingesteld. Kinderen
die voor een misdrijf moeten terechtstaan, kunnen geplaatst worden op een
tuchtschool.
De parlementaire behandeling van de wetsontwerpen is zonder problemen verlopen.
Alom werd de minister geprezen om zijn vooruitstrevende aanpak van het
jongerenprobleem.
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1.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met de amendering van de Army
Appropriations Bill. Het amendement van senator Taft behelst dat Cuba een
constitutionele republiek wordt onder militaire voogdij van de VS; dat van senator
J.G. Spooner behelst de instelling van een burgerbestuur op de Filippijnen.

2.
Het Platt-amendement wordt door het Amerikaanse Congres aangenomen. →

5.
In Londen beginnen de besprekingen tussen Duitsland en Groot-Brittannië over een
eventueel bondgenootschap. Dit is een uitvloeisel van het in oktober 1900 door beide
staten gesloten Jang-tse-verdrag.

8.
In Londen dient de minister van Oorlog, William Brodrick, een legerhervormingswet
in, die voorziet in een uitbreiding van het Britse leger tot 680 000 man.

15.
In de Rijksdag verklaart von Bülow dat het Jang-tse-verdrag tussen Duitsland en
Groot-Brittannië niet van toepassing is op Mantsjoerije. →
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15.
In Parijs wordt een grote retrospectieve tentoonstelling van het werk van de in 1890
gestorven Vincent van Gogh geopend. Deze tentoonstelling zal de ontwikkeling van
het fauvisme beïnvloeden.

17.
Na de scheuring van de Liberale Unie vanwege het kiesrechtvraagstuk, wordt de
Vrijzinnig Democratische Bond opgericht.

22.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen publiceert een blauwboek over de
oorlog in Zuid-Afrika en de onderhandelingen tussen Kitchener en Botha.

23.
De Filippijnse opstandelingenleider Aguinaldo geeft zich over aan de Amerikanen.
→

Geboren:
19.
Gerrit Jan van Heuven Goedhart († 8-7-1956) Nederlands socialistisch politicus en
journalist

27.
Erich Ollenhauer († 14-12-1963)
Duits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
8.
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Karl Freiherr von Stumm-Halberg (30-3-1836)
Duits ondernemer en politicus

VS-voorwaarden aan Cuba

Na afloop van de Spaans-Amerikaanse oorlog wordt in Santiago de Cuba de Amerikaanse vlag
gehesen.

WASHINGTON, 2 maart - Het Amerikaanse Congres heeft het amendement
aangenomen dat senator Orville Platt heeft ingediend op de Wet op de legeruitgaven.
Hierin wordt een aantal voorwaarden gesteld voor beëindiging van de Amerikaanse
militaire bezetting van Cuba.
Na de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898 was het bestuur over de voormalige
Spaanse kolonie in handen gekomen van een Amerikaans gouverneur en eind februari
dit jaar had een constitutionele commissie op het eiland haar werk afgerond. De
Amerikanen vinden echter dat er geen sprake kan zijn van een eigen grondwet en
van onafhankelijkheid wanneer de relaties tussen Havana en Washington niet zijn
vastgelegd in de Cubaanse grondwet. Het Platt-amendement beperkt de mogelijkheid
van Cuba om geld te lenen en verdragen met andere landen te sluiten; verplicht
Havana tot voortzetting van het sanitaire beleid van de Amerikaanse bezettingsmacht;
geeft de Verenigde Staten het recht op marinebases op Cuba; en geeft de Verenigde
Staten het recht op interventie voor ‘het bewaren van Cuba's onafhankelijkheid’ en
‘het handhaven van een regering die in staat is tot bescherming van leven, eigendom
en individuele vrijheid’.
Ondanks grote bezwaren en felle debatten zien de Cubanen geen andere
mogelijkheid dan het amendement in juni in de grondwet op te nemen.

Duits-Brits geschil over Mantsjoerije
BERLIJN, 15 maart - Tussen Duitsland en Groot-Brittannië zijn ernstige
meningsverschillen gerezen omtrent Mantsjoerije. De Britten vinden dat de integriteit
van Mantsjoerije niet mag worden aangetast, terwijl de Duitsers daarentegen geen
garanties voor dit gebied willen afgeven.
De kwestie dreigt acuut te worden nu Rusland druk uitoefent op de regering in
Peking om Mantsjoerije onder Russische invloedssfeer te brengen. De Russen eisen
onder meer voorkeurtarieven en bijzondere militaire rechten in het Noordchinese
gebied.
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Groot-Brittannië acht dit eenzijdige optreden van Petersburg in strijd met gemaakte
afspraken tussen de grote mogendheden en verlangt van Duitsland zich eveneens
tegen het Russische gedrag te verzetten. Dit laatste weigert de Duitse regering.
Rijkskanselier Bernhard von Bülow verklaarde vandaag in de Rijksdag dat
Mantsjoerije volgens Duitse interpretatie niet onder de afspraken over integriteit
inzake China valt. Bovendien heeft Duitsland geen belangen van betekenis in
Mantsjoerije, aldus von Bülow, die concludeerde: ‘Duitse en Russische doelstellingen
kunnen heel wel naast elkaar bestaan’.

Overgave Filippijnse rebellenleider
MANILA, 23 maart - Amerikaanse troepen hebben de Filippijnse opstandelingenleider
Emilio Aguinaldo gevangengenomen, twee jaar nadat deze het volk had opgeroepen
tot verzet tegen de Amerikaanse overheersing.
Bij het uitbreken van de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898 hadden de VS
Aguinaldo een opstand tegen het Spaanse bewind laten organiseren, maar toen deze
begin 1899 vernam dat het Verdrag van Parijs voorzag in Amerikaanse controle over
de Filippijnen, voelde Aguinaldo zich verraden. Het verzet van de Filippino's was
hevig; de VS stuurden in 1899-1900 zo'n 70 000 militairen naar de Filippijnen ter
bestrijding van Aguinaldo's opstandige leger, dat bijna even groot was. De
vijandelijkheden, die aan beide zijden met grote wreedheid gepaard gaan, duren
voort.
De politiek van de Amerikaanse regering wordt scherp veroordeeld door de
Anti-imperialistische Bond, waarvan veel invloedrijke burgers lid zijn.
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6.
Rusland annuleert - onder Brits en Japans protest - de overeenkomst met China ten
aanzien van Mantsjoerije.

7.
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Het verkiezingscongres van de SDAP in Utrecht wordt besloten. De partij eist
algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht bij evenredige vertegenwoordiging, en
afschaffing van de Eerste Kamer.

7.
Het congres van de Belgische Werkliedenpartij te Luik eist algemeen kiesrecht. →

7.
In Zwitserland komt het tot ongeregeldheden tussen de politie en demonstranten,
nadat de regering de van medeplichtigheid aan de moordaanslag op koning Umberto
verdachte anarchist Jaffai aan Italië heeft uitgeleverd. De linkse demonstranten vinden
dat het asielrecht in het geding is.

14.
Het Internationale Hof van Arbitrage wordt te Den Haag geconstitueerd.

15.
De gevangen Filippijnse guerrillaleider Emilio Aguinaldo roept zijn landgenoten per
manifest op om zich aan de Amerikanen te onderwerpen.

20.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Théophile Delcassé, begint aan een
vierdaags bezoek aan St. Petersburg.

25.
In Barcelona wordt een grote demonstratie gehouden, waarbij de scheiding tussen
Kerk en staat geëist wordt.

25.
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De Franse minister van Buitenlandse Zaken Delcassé en zijn Russische collega
Lamsdorff overleggen per brief over de plannen van de generale staf van beide landen
om een gezamenlijke oorlog tegen Groot-Brittannië te beginnen.

28.
De eerste (officieuze) voetbalwedstrijd tussen België en Nederland, te Beerschot,
wordt door België met 8-0 gewonnen. →

29.
In Boedapest komt het tot antisemitische rellen op de universiteit.
-. De Boeren hebben Duitse wapens tot hun beschikking. →

In hun oorlog tegen Groot-Brittannië hebben de Boeren de beschikking over geavanceerd militair
materieel. Hier demonstreren zij een snelvuurkanon van de Duitse firma Krupp.

Geboren:
13.
René-Jean Pleven Frans politicus

29.
Hirohito, vanaf 1926 keizer van Japan
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Gestorven:
1.
François M. Raoult (10-5-1830) Frans natuur- en scheikundige
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Stemrecht geëist door BWP
LUIK, 8 april - Op haar tweedaagse congres in Luik heeft de Belgische
Werkliedenpartij (BWP) gesteld ‘niet te zullen rusten’ voordat het algemeen
enkelvoudig stemrecht is veroverd. Aan het congres gingen onderhandelingen vooraf
tussen de socialistische partijtop en liberale kamerleden met het oog op gezamenlijke
parlementaire initiatieven in dit verband. De militante vleugel van de BWP opteerde
voor een radicalere koers. Op het congres werden voorstellen gedaan om een nationale
betoging of een algemene staking te organiseren. Het kamerlid Jules Destrée laakte
de volgens hem te voorzichtige koers van de socialistische partijtop.
Uiteindelijk is een tweeledig actiemodel goedgekeurd: niet alleen samenwerking
met andere partijen (in casu de liberalen), maar ook straatagitatie en een algemene
staking zijn in het vooruitzicht gesteld. Concrete plannen werden echter op het congres
niet uitgewerkt.

Monsterzege Belgisch voetbalelftal

De Belgische nationale ploeg. Vlnr (achter): Menzies, Simon, Defalle, Ryan, Pelgrims. Voor: H.
Potts, Robyns, Gillon, Friling, Londot en W. Potts.

ANTWERPEN, 28 april - In het kader van de stedenontmoeting tussen Rotterdam
en Antwerpen trad Celeritas deze keer aan op het veld van Beerschot Club. De
voorloper van Feyenoord maakte geen enkele kans tegen de Belgen die na een
ruststand van 2-0 naar maar liefst 8-0 denderden. Potts, middenvoor van de plaatselijke
vereniging, scoorde zevenmaal, zijn broer voltooide met het achtste doelpunt de
fraaie overwinning, op de Nederlandse club. Het Rotterdamse voetbalelftal moest
het na de rust zonder De Wilde stellen en zodoende de wedstrijd met tien man
beëindigen.
Het officieuze landenduel gold voor de Coupe Van den Abeele.
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6.
In de Franse industriestad Montceau-les Mines wordt een mijnstaking die meer dan
drie maanden heeft geduurd, opgeheven.

9.
Het parlement van het Gemenebest van Australië wordt te Melbourne door de (tweede)
zoon van de Engelse koning, de hertog van Cornwall, plechtig geopend.

15.
In Gent houdt Mac Leod een rede over het gebruik van de Nederlandse taal. →

20.
Kapelaan Alfons Ariëns, die vijftien jaar in Enschede werkzaam is geweest, wordt
door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot pastoor in het Gelderse dorp
Steenderen. →

25.
In Noorwegen wordt een kiesrechthervorming doorgevoerd. Bij
gemeenteraadsverkiezingen hebben mannen algemeen-, en vrouwen censuskiesrecht.

25.
Het in Lyon gehouden algemene socialistische congres keurt een motie af waarin
het royement van de socialist Alexandre Millerand wordt gevraagd. Deze is - zonder
zijn partij erin te kennen - minister van Handel geworden in het burgerlijk
kabinet-Waldeck-Rousseau, en daarom een omstreden figuur in de socialistische
beweging.
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29.
Het uitlekken van een vertrouwelijk memorandum van Lord Salisbury waarin hij
vasthoudt aan de isolationistische uitgangspunten van de Britse buitenlandse politiek,
maakt een einde aan de discussies over een mogelijke Brits-Franse alliantie.

29.
In Polen neemt de onderdrukking van de Poolse cultuur toe. →

Geboren:
7.
Gary Cooper (eigenlijk Frank Cooper) († 13-5-1961) Amerikaans filmacteur van
Engelse origine

18.
Vincent du Vigneaud († 11-12-1978) Amerikaans biochemicus

20.
Max Euwe († 27-11-1981) Nederlands schaakgrootmeester

Gestorven:
19.
Marthinus Wessels Pretorius (17-9-1819) Boerenleider; de eerste president van de
Zuidafrikaanse Republiek

Het pas door prins Hendrik geopende wandelhoofd in Scheveningen (de ‘Pier’) dat 200 meter in zee
steekt, trekt in het zomerse weer veel bekijks.
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Kapelaan Ariëns overgeplaatst naar Steenderen
ENSCHEDE, 20 mei - Kapelaan Alfons Ariëns is op 41-jarige leeftijd door de
aartsbisschop van Utrecht benoemd tot pastoor te Steenderen. Zijn overplaatsing van
de fabrieksstad Enschede waar hij vijftien jaar heeft gewerkt, naar dit afgelegen
Gelderse dorp wordt door velen gezien als een poging de katholieke
arbeidersbeweging, waarvan deze priester een pionier is, aan zijn invloed te
onttrekken.
Ariëns, zoon uit het gezin van een Utrechtse advocaat, heeft tijdens zijn
theologiestudie in Italië door persoonlijke contacten het lot van het
arbeiders-proletariaat leren kennen.
Terug in Nederland heeft hij in november 1889 (dus nog twee jaar voor de encycliek
Rerum Novarum over het sociale vraagstuk werd uitgevaardigd) de grondslag gelegd
voor een katholieke arbeidersbeweging in Nederland.
In 1891 heeft hij de Rooms-Katholieke Twentse Textielarbeidersbond opgericht,
drie jaar later gevolgd door de dito Katoenarbeiderbond die in 1895 is opgegaan in
de interconfessionele vakbond Unitas. Deze organisatievorm van katholieken en
protestanten samen werd later door de bisschoppen verboden.
Ariëns is ook de oprichter van het blad De Katholieke Werkman, een spaarbank,
organisaties voor drankbestrijding en (in 1895) van de coöperatieve textielfabriek
De Eendracht in Haaksbergen om veertig arbeiders die na een staking door uitsluiting
brodeloos waren gemaakt, aan werk te helpen. De onderneming liep op een mislukking
uit.

Mac Leod houdt rede over gebruik Nederlandse taal
GENT, 15 mei - In de koninklijke Vlaamse Academie van Taal- en Letterkunde te
Gent heeft vandaag de eminente bioloog, prof. dr. Jules Mac Leod, hoogleraar in de
plantkunde aan de Rijksuniversiteit van Gent, een opmerkelijke redevoering gehouden
over de beoefening der wetenschappen en het gebruik van de Nederlandse taal. Als
fel flamingant, afkomstig uit een liberaal milieu, heeft hij oog voor de economische
en sociale achterlijkheid van het Vlaamse land die hij wil verbeteren door
kennisoverdracht in de taal van de bevolking. Mac Leod beklemtoont de sociale
functie van de taal en toonde zich reeds in mei 1897 voorstander van de geleidelijke
vernederlandsing van de meeste universitaire studierichtingen.
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Onderdrukking van Poolse cultuur neemt verder toe
WRZESNIA, 29 mei - In Wrzesnia bij Pozen is het tot een ernstig incident gekomen,
toen Duitse leraren Poolse kinderen sloegen, die weigerden te bidden in het Duits.
De laatste tijd wordt de Poolse taal in dit gebied onder Pruisische bezetting intensief
bestreden door het ‘Ostmarkenverein’. Ongeacht de protesten worden er meer
anti-Poolse maatregelen genomen, zoals vestigingsbeperkingen voor de boeren. Het
gevolg van de Pruisische acties is een sterk opkomend Pools nationalisme.
Na de mislukte anti-Russische opstand in 1864, herleefde het nationale bewustzijn
onder de 18,5 miljoen Polen in de politieke en culturele sfeer.
Het verder invoeren van het Russisch als verplichte taal bij instellingen en op
scholen in het gebied dat onder Russische bezetting staat heeft tot de nodige protesten
geleid, die resulteerden in een buitengewone bloei van het ondergrondse onderwijs.
De Poolse socialistische partij onder leiding van Pilsoedski profiteert van een
groeiende populariteit. Haar krant Robotnik (Arbeider) werd in 1900 geconfisqueerd,
Pilsoedski werd gearresteerd maar dit jaar ontsnapte hij uit de gevangenis nadat hij
krankzinnigheid had gesimuleerd.
De socialistische partij van Daszynski en de nationaal-democratische partij van
Dmowski kunnen legaal opereren in het gebied dat onder Oostenrijkse bezetting valt.
Ze voeren strijd voor nationale onafhankelijkheid en tegen de sterk aanwezige
stroming van russofilie. Krakau is het centrum van de Pools-conservatieve gedachte,
die arbeid voor het volk onder de bescherming van Oostenrijk boven het ijveren voor
onafhankelijkheid stelt. Vele Polen vervullen een vooraanstaande rol bij de
Oostenrijkse overheid en regering.
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1.
De Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, graaf von Posadowsky-Wehner,
dient de Arbeidswet in, die onder meer bepalingen bevat aangaande nacht- en
kinderarbeid.
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12.
De Cubaanse Conventie stemt onder Amerikaanse druk in met het Platt-amendement
op de op 1 maart door het Congres goedgekeurde Army Appropriations Bill, en zal
de inhoud hiervan incorporeren in de nieuwe Cubaanse constitutie. (Instemming met
het Platt-amendement, waardoor Cuba in feite een protectoraat van de VS wordt,
stelt Washington als voorwaarde voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.)
→

12.
Marokko begint een diplomatiek offensief in Parijs, Londen en Berlijn om een
Brits-Duits pact aangaande Marokko te bewerkstelligen.

22.
In Nederland wordt de Woningwet, die de gemeenten armslag geeft om een actieve
woningbouwpolitiek te voeren, van kracht.

24.
De eerste overzichtstentoonstelling van de 18-jarige Spaanse schilder Pablo Picasso
wordt in Parijs geopend. De kritiek is lovend.

24.
In Nederland wordt de Mijnwet van kracht, die met uitzondering van de al vergeven
concessies exploitatie van de Limburgse steenkool voorbehoudt aan de staat
(staatsmijnen).

27.
In het Britse Hogerhuis zijn de debatten begonnen over eventuele vergroting van de
al sinds 1706 in Britse handen zijnde enclave in Zuid-Spanje, Gibraltar. De admiraliteit
heeft zich tegen de plannen uitgesproken.

27.
Tussen Parijs en Berlijn wordt een wedstrijd voor automobielen gehouden. →
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Een van de 110 deelnemers aan de wedstrijd Parijs-Berlijn voor automobielen (27 juni) meldt zich
bij een controlepost.

Geboren:
6.
Achmed Soekarno († 21-6-1970) Indonesisch nationalistisch leider, eerste president
van de Republik Indonesia

Gestorven:
16.
Hermann Grimm (6-1-1826) Duits schrijver, dichter en kunsthistoricus

Cuba protectoraat ten gevolge van Platt-amendement
HAVANA, 12 juni - Onder hevige Amerikaanse druk heeft de Cubaanse Conventie
zich akkoord verklaard met het in maart van dit jaar door het Amerikaanse Congres
aangenomen Platt-amendement. De Cubanen zullen de bepalingen van dit amendement
opnemen in hun nieuwe grondwet. De Amerikaanse regering had dit als voorwaarde
gesteld voor de terugtrekking van hun troepen van het eiland. Met de aanvaarding
van dit Platt-amendement is Cuba in feite een protectoraat van de Verenigde Staten
geworden.
De tekst van het amendement is opgesteld door de Amerikaanse minister van
oorlog, Elihu Root, en aan de Senaat voorgelegd door senator Orville Platt van
Connecticutt. Het amendement verschaft de Verenigde Staten onder andere het recht
om ‘omwille van het behoud van de Cubaanse onafhankelijkheid’ op Cuba te
interveniëren. Bovendien krijgen de Verenigde Staten op Cuba een marinebasis
(Guantánamo). (Het amendement, dat later in een verdrag zal worden vastgesteld,
legt de Cubaans-Amerikaanse verhoudingen voor tientallen jaren vast).
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Een Frans karikatuur van McKinley tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog. Het bijschrift luidde:
‘De riddertijd is voorbij... slechts bloed en ijzer tellen nog.’
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1.
In Nederland wordt in het kader van de Ongevallenwet de Rijksverzekeringsbank
opgericht, die de uitkeringen aan slachtoffers van bedrijfsongevallen moet regelen.

1.
In de VS breken omvangrijke metaalbewerkersstakingen uit, met het doel de macht
der trusts te breken.

4.
Op de Filippijnen neemt een burgerregering de taken van het Amerikaanse militaire
bewind over. W.H. Taft wordt gouverneur-generaal. →

5.
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De Franse minister van Buitenlandse Zaken Delcassé beklemtoont de goede
betrekkingen van zijn land met Marokko.

13.
Een keizerlijk decreet regelt in Duitsland de (gedeeltelijke) demobilisatie van het uit
Zuid-Afrika teruggekeerde expeditieleger.

14.
De Britten leggen in Reitz beslag op de staatsarchieven van Oranje Vrystaat.

16.
In Denemarken komt een liberaal-radicaal kabinet aan de macht, nadat de
linkervleugel bij de verkiezingen in april een meerderheid heeft behaald.

17.
Door interventie van de koning besluit de Belgische Kamer Kongo niet te annexeren.
Leopold II had in zijn testament van 1889 Kongo als kroonland aan de Belgische
staat vermaakt.

18.
De Duitse keizer benoemt prof. dr. Erich von Drygalski tot leider van een
zuidpoolexpeditie.

19.
De meerderheid van de Belgische Kamer verwerpt de onder anderen door de koning
noodzakelijk geachte Legerwet, en daarmee de invoering van de individuele
dienstplicht. De rechtsklerikalen zijn namelijk tegen dienstplicht van geestelijken en
kloosterlingen.

22.
Servië herstelt de diplomatieke betrekkingen met Montenegro.
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29.
In Peking wordt de ‘Verboden Stad’, het keizerlijk paleizencomplex, door Duitse
troepen ontruimd.

31.
Dr. Abraham Kuyper wordt benoemd tot minister-president. →

Geboren:
31.
Jean Debuffet
Frans schilder en beeldhouwer († 12-5-85)
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Kuyper minister-president
DEN HAAG, 31 juli - Koningin Wilhelmina heeft dr. Abraham Kuyper, voorman
der antirevolutionairen, benoemd tot minister-president; naar verwachting zal hij op
zeer korte termijn de samenstelling van zijn kabinet bekendmaken.
Kuypers benoeming komt niet als een verrassing sinds de grote
verkiezingsoverwinning van rechts.
De verkiezingen van 17 juni en de herstemmingen van tien dagen later bezorgden
de liberalen de zwaarste nederlaag uit hun bestaan: verdeeld over drie partijen haalden
zij nog slechts 35 kamerzetels. Ter linkerzijde wonnen de socialisten (van vier naar
zeven zetels). Rechts haalde 58 zetels, tegen 45 in 1897.
Kuyper, die eerder inzake de sociale kwestie (‘de noodlijdenden kunnen niet
wachten, geen dag en geen nacht’, 1891) en het kiesrechtvraagstuk zij aan zij stond
met vooruitstrevende liberalen en radicalen, stelde zijn verkiezingscampagne geheel
in het teken van de ‘antithese’: niet alleen de sociaal-democraten, ook de liberalen
vertegenwoordigen het revolutionaire gevaar; de liberale staat is een atheistische
schepping. ‘Te wapen! Tegen de Sociaal-Democratie, alsof door haar excessen het
deftiger Liberalisme in ere hersteld was.... Onze strijd gaat niet tegen personen, maar
tegen de God in het staatsrecht verzakende geest, die in aller Liberalen politiek zich
belichaamt’.
De liberalen, tot dan toe verdeeld in oud- en unie-liberalen, raakten in een hevige
onderlinge strijd verwikkeld door de oprichting, in maart 1901, van de
Vrijzinnig-Democratische Bond, waarin de linkervleugel van de Liberale Unie en
de Radicale Bond elkaar vonden.
Ter linkerzijde boekte alleen de sociaal-democratie grote vooruitgang. De
niet-herverkiezing van Troelstra was echter een grote tegenslag.

Het kabinet-Kuyper in vergadering bijeen. Rechts aan de vergadertafel, in het midden, de
minister-president.

Positie Taft versterkt
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MANILA, 4 juli - Tot nog toe is het zo geweest dat de militaire gouverneur op de
Filippijnen de hoogste uitvoerende macht belichaamde. Nu heeft president McKinley
echter besloten het gezag van de Filippijnen-commissie uit te breiden: de voorzitter
van die commissie, Taft, is benoemd tot burgerlijk gouverneur, terwijl de autoriteit
van de Amerikaanse bevelhebber is ingekrompen. Diens zeggenschap beperkt zich
nog slechts tot die gebieden waar de opstand nog niet is neergeslagen, wat met name
in de provincie Moro, die door krijgshaftige mohammedanen wordt bewoond het
geval is.
Korte tijd later wordt de Filippijnen-commissie uitgebreid met drie leden van de
bevolking. Daarnaast wordt met veel tact een systeem voor het plaatselijk bestuur
ontwikkeld, waarbij de gemeenteraden via verkiezingen tot stand komen, hoewel het
kiesrecht nog sterk beperkt is. Later worden door de verschillende gemeenten ook
provinciale gouverneurs gekozen.
De nieuwe gouverneur van de Filippijnen, de 44-jarige William Howard Taft,
wiens vader deel uitmaakte van de regering van president Taft, is tot nu toe vooral
in de rechtspraak actief geweest.
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1.
Het Britse Lagerhuis bewilligt in een aanvulling van de oorlogsbegroting ten bedrage
van £ 12,5 miljoen.

2.
In de Belgische Kempen worden door André Dumont belangrijke kolenlagen ontdekt.
→

5.
De Duitse troepen die uit China terugkomen, worden bij een tussenlanding in het
Spaanse Cadiz opgewacht door prins Heinrich.
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9.
De Amerikaanse regering staat de kolonisatie van het Indianengebied tussen de 34ste
en 35ste breedtegraad en de 98ste en 99ste lengtegraad toe.

10.
De Amsterdamse wielerbaan wordt geopend. →

Tijdens de opening op 10 augustus van de Amsterdamse wielerbaan aan de Zeeburgerdijk wordt een
wedstrijd tussen Nederland en België verreden. Links Jaap Eden en rechts de Belg Broka.

12.
Maarschalk von Waldersee wordt in Hannover feestelijk ontvangen bij zijn terugkeer
uit China.

15.
In München wordt door de Russische schilder Vassily Kandinsky de eerste
tentoonstelling van werk van de door hem opgerichte kunstenaarsgroep ‘Phalanx’
geopend.

23.
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Er vindt een ontmoeting plaats tussen de Duitse keizer en de Engelse koning, die in
Duitsland verblijft in verband met de begrafenis van de moeder van Wilhelm II. Het
gespreksonderwerp is een mogelijke alliantie tussen beide staten. Voor de Duitse
keizer is de aansluiting van Groot-Brittannië bij de al in 1882 tot stand gekomen
verdedigingsbond tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië hiervoor een
voorwaarde.

27.
De Boerengeneraal Jan Christian Smuts bereikt met zijn leger de grens van de
Kaapkolonie.

Geboren:
3.
Stefan Wyszyński (†28-5-1981) Pools kardinaal en primaat

20.
Salvatore Quasimodo (†14-6-1968)
Italiaans schrijver

Gestorven:
11.
Francesco Crispi (4-10-1819) Italiaans staatsman

12.
Adolf Erik Nordenskjöld (18-11-1832)
Zweeds ontdekkingsreiziger

Dumont ontdekt kolenlagen in de Belgische Kempen
AS, 2 augustus - Te As in de Belgische Kempen is de eerste steenkool naar boven
gehaald.
Uit de geologische kaart die zijn vader, de beroemde geoloog en mineraloog André
Hubert Dumont, heeft gemaakt van België en Europa, had de Luikse professor André
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Dumont de overtuiging opgedaan dat er steenkool zit in Limburg. Hij had daar al in
1877 op gewezen.
Dumont is hoogleraar in de mijnbouw in Leuven. Hij heeft er twintig jaar over
gedaan om het kapitaal bijeen te brengen voor de boringen, die vandaag ten slotte
in As resultaat hebben opgeleverd. De Limburgse ondergrond blijkt vol zwart goud
te zitten.
Voor die provincie, voornamelijk begroeid met heide en bewoond door arme
keuterboeren, zal deze vondst een grote verandering teweegbrengen. Uit Wallonië
zullen specialisten en ingenieurs moeten overkomen voor de ontginning. Er zullen
mijnsteden verrijzen voor de talrijke werknemers, die wellicht in het buitenland
geronseld moeten worden. Men zal spoorlijnen en kanalen moeten aanleggen, om
de steenkool te vervoeren naar de Waalse industriegebieden. Het onooglijke gehucht
Genk gaat een grote toekomst tegemoet.
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6.
De Amerikaanse president McKinley wordt tijdens zijn bezoek aan de Panamerikaanse
tentoonstelling te Buffalo (New York) door een aanslag van de anarchist Leon
Czolgosz ernstig gewond. →

7.
De ondertekening van de Vrede van Peking maakt een einde aan de Bokseropstand.
China wordt veroordeeld tot het doen van territoriale concessies en flinke
herstelbetalingen. Als teken van verzoening had keizer Wilhelm op 4 september de
Chinese prins Tsjoen in Berlijn ontvangen. →

14.
President McKinley sterft aan zijn verwondingen; hij wordt opgevolgd door de
42-jarige Theodore Roosevelt. →

17.
Koningin Wilhelmina kondigt in de Troonrede de ‘ethische politiek’ ten aanzien van
Nederlandsch-Indië aan. →

18.
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Tsaar Nicolaas arriveert in Dunkerque (Frankrijk); tijdens een tussenstop in Dantzig
had hij een onderhoud met de Duitse keizer.

18.
In Chili treedt de in juni gekozen president Germán Riasco in functie.

26.
Het Ashantirijk (Goudkust) wordt door Groot-Brittannië geannexeerd en onder het
bestuur geplaatst van de gouverneur van Goudkust.

Geboren:
3.
Eduard Alexander van Beinum († 14-4-1959)
Nederlands musicus en dirigent

8.
Hendrik Frensch Verwoerd (†6-9-1966)
Zuidafrikaans politicus

29.
Enrico Fermi (†29-11-1954) Amerikaans kernfysicus van Italiaanse origine

Gestorven:
8.
Johannes von Miquel (19-2-1828)
Duits politicus, een der naaste medewerkers van Bismarck

9.
Henri de Toulouse-Lautrec (24-11-1864) Frans schilder
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14.
William McKinley (29-1-1843) Amerikaans politicus

McKinley dodelijk gewond na aanslag
BUFFALO (NEW YORK), 6 september - Bij zijn bezoek aan de Pan-American
Exposition is president McKinley door pistoolschoten ernstig gewond. De dader van
de aanslag is een Poolse immigrant, Leon Czolgosz, een fanatiek anarchist die tekenen
van zwakzinnigheid vertoont.
Aanvankelijk ziet het er naar uit dat de verwondingen van de president goed
genezen, maar hij wordt aangetast door koudvuur en op 14 september sterft hij.
Inmiddels is vice-president Roosevelt naar Buffalo ontboden, waar hij drie kwartier
na de dood van McKinley wordt beëdigd. Met zijn 42 jaar is hij de jongste man die
ooit president van de VS is geworden. Roosevelt vraagt de regeringsleden aan te
blijven en kondigt aan de politiek van zijn voorganger te continueren.
In werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde: Theodore Roosevelt is er de man
niet naar de sporen van de bedaagde en voorzichtige McKinley te drukken. Bovendien
verafschuwt hij de gegroeide praktijk waarbij het land in feite niet wordt bestuurd
door de president en het Congres, maar door de invloedrijke partijbazen, en vooral
door ‘big business’: de leiders van grote ondernemingen die door hun onderlinge
banden grote delen van de ecomonie beheersen.

Afkomst
Theodore Roosevelt is op 27 oktober 1858 in New York geboren in een redelijk
welvarende familie van Nederlandse afkomst (in 1644 arriveerde Klaes Martensen
van Rosenvelt vanuit Nederland in Nieuw Amsterdam). Op 23-jarige leeftijd werd
Theodore Roosevelt gekozen in het staatsparlement van New York, waarin hij al
snel een van de Republikeinse voormannen werd; hij maakte in die jaren vooral naam
wegens zijn strijd tegen het corrupte

President McKinley te midden van vrienden op zijn farm, kort voor zijn dood.
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Democratische partij-apparaat in New York. Na een aantal politieke nederlagen was
hij lid van de nationale Civil Service Commission (1889-95) en voorzitter van de
Board of Police Commissioners van de stad New York (1895-97). Als staatssecretaris
voor marine onder president McKinley was hij een groot pleitbezorger van de oorlog
met Spanje. Toen in 1898 de oorlog werd verklaard, nam hij ontslag als onderminister
en vocht hij met een eigen eenheid, de ‘Rough Riders’, mee op Cuba; zijn wapenfeiten
op Cuba maakten hem tot een nationale held.

Gouverneur
Na zijn Cubaanse avonturen stelde Roosevelt zich kandidaat voor het
gouverneursschap van de staat New York; hij behaalde een gemakkelijke
verkiezingsoverwinning en vestigde een reputatie als een voortreffelijk gouverneur;
wel haalde hij zich de vijandschap op de hals van de Republikeinse ‘boss’ van New
York, Thomas Platt, die hem uit de New Yorkse politiek wist te verwijderen door
hem tot vice-presidentskandidaat onder McKinley te laten benoemen.

Vrede van Peking wordt ondertekend
PEKING, 7 september - In Peking is een vredesakkoord gesloten tussen
vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden en de Chinese regering. De
buitenlandse mogendheden zijn: Rusland, Engeland, de VS, Japan, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, België en Nederland. Het akkoord maakt een
definitief einde aan de vijandelijkheden tussen China en de bovengenoemde landen
zoals die met de Bokseropstand zijn begonnen.
In totaal moet de Qing-regering aan het buitenland 45 miljoen pond zilver aflossen
over een periode van 39 jaar. Hetzelfde bedrag moet gedurende deze periode als
rente worden betaald. Om de betaling te garanderen zal de Chinese douane onder
buitenlands toezicht komen te staan. 29% van het bovengenoemde bedrag komt aan
Rusland toe. Buitenlandse legers zullen gestationeerd worden in 12 plaatsen langs
de spoorweg Peking - Sjanhaiguan. Op participatie van Chinezen aan bewegingen
die zich tegen vreemdelingen keren komt de doodstraf te staan. Er wordt een ministerie
voor Buitenlandse Zaken opgericht dat tot taak heeft betrekkingen van China met
de buitenwereld te regelen.
Volgens waarnemers in Peking zijn na de ondertekening van het vredesakkoord
alle bezwaren uit de weg geruimd die een terugkeer van keizerin Cixi naar Peking
tot nu toe onmogelijk hebben gemaakt. De keizerin was na het mislukken van de
door haar gesteunde Bokseropstand uit Peking naar Xian gevlucht.

Nederland wijzigt koloniale politiek
DEN HAAG, 17 september - Het kabinet-Kuyper zal een andere koloniale politiek
voeren dan zijn voorgangers, zo kan men afleiden uit de door koningin Wilhelmina
uitgesproken Troonrede. Lag de nadruk tot nu toe op het ‘afronden van het koloniaal
bezit’ (de Atjeh-oorlog), het verbeteren van de infrastructuur van met name Java en
het bevorderen van de winstgevendheid der Europese cultuur- en
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mijnbouwmaatschappijen, nu wordt de aandacht gericht op de zedelijke verheffing
van de inlander.
‘Als Christelijke mogendheid is Nederland verplicht in de Indische Archipel de
rechtspositie der inlandse Christenen beter te regelen, aan de Christelijke zending
op vaster voet steun te verlenen en geheel het regeringsbeleid te doordringen van het
besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping
te vervullen heeft’, aldus de koningin in haar Troonrede.
Ook wordt een onderzoek aangekondigd naar de oorzaken van de mindere welstand
der inlandse bevolking op Java. Het bestuur in Indië zal gecentraliseerd worden,
terwijl de pacificatie van Atjeh wordt voortgezet.
Deze politieke koerswijziging is geheel in overeenstemming met de opvattingen,
die Kuyper al sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw verkondigt.
Toen al toornde hij tegen het ‘ellendig koloniaal beheer’, en vooral tegen de mate
waarin het gouvernement, om onrust te voorkomen, de zending tegenwerkte.
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2.
Te Barrow wordt de eerste Britse duikboot te water gelaten.

10.
In de Kaapprovincie wordt de staat van beleg afgekondigd.

13.
In veel plaatsen in Rusland vinden hongeropstanden plaats.

16.
Namens zijn regering begint de Japanse baron Hayashi onderhandelingen met de
Britse regering te Londen met het doel een Brits-Japanse alliantie tot stand te brengen
zodat Tokio's positie ten opzichte van St. Petersburg versterkt wordt.

18.
De Belgische feministe Louise van den Plas begint een campagne voor invoering
van vrouwenkiesrecht. →

19.
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Op de Filippijnen vindt een bloedige confrontatie plaats tussen Amerikaanse soldaten
en guerrilleros.

Een defilé van Amerikaanse troepen in Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen waar zich deze
maand een bloedige botsing heeft voorgedaan tussen Amerikaanse soldaten en guerilleros.

22.
In Mexico-stad wordt het tweede Panamerikaanse Congres geopend, dat tot 31 januari
1902 zal duren. De deelnemende staten onderschrijven de Haagse Conventie van
1899 en besluiten hun geschillen voortaan op vreedzame wijze te beslechten.

25.
De Britse minister van Koloniën, Joseph Chamberlain, verdedigt in het Lagerhuis
de regeringspolitiek ten aanzien van de Boeren, en spreekt beschuldigingen van
begane wreedheden tegen. →

31.
Tijdens wedstrijden te Berlijn-Friedenau vestigt de Nederlandse wielrenner Piet
Dickentman een nieuw werelduurrecord achter derny (65,621 km per uur). →

Geboren:
15.
Hermann Abs
Duits bankier; directeur van de Deutsche Bank

15.
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Bernard von Brentano (†29-12-1964)
Duits schrijver

22.
Charles Huggins
Amerikaans arts van Canadese origine

Gestorven:
1.
Abdoer-Rahman (circa 1830) sinds 1880 modernistisch gezind emir van Afghanistan

23.
Georg von Siemens (21-10-1839)
Duits bankier; oprichter van de Deutsche Bank

Chamberlain standvastig

Joseph Chamberlain.

EDINBURGH, 26 oktober - De Britse minister van Koloniën Joseph Chamberlain
heeft gisteravond in Edinburgh het beleid van zijn regering ten aanzien van de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika verdedigd.
Voor een gehoor van ruim achtduizend belangstellenden herinnerde hij aan de
woorden van generaal Botha, generaal De Wet, generaal Steyn en andere
Boerenleiders, dat zij geen vredesvoorwaarden zullen accepteren die hun geen absolute
onafhankelijkheid garanderen. De minister hield zijn gehoor voor dat Botha de
aanleiding tot de oorlog weet aan de annexatie in 1877 en de onvoldoende
schadevergoeding die door Gladstone werd aangeboden. Chamberlain vergeleek het
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sluiten van een vredesverdrag met de Boeren op hun voorwaarden met verraad aan
de ingezetenen van Engelse afkomst, die nu al ernstig onder de oorlog hebben geleden.
Chamberlain gaf toe dat de regering zich aanvankelijk had vergist met de voorbarige
bekendmaking dat de oorlog bijna was gewonnen, terwijl nu een vrijwel uitzichtloze
guerrillastrijd plaatsheeft.

Guerilla
Deze ‘guerillakrijg’ wordt gevoerd door vele duizenden ‘bittereinders’, die zich
hebben verdeeld over kleine, uiterst mobiele commandootjes die het de ongeveer
250 000 Britse soldaten zeer moeilijk maken het land te veroveren. Zij behalen
daarmee zoveel succes dat de Britten het hele land in grote, met draden afgebakende
gebieden moeten verdelen die door op korte afstand van elkaar gelegen blokhuizen
zijn versterkt - dit alles in een poging om de activiteiten van de Boeren aan banden
te leggen. Dit najaar slagen de Boeren er zelfs weer in om in Kaapland offensief op
te treden en de Boeren daar tot opstand te bewegen.
Op 30 oktober voert een Boereneenheid onder leiding van Louis Botha een aanval
uit op een Britse troepenmacht in Braakenlaagte; het is een van de bloedigste
gevechten die er zich tussen de Boeren en de Britten hebben voorgedaan: de Britten
verliezen hun commandant en zestig anderen, 165 Britse soldaten worden gewond;
de Boeren tellen 44 doden en vele gewonden.

Een van de Boerencommando's die de strijd tegen de Britten voortzetten.

Feministes ook actief in België
BRUSSEL, 18 oktober - Met de uitgave van La Femme Electeur van Louise van den
Plas is ook in België het feminisme van de Britse suffragettes doorgebroken.
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De schrijfster blijft nog jaren een leidinggevende figuur in de christelijke
arbeidersbeweging. Op 25 september 1911 herhaalt ze op het Congres van de
Belgische Volksbond in Kortrijk haar eis voor vrouwenstemrecht in een felle,
opzienbarende rede.
In 1904 schrijft Louise van den Plas een ander opmerkelijk boek: Waarom moeten
christenen feminist zijn? Het antwoord vindt zij in de waardigheid van de vrouw, en
in het voorbeeld dat de levens van tal van vrouwelijke heiligen stellen.
In 1908 publiceert ze een agressieve stelling over de scheiding van goederen in
het Journal des Tribunaux. Nog in 1952 verschijnt er een heruitgave van haar werk
over de bestrijding van het alcoholisme, dat mede tot de socialistische
wet-Vandervelde in 1919 heeft geleid.
Ten slotte heeft ook haar biografie uit 1934 van Théophile Verbist, de stichter van
de congregatie van Scheut, aan haar bekendheid bijgedragen.

Piet Dickentman verbetert werelduurrecord
BERLIJN, 31 oktober - De Nederlander Piet Dickentman heeft in Berlijn het
wereldrecord wielrennen over één uur op zijn naam gebracht. Op de wielerbaan
kwam hij tot 65 kilometer en 621 meter. Het oude record stond op 65 kilometer en
512 meter en was in het bezit van de Duitser Robl.
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3.
In Poznan (Posen) in Oppersilezië veroordeelt een rechtbank kinderen die op school
geweigerd hebben Duits te spreken tot lijfstraffen. Wanneer de ouders hierna de
school bezetten, worden ze tot vrijheidsstraffen veroordeeld.

7.
Er ontstaan spanningen tussen Turkije en Frankrijk wanneer een Franse vlooteenheid
Turkse douanehuisjes bezet in Mytilene op het eiland Lesbos, om kracht bij te zetten
aan de eis tot schadevergoeding voor verliezen die Franse burgers in 1896 door
Turkse acties hebben geleden. Constantinopel geeft hierna toe.

18.
In Groot-Brittannië wordt door de regering een blauwboek gepubliceerd over de
toestand in de door haar opgezette concentratiekampen in Zuid-Afrika. Er blijkt uit
dat met name de kindersterfte in die kampen onrustbarend is.

18.
Tussen de VS en Groot-Brittannië wordt bij verdrag het beheer over de
Panamakanaalzone nader geregeld (het zogenaamde tweede Hay-Pauncefoteverdrag).
→

21.
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In de Tweede Kamer houdt de antirevolutionaire Indië-specialist A.W.F. Idenburg
een rede, die een nadere specificatie inhoudt van de in de Troonrede aangekondigde
‘ethische politiek’ ten aanzien van Nederlandsch-Indië.

26.
Italië en Groot-Brittannië stellen bij verdrag de grens vast tussen hun koloniën Eritrea
en Soedan.

Geboren:
3.
Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel van Saksen-Coburg-Gotha
(†25-9-1983) als Leopold III van 1934 tot 1951 koning der Belgen (van 1944 tot
1950 slechts in naam, omdat zijn broer prins Karel toen als regent de honneurs
waarnam)

3.
André Malraux (ps. van André Berger) (†23-11-1976)
Frans schrijver en politicus; minister van Cultuur onder De Gaulle

18.
George Horace Gallup
Amerikaans opinieonderzoeker en oprichter van het naar hem genoemde instituut
dat gespecialiseerd is in verkiezingsonderzoek

Gestorven:
25.
Joseph Rheinberger
(17-3-1839)
Duits componist en muziektheoreticus

Tweede verdrag over toekomstig Panamakanaal
WASHINGTON/LONDEN, 18 november - De Verenigde Staten en Groot-Brittannië
hebben een verdrag ondertekend dat aan de VS de alleenrechten geeft voor de aanleg,
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de verdediging, het onderhoud van en het beheer over een kanaal door de landengte
van Panama. Het verdrag is ondertekend door de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken John Hay en zijn Britse collega Pauncefote.
Het Hay-Pauncefoteverdrag is een herroeping van een eerder gesloten verdrag
tussen de VS en Groot-Brittannië dat in 1850 werd getekend. Toen bepaalde het
Clayton-Bulwerverdrag dat beide landen gezamenlijk de controle zouden uitoefenen
en gelijke rechten zouden hebben op een kanaal door Panama, dat de Atlantische
Oceaan direct met de Grote Oceaan zou verbinden.
De Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898 heeft de Amerikaanse regering overtuigd
van de noodzaak van een kanaal door de landengte van Panama, omdat dit de
verplaatsing van de Amerikaanse vloot van de oostkust naar de westkust zeer zal
vergemakkelijken. De regering van president Theodore (‘Teddy’) Roosevelt, die dit
jaar aan de macht kwam, begon onmiddellijk onderhandelingen met Groot-Brittannië.
Enkele maanden geleden, op 5 februari, hadden de VS en Groot-Brittannië al een
eerste Hay-Pauncefoteverdrag gesloten over een eventueel aan te leggen kanaal door
Panama.
Het toekomstige kanaal zal opengesteld worden voor schepen uit alle landen en
in oorlogstijd neutraal gebied blijven.

President Theodore Roosevelt.
Direct na zijn aantreden in september is hij de onderhandelingen met Engeland over het Panamakanaal
begonnen.
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7.
Japan stopt de onderhandelingen met Rusland en sluit een verdrag met
Groot-Brittannië.

10.
Te Stockholm worden voor het eerst de Nobelprijzen uitgereikt, die mogelijk zijn
geworden door een legaat van de dynamische Zweedse fabrikant Alfred Nobel
(1833-1896). De Nederlandse chemicus Jacobus Henricus van 't Hoff is een der
gelukkigen. →

11.
Boeren-vluchtelingen zoeken steun bij Duitsland inzake vredes voorstellen aan
Engeland. →

12.
De Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi slaagt erin het eerste draadloze
radiosignaal over de Atlantische Oceaan te zenden. →

19.
Het in maart begonnen overleg tussen Duitsland en Groot-Brittannië over een
mogelijke alliantie wordt door Duitsland afgebroken. Een in november door minister
van Koloniën Chamberlain te Edinburgh uitgesproken anti-Duitse rede speelt hierin
een rol.

20.
De staking van mijnwerkers in Frankrijk is voorbij. →

21.
In Noorwegen hebben bij gemeenteraadsverkiezingen vrouwen voor het eerst
(census-)kiesrecht. De wet die dit mogelijk maakt was op 25 mei aangenomen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

31.
Bij de eerste verkiezingen volgens de nieuwe constitutie kiezen de Cubanen een
Congres en de eerste president, Tomas Estrada Palma.

Geboren:
5.
Walt Disney (eig. Walter Elias Disney) († 15-12-1966) Amerikaans striptekenaar,
vader van de tekenfilm

5.
Werner Heisenberg († 1-2-1976) Duits fysicus

14.
Paul I (†6-3-1964)
koning van Griekenland van 1947 tot 1964

16.
Margaret Mead († 15-11-1978) Amerikaans etnologe

27.
Marlene Dietrich (eig. Maria Magdalena von Losch) Amerikaans filmactrice en
chansonnière van Duitse origine

Franse mijnstaking eindelijk voorbij
PARIJS, 20 december - De langste staking in de Franse geschiedenis is ten einde.
Sinds vanmorgen wordt er weer gewerkt in het kolenbekken van Monceaux-les-Mines,
waar negenduizend mijnwerkers honderdvijf dagen lang weigerden ondergronds te
gaan.
De stakingen braken uit na een ongeval in een van de mijnen, waarbij twintig
arbeiders, onder wie kinderen, om het leven kwamen. De mijnarbeiders, naar wordt
beweerd onder aanvoering van syndicalisten van buiten, kwamen daarop met eisen
voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, die in de kolenmijnen vaak zeer
slecht zijn. Toen de mijneigenaren, verwijzend naar de economische problemen én
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de verbeteringen die de afgelopen jaren al tot stand zouden zijn gebracht, daarop niet
wensten in te gaan, legden de arbeiders het werk neer.
De Franse kranten spreken van het meest ernstige sociale conflict sinds de oorlog
van 1870 en, al naar gelang hun politieke kleur, juichen de onverzettelijkheid van
de mijneigenaren toe, betreuren deze of vallen die houding juist aan. Vaststaat dat
de directies nauwelijks concessies hebben gedaan en door middel van een
uithongeringstactiek de mijnwerkers hebben gedwongen weer ondergronds te gaan.

Eerste draadloze uitzending over de Oceaan

Marconi met zijn uitvinding.

LONDEN, 12 december - Nadat hij in 1899 al een draadloze verbinding over Het
Kanaal tot stand had gebracht, heeft de Italiaanse elektrotechnisch ingenieur
Guglielmo Marconi nu een draadloze uitzending over de Atlantische Oceaan verzorgd.
Marconi bouwt daarmee voort op het werk van J. Clerk-Maxwell en Heinrich Hertz.
Marconi wilde de experimenten van Hertz uitbreiden, maar diende eerst een aantal
technische moeilijkheden te overwinnen.
Zowel voor de zender als voor de ontvanger gebruikt hij grote gerichte antennes
en hij heeft een techniek ontwikkeld om beide toestellen op dezelfde golflengte af
te stemmen.
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Leden van de Royal Horse Artillery steken in Zuid-Afrika een rivier over. (Schilderij van George
Scott.)

Boeren polsen Duitsland
LONDEN, 11 december - De geheime conferenties van Boeren-vluchtelingen over
beëindiging van de oorlog in Zuid-Afrika zijn verplaatst van Den Haag en Hilversum
naar Brussel.
Het doel is de schijn te vermijden dat Nederland een centrum van intriges tegen
Engeland zou kunnen worden door de aanwezigheid van de Boeren en ex-president
Kruger.
Betrouwbare Boeren-kringen hebben laten uitlekken dat in Duitsland semi-officiële
suggesties zijn gedaan om te proberen samen met Rusland en Frankrijk
vredesvoorstellen namens de Boeren te doen aan Groot-Brittannië.
Een Duitse tussenpersoon benadrukt echter dat de Duitse regering niet sympathiek
staat tegenover de Boeren en daarom strikte neutraliteit wil handhaven. Voorts zou
de Duitse regering niet bereid zijn stappen te ondernemen zolang de Boeren bij hun
eis tot volledige onafhankelijkheid blijven.
De Boeren-gedelegeerden zien het nog niet tot een vredesinitiatief komen maar
achten het hun plicht hun regering in te lichten over de ouvertures in Europa.

Nobelprijs chemie voor Van 't Hoff
STOCKHOLM, 10 december - De Nederlandse scheikundige Jacobus Henricus van
't Hoff heeft de eerste Nobelprijs voor chemie in ontvangst genomen.
Een van zijn medelaureaten is de natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen uit
Duitsland, de ontdekker van de naar hem genoemde stralen.
Al op tweeëntwintigjarige leeftijd publiceert Van 't Hoff het geschrift dat hem
beroemd zal maken. In dit uit 1874 daterend artikel beschrijft hij de optische activiteit
van organische stoffen die hij verklaart door aan te nemen dat het koolstofatoom
asymmetrisch is. Het artikel wordt eerst genegeerd, vervolgens verguisd en pas veel
later komt men tot de ontdekking dat Van 't Hoff baanbrekend werk heeft verricht
door de natuurkunde en de scheikunde dichter bij elkaar te brengen.
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Verder heeft Van 't Hoff belangrijke studies gepubliceerd over de snelheid van
chemische reacties en over chemische evenwichtstoestanden, en een aantal artikelen
over de chemie van verdunde oplossingen waarin hij een afgeronde theorie van de
osmotische druk ontwikkelt.

Jacobus Henricus van 't Hoff.
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1.
In het Prado-museum te Madrid wordt een tentoonstelling van El Greco (eig.
Domenikos Theotokopoulos, 1541-1614) geopend; dit betekent de herontdekking
van deze Spaanse schilder van Griekse origine.

10.
De Duitse kanselier von Bülow kritiseert in de Rijksdag de Britse politiek ten aanzien
van de Boeren. Officieel is Duitsland neutraal in de Boerenoorlog.
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10.
In het Amsterdamse Concertgebouw vindt de première plaats van het Te Deum van
Alphons Diepenbrock. →

13.
In Enschede breekt een staking uit bij Van Heek-textielfabrieken.

16.
Turkije verleent aan Duitsland de concessie voor de aanleg van de Bagdad-spoorlijn
(van Konya naar Bagdad).

18.
De Amerikaanse Kanaalcommissie geeft de voorkeur aan de aanleg van een kanaal
door Panama, boven dat door Nicaragua.

21.
In het Galicische Lemberg (Lvov) komt het tot bloedige confrontaties tussen
nationalistische demonstranten en soldaten, tijdens de herdenking van de Poolse
‘januari-opstand’ van 1863 tegen Rusland.

22.
De nieuwe ambassadeurs van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland,
Portugal en Japan bieden hun geloofsbrieven aan in Peking. Het keizerlijk hof is op
8 januari teruggekeerd in de ‘Verboden Stad’.

24.
De VS en Denemarken tekenen een verdrag dat de verkoop van de Deense
Westindische Maagden Eilanden aan de VS behelst.

30.
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Groot-Brittannië en Japan tekenen een alliantieverdrag voor de duur van vijf jaar.
Hierdoor wordt Japan voor het eerst door een westerse mogendheid als gelijkwaardig
erkend. →

Geboren:
8.
Georgi Maksimilianovitsj Malenkov, Sovjetrussisch politicus;

15.
Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman al-Faisal al-Saoed († 23-2-1969) als koning Saoed
van 1953 tot 1962 heerser van Saoedi-Arabië

26.
Menno ter Braak († 14-5-1940) Nederlands schrijver en essayist, stichter van het
tijdschrift Forum en van de Nederlandsche Filmliga.

Muziekfeest in Concertgebouw
AMSTERDAM, 10 januari - De Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst organiseert vandaag, morgen en overmorgen in het
Concertgebouw een driedaags Nederlands Muziekfeest, waarop voor de eerste maal
uitsluitend muziek van nog levende Nederlandse componisten uitgevoerd wordt,
onder meer van E. von Brucken Fock, Bernard Zweers, Charles Smulders, Alphons
Diepenbrock (eerste uitvoering van het Te Deum), Julius Röntgen, Willem Kes,
Anton Avercamp, Richard Hol, Catharina van Rennes en Peter van Anrooy (Piet
Heinrapsodie).

De componist Alphons Diepenbrock.

Engeland en Japan sluiten verdrag
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LONDEN, 30 januari - Groot-Brittannië en Japan hebben vandaag een verdrag
gesloten waarin wordt overeengekomen ‘de status-quo en de vrede in het Verre
Oosten te handhaven’.
De twee staten hebben beloofd elkaar militair te steunen wanneer een van hen met
meer dan één natie in een oorlog verwikkeld zou raken. Dit betekent in de praktijk
dat Frankrijk zich, in geval er een oorlog zou uitbreken tussen Japan en Rusland,
neutraal zal moeten opstellen wil het niet tegenover Engeland komen te staan.
Verder zijn Engeland en Japan overeengekomen de ‘onafhankelijkheid en
territoriale integriteit van Korea en China te waarborgen’, en in die landen ‘gelijke
gelegenheden voor de handel en industrie van alle naties’ te verzekeren. In het verdrag
wordt er de nadruk op gelegd dat Engeland speciale belangen in China heeft en Japan,
behalve in China, ook politiek, commercieel en industrieel geînteresseerd is in het
naburige schiereiland Korea.
Het verdrag betekent voor Japan een erkenning van zijn belangrijke positie tussen
de grootmachten.
Voor Groot-Brittannië biedt het een extra zekerheid tegen het gevaar van Russische
overheersing van het Verre Oosten.
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1.
De Chinese keizerin-regentes Tzjoe-hsi heft het decreet op dat huwelijken tussen
Chinezen en inwoners van Mantsjoerije verbiedt. Eveneens verbiedt ze het traditionele
afbinden van vrouwenvoeten.

1.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hay protesteert tegen de exclusieve
rechten van Rusland in China, omdat deze de door de VS voorgestane ‘open
deur-politiek’ in gevaar brengen.

5.
De Britse regering slaat het Nederlandse aanbod tot bemiddeling in de Boerenoorlog
af. →

6.
De Frans-Ethiopische overeenkomst over de op Franse kosten aan te leggen spoorlijn
Djibouti-Addis Abeba, ontlokt protesten van de Britse en de Italiaanse regering.

6.
De Italiaanse regering maakt een uitgeroepen algemene spoorwegstaking onmogelijk
door de spoorwegmannen voor militaire dienst op te roepen.
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11.
In Brussel ontaardt een grote demonstratie voor algemeen kiesrecht door
politie-optreden in bloedige rellen. →

14.
Bij een algemene staking in Triëst om arbeidstijdverkorting af te dwingen schiet de
politie op demonstranten. Er wordt standrecht afgekondigd.

15.
De Berlijnse onder- en bovengrondse stadsspoorbaan wordt feestelijk geopend.

18.
De Amerikaanse regering neemt gerechtelijke stappen tegen trusts. →

21.
In St. Petersburg vinden studentenbetogingen plaats. In Kiëv werd de Technische
Hogeschool al op 4 februari na onlusten gesloten.

Geboren:
4.
Charles Augustus Lindbergh († 26-8-1974)
Amerikaans vliegenier

21.
Bob Scholte (eig. Hijman Scholte) († 3-11-1983)
Nederlands zanger

27.
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John Steinbeck († 20-12-1968) Amerikaans schrijver, Nobelprijs 1962

Aanbod Kuyper afgewezen
LONDEN/DEN HAAG, 5 februari - De Britse minister van Buitenlandse Zaken
Landsdowne heeft een aanbod van minister-president en minister van Buitenlandse
Zaken Kuyper om te bemiddelen in de Boerenoorlog, van de hand gewezen.
In een aide-mémoire aan de Engelse regering had minister Kuyper zijn goede
diensten aangeboden om Boeren en Engelsen met elkaar in contact te brengen. De
Boerendelegatie die al sinds enige tijd in Europa steun zoekt voor de Boeren, heeft
reeds lang geen contact meer kunnen hebben met haar strijdende landgenoten, omdat
dezen vrijwel geheel omsingeld zijn door Engelse troepen, aldus Kuyper, die hieruit
de conclusie trok dat de volmachten van de delegatie weleens verouderd zouden
kunnen zijn. Deze mening van Kuyper betekent een drastische verandering in de
Nederlandse politiek inzake het Boerenvraagstuk. Tot nu toe stond de regering op
het standpunt, dat de oorlog alleen en uitsluitend aan de Engelsen is te wijten, en dat
onderhandelingen de onafhankelijkheid van de Boerenrepublieken tot onderwerp
zouden moeten hebben, dit geheel in overeenstemming met het mandaat van de
Boerendelegatie in Europa.
Kuyper heeft de Engelse regering gevraagd de delegatie een vrijgeleide naar
Zuid-Afrika te geven om daar te overleggen met de strijdende Boeren.
De Engelse minister Landsdowne heeft Kuyper meegedeeld, dat zijn land geen
interventie in de Boerenoorlog duldt. Als de Boeren willen onderhandelen, dan
moeten ze zich zelf maar tot de Engelsen wenden; onderhandelingen horen trouwens
in Zuid-Afrika, niet in Europa, te worden gevoerd, aldus de Britse regering.

Kamp voor krijgsgevangen Boeren in Kaapstad.

Socialisten betogen voor stemrecht
BRUSSEL, 11 februari - Een door de socialistische partij georganiseerde betoging
ten gunste van het algemeen enkelvoudig stemrecht heeft in Brussel duizenden
arbeiders op de been gebracht. De betoging, die af en toe een zeer woelig karakter
had, wekte grote onrust bij de liberalen, die met socialistische leiders in
onderhandeling waren over de uitwerking van een gezamenlijke strategie voor het
afdwingen van het algemeen enkelvoudig stemrecht.
De liberale leider Paul Hymans viel op 20 februari op het spreekgestoelte van de
Kamer scherp uit tegen deze socialistische straatagitatie.

Roosevelt pakt spoorwegtrusts aan

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

WASHINGTON, 18 februari - De Amerikaanse regering heeft besloten gerechtelijke
stappen te ondernemen tegen de vorming, korte tijd geleden, van de Northern
Securities Company, een machtige combinatie van drie spoorwegmaatschappijen,
die samen het hele spoorwegverkeer in het noorden van de VS beheersen.
De drie hebben vorig jaar een gevecht op leven en dood geleverd waarbij
gigantische pakketten aandelen van eigenaar wisselden, enorme winsten (en verliezen)
werden gemaakt, en een regelrechte paniekstemming op de beurs ontstond, maar
eindigde ermee dat men plotseling besloot de strijd te staken en het management van
de drie maatschappijen samen te voegen. De regering beschuldigt de nieuwe
combinatie ervan een illegaal monopolie te bezitten over het transport in het noorden.
Ogenblikkelijk haast J.P. Morgan, een van de drie spoorwegmagnaten, zich naar
het Witte Huis om de president van zijn plannen af te brengen. Die poging blijft
zonder succes.
Pas na jarenlange procedures besluit het Hooggerechtshof (met vijf tegen vier
stemmen) de fusie onwettig te verklaren. Hoewel in de praktijk weinig aan de
inmiddels ontstane samenwerking veranderde, is het optreden van de regering in de
zaak belangrijk voor de toekomst, doordat grote zakenlieden erdoor zijn afgeschrikt
nieuwe trusts te vormen en het publiek de indruk krijgt dat ook de rijken en machtigen
zich aan de wet moeten houden.
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5.
In Brussel wordt de Internationale Suikerconventie gesloten. De deelnemende landen
verplichten zich te onthouden van exportpremies.

7.
Bij Tweebosch (Transvaal) behalen de Boeren een overwinning op de Britten; de
laatste in deze oorlog. →
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10.
Door een aardbeving wordt de Turkse stad Tochangri zo goed als volledig van de
aardbodem weggevaagd.

13.
In Polen worden verscheidene gymnasia gesloten als de scholieren weigeren een
loflied op de tsaar te zingen.

20.
De Franse en de Russische regering reageren in een gezamenlijke verklaring positief
op het Japans-Britse alliantieverdrag van 30 januari, zij het dat ze zich het recht
voorbehouden hun belangen in Korea en China te beschermen.

21.
De Belgische Kamer keurt de nieuwe Militiewet goed. →

22.
Groot-Brittannië sluit met Perzië een verdrag over het aanleggen van een
telegraafverbinding die het telegrafisch verkeer tussen Europa en India mogelijk
moet maken.

23.
Het Italiaanse parlement keurt een wet goed die het verbod op kinderarbeid verscherpt.

23.
In Brussel vindt een massale demonstratie plaats ter ondersteuning van de eis om
een grondwetsherziening die algemeen kiesrecht mogelijk moet maken. Alle
antiklerikale partijen hebben hiertoe opgeroepen.

Geboren:

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

7.
Heinz Rühmann
Duits (film)acteur

24.
Thomas Edmund Dewey († 16-3-1971)
Amerikaans politicus

Gestorven:
3.
Isaac Dignus Fransen van der Pulte (22-3-1822)
Nederlands liberaal politicus; minister-president in 1866, later minister van
Koloniën

23.
Kálmán Tisza (10-12-1830) Hongaars politicus; premier van 1875 tot 1890

26.
Cecil Rhodes (5-7-1853) Zuidafrikaans ondernemer en politicus van Britse origine;
stichter en leider van de British South African Cy., en vanaf 1890 premier van de
Kaapkolonie
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Nieuwe Militiewet wordt goedgekeurd
BRUSSEL, 21 maart - Vandaag is de nieuwe Militiewet goedgekeurd door de
katholieke regering-De Smet de Naeyer.
Het systeem van dienstplichtigen is nu aangevuld met dat van vrijwilligers. De
nieuwe Militiewet kan daardoor wel het jaarlijks legercontingent enigszins verhogen
maar tast niet het systeem van loting en plaatsvervanging aan.
De nieuwe wet is er vooral gekomen op aandringen van Charles Woeste, de leider
van de katholieke rechtervleugel. De wet schenkt de progressistische elementen in
de Kamer, zoals socialisten, radicalen en christen-democraten echter geen voldoening.
Zij kunnen niet aanvaarden dat geldbezit kan leiden tot vrijstelling van
militieverplichtingen. Ook koning Leopold II blijkt ontevreden over het bereikte
resultaat, vooral omdat de internationale toestand er niet op vooruitgaat. Hij blijft
aandringen op de invoering van de algemene persoonlijke dienstplicht.

Boeren behalen overwinning bij Tweebosch

Een schets van de overval van de Boeren op de Britse linies bij Tweebosch.

TWEEBOSCH, 7 maart - Boerengeneraal Koos de la Rey heeft met 800 Boeren
een grote overwinning op de Britse troepen van Lord Methuen behaald. Methuen
zelf is ernstig gewond gevangengenomen. Verder vielen aan Britse kant ruim 500
doden en gewonden, 800 Britten werden krijgsgevangen gemaakt. De Boeren hadden
slechts 9 doden en 40 gewonden te betreuren. De enorme overwinning was te danken
aan de tactiek van De la Rey die de Britten in een verrassingsaanval van achteren en
aan de zijflanken overviel.
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1.
In Rusland vinden ernstige boerenonlusten plaats na een langdurige hongersnood.

1.
De Luxemburgse groothertog Adolf van Nassau, die in 1890 koning Willem III als
vorst van het groothertogdom was opgevolgd, treedt om gezondheidsredenen af ten
gunste van zijn zoon Willem Alexander.

5.
Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Engeland en Schotland te Glasgow stort een
tribune in. Er zijn 25 doden; de 22 man op het veld spelen door om paniek te
voorkomen.

8.
Tussen Rusland en China wordt de zogenaamde Evacuatieconventie gesloten, waarbij
Rusland belooft om binnen anderhalf jaar Mantsjoerije te ontruimen.

14.
In België ontstaat grote onrust wanneer de socialistische BWP de algemene staking
uitroept om algemeen kiesrecht af te dwingen. →

15.
De Britse regering kondigt na het oplaaien van nationalistische acties voor 9 Ierse
graafschappen de noodtoestand af.

20.
De fysici Pierre en Marie Curie ontdekken in hun Parijse laboratorium radium.
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28.
De Russische minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de geheime politie,
Sipjagin, wordt door een sociaal-revolutionair vermoord, terwijl het hongeroproer
op het platteland voortduurt. Hij wordt opgevolgd door Viacheslav Plehve. →

28.
In de Dominicaanse Republiek breekt een revolutie uit.

29.
Het Amerikaanse Congres breidt de uit 1882 stammende wet die immigratie van
Chinezen tegengaat uit; aan Chinezen uit door de VS gecontroleerde gebieden, zoals
de Filippijnen, wordt de toegang tot het grondgebied der VS ontzegd.

Geboren:
23.
Halldór Kiljan Laxness
IJslands sociaal geëngageerd schrijver

Stakers gedood in Leuven

De visie van een tekenaar op de slachting in Leuven.

BRUSSEL, 14 april - Ruim 300 000 arbeiders hebben het werk neergelegd, nadat
de socialisten de algemene staking hebben uitgeroepen om hun eis voor het algemeen
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enkelvoudig stemrecht kracht bij te zetten. Bij betogingen kwam het herhaaldelijk
tot zware botsingen met de politie. Bij een schietpartij in Leuven op 18 april werden
6 stakers gedood en 14 gewond. De Belgische regering heeft de rijkswacht massaal
gemobiliseerd en ook reservisten ingezet. Na een week van onrust en bloedige
confrontaties gaf de Belgische Werkliedenpartij (BWP) op 20 april plotseling opdracht
het werk te hervatten. In Wallonië werd nog even verder gestaakt.
De algemene staking volgt op maanden van groeiende sociale spanningen en
gewelddaden. De behoefte tot het organiseren van een algemene staking groeide
vooral bij de syndicale basis, terwijl de partijtop alle hoop had gevestigd op de
aanstaande kamerverkiezingen (25 mei). De Algemene Raad van de BWP werd onder
druk van haar militante leden uiteindelijk gedwongen op 13 april toch de algemene
staking uit te roepen als middel om het algemeen kiesrecht af te dwingen.
De regering en de conservatieve meerderheid in de Kamer hielden het been echter
stijf; op 18 april werd een voorstel tot hervorming van de kieswet overtuigend door
de leden van de volksvertegenwoordiging weggestemd.

Massaal medeleven in Leuven tijdens de begrafenis van de zes slachtoffers.

Student van moordenaar tot martelaar
ST. PETERSBURG, 28 april - Sipjagin, sinds 1900 Russisch minister van
Binnenlandse Zaken, is vermoord door de sociaal-revolutionaire student Balmasjev.
Deze is door de Russische autoriteiten terechtgesteld en daardoor een held en martelaar
van de Russische studentenbeweging geworden. Sipjagin was een voorstander van
de politiek van russificatie van nationale minderheden in de grensgebieden van het
Russische rijk en een gehaat man bij arbeiders, boeren en studenten.
De grote studentenonlusten in februari en maart, die in St. Petersburg het felst
waren, worden door hem meedogenloos onderdrukt.
Wraakacties van de studenten hebben direct tot de moordaanslag op Sipjagin
geleid. Zij beloven hun strijd voort te zetten tegen ‘het monster waarvan Balmasjev
een poot heeft afgehakt’.
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12.
In de Amerikaanse Staat Pennsylvania breekt een massale mijnstaking uit, om
loonsverhoging, verkorting van de arbeidstijd en erkenning van de vakbond (United
Mine Workers) af te dwingen.

14.
De Franse president Loubet brengt een staatsbezoek aan Rusland.

15.
Ten gevolge van de grote militaire uitgaven die de Portugese staat moet doen om
een opstand in Angola neer te slaan, gaat het land bankroet. Het parlement moet
eraan te pas komen om een oplossing te vinden voor de buitenlandse schulden.

20.
De Amerikaanse troepen trekken zich terug uit Cuba. De pas gekozen president
Tomás Estrada Palma neemt de macht over van gouverneur-generaal Wood. →

22.
De VS en Mexico komen overeen een geschil over betaling van rente over een lening
- van het zogenaamde Pious Fund - voor te leggen aan het Permanente Hof van
Arbitrage in Den Haag.
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25.
Bij kamerverkiezingen in België wint de katholieke partij. De sociaal bewogen
priester Adolf Daens, oprichter en leider van de Christelijke Volkspartij, wordt door
het district Brussel gekozen. →

29.
Bij Koninklijk Besluit worden in Nederland de Dienst van de Staatsmijnen en de
Mijnraad ingesteld.

31.
De Spaanse monarch Alfonso XIII - sinds zijn geboorte nominaal koning, maar vanaf
17 mei ook werkelijk aan de macht - roept de noodtoestand uit, nadat er onlusten
waren uitgebroken toen hij als eerste regeringsdaad de Cortes naar huis stuurde.

31.
Het Verdrag van Vereeniging een stadje aan de Vaal - maakt een einde aan de
Boerenoorlog. De Boerenrepublieken worden een Britse kroonkolonie. →

Geboren:
6.
Max Ophüls (ps. van Maximilian Oppenheimer) († 26-3-1957) Frans
filmscenarioschrijver en regisseur van Duitse origine

Gestorven:
27.
Jan van Droogenbroeck (18-1-1835) Vlaams dichter

Boeren tekenen overgave
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Dankdienst in Pretoria na het tot stand komen van de vrede.

LONDEN, 31 mei - De leiders van de opstandige Boeren in Zuid-Afrika hebben
zich gisteravond overgegeven aan de Britse legerleiders Lord Kitchener en Lord
Milner.
Zij tekenden, onmiddellijk na aankomst in Pretoria, de voorwaarden voor overgave
van hun troepen.
De burgerstrijdkrachten dienen hun wapens terstond neer te leggen en zich te
onthouden van verdere weerstand tegen het gezag van de Britse koning die zij nu als
wettelijk soeverein moeten erkennen. Alle burgers buiten de grenzen van Transvaal
of de Oranjerivier-kolonie en alle gevangenen zullen zo spoedig mogelijk naar hun
woningen worden teruggebracht.
De burgers die zich overgeven zullen niet van hun vrijheid of hun eigendommen
worden beroofd. Hun juridische rechten en hun gebruik van de Nederlandse taal
zullen worden geëerbiedigd terwijl de Boeren bovendien hulp zullen krijgen bij het
herstel van hun boerderijen.

Katholieke partij versterkt positie
BRUSSEL, 25 mei - Gedeeltelijke verkiezingen in 5 Belgische provincies hebben
de katholieke meerderheid in de Kamer versterkt. De verkiezingen volgden op de
uitbreiding van het aantal kamerzetels van 152 tot 166. Hiervan gingen er 10 naar
de katholieke partij, zodat de meerderheid van 20 tot 26 zetels werd verruimd. De
socialisten wonnen 3 zetels (totaal 35), de liberalen bleven op 33, de Daensisten
wonnen 1 zetel (totaal 2).
De stembusuitslag is onmiskenbaar een nederlaag voor de BWP, die meer dan
ooit beseft hoe belemmerend het meervoudig kiesrecht voor haar uitvalt. Na deze
teleurstelling en de mislukte algemene staking van 14 april is de partij in een crisis
verzeild geraakt. Deze sterkt de partijleiding in haar toenaderingspogingen tot de
liberale partij, terwijl aan de partijbasis diverse anarchistische tendensen op een
steeds ruimere aanhang kunnen rekenen.

Cuba wordt onafhankelijke republiek
HAVANA, 20 mei - De voormalige Spaanse kolonie Cuba, die de afgelopen drie
jaar onder Amerikaans militair bestuur heeft gestaan, wordt een zelfstandige republiek.
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De eerste president wordt Tomás Estrada Palma, die eind 1901 is gekozen. Zijn
ambtsaanvaarding vindt plaats in een periode van economische groei dank zij de
grote investeringen die de Verenigde Staten de afgelopen jaren op het eiland hebben
gedaan.
Washington had zich al tijdens de militaire bezetting van Cuba verzekerd van een
grote rol op het eiland met de opneming van het Platt-amendement in de Cubaanse
grondwet, en had Cuba binnen de economische invloedssfeer van de Verenigde
Staten gebracht. De militaire gouverneur van Cuba, generaal Wood, had zich tot doel
gesteld de Cubaanse suikerindustrie opnieuw op te bouwen. Het grootste probleem
waarmee deze industrie, die haar wereldpositie van voor 1895 verloren had, te kampen
had, was een gebrek aan kapitaal en de concurrentie van de suikerbietproducenten
in Europa en de Verenigde Staten zelf. In december 1901 stelde president Roosevelt
het Congres, op aandrang van Wood, verlaging van de invoertarieven op suiker en
tabak voor. De Senaat verwierp het voorstel echter na een succesvolle lobby van de
Amerikaanse suikerbietproducenten. Onder de Amerikaanse bezetting was verder
veel aandacht besteed aan openbare werken, sanitaire zorg, onderwijs, en uitroeiing
van de gele koorts.
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1.
De nieuwgekozen Australische volksvertegenwoordiging begint haar werkzaamheden
met het opstellen van wetten die immigratie van niet-blanken onmogelijk moeten
maken. →

1.
De Amsterdamse Voetbal- en Athletiekvereeniging Blauw-Wit wordt opgericht.

1.
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De textielstaking bij Van Heek verloopt. →

2.
Het Franse kabinet-Waldeck-Rousseau neemt ontslag en wordt opgevolgd door dat
van Emile Combes. Dit maakt ernst met de uitvoering van de op 1 juli 1901
aangenomen Wet op de religieuze associaties. →

7.
De Belgische stakingsbeweging om algemeen stem- en kiesrecht te verkrijgen breidt
zich uit.

13.
Het Pruisisch Hogerhuis stemt unaniem voor een krediet van 350 miljoen mark om
het door Polen bevolkte deel van de staat verder te germanificeren. De Kamer van
Afgevaardigden had op 5 juni al toegestemd.

13.
De regering in St. Petersburg doet door een nieuwe taalverordening een volgende
stap in haar russificatiepolitiek ten aanzien van Finland.

17.
Het Amerikaanse Congres neemt een wet aan die voorziet in de vorming van een
fonds om land op te kopen voor de verwezenlijking van irrigatieprojecten. Met dit
fonds zal ook grond ten behoeve van landschapsparken kunnen worden opgekocht.

28.
Duitsland, Oostenrijk- Hongarije en Italië verlengen de Triple Alliantie voor 12 jaar.
→

28.
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Het Amerikaanse Congres neemt de Spooner Act aan, die de president autoriseert
om de rechten van de Franse Kanaal Maatschappij op te kopen en om van Colombia
de controle over de kanaalzone te verkrijgen.

Gestorven:
10.
Auguste Schmidt (3-8-1833) Duits feministisch onderwijzeres, oprichtster van de
Allgemein Deutsche Frauenverein (1865) en de Allgemein Deutsche
Lehrerinnenverein (1890)

18.
Samuel Butler (4-12-1835) Brits schrijver, die in zijn romans de moraal van het
Victoriaanse tijdperk aan de kaak stelde
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De Driebond op mars. De Oostenrijker: kijk, Pruis, onze Italiaanse broer wordt nu al moe! De Duitser:
geen wonder, die Italiaan heeft helemaal geen geld om iets te kopen!

Triple Alliantie verlengd
BERLIJN, 28 juni - Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben hun al jaren oude
driezijdige bijstandsverdrag vandaag in Berlijn verlengd. De verlenging van de
zogenaamde Triple Alliantie gaat volgend jaar maart in en geldt voor twaalf jaar.
Over enkele maanden wordt de koning van Italië in de Duitse hoofdstad verwacht
om de verlenging luister bij te zetten.
De voortzetting van de Triple Alliantie is in Duitsland met instemming begroet.
Het betekent voor Duitsland een diplomatieke steun in de rug na enkele
teleurstellingen in het recente verleden. Om te beginnen was daar het Japans-Britse
verdrag dat Duitsland in het Verre Oosten min of meer in het isolement dreigde te
brengen. Bovendien was er in Berlijn enig onbehagen te bespeuren over het recente
akkoord tussen Frankrijk en Italië. De verlenging van de Triple Alliantie betekent
toch, ook al is het slechts een defensieve militaire conventie, dat Berlijn zich weer
van solidariteit in de internationale betrekkingen heeft verzekerd.
De Triple Alliantie voert terug naar het jaar 1879, toen rijkskanselier von Bismarck
door een akkoord met Oostenrijk de basis hiervoor legde. Later trad Italië toe. De
afgelopen jaren hadden de Duitsers enige afstand genomen van het drievoudige
verbond, omdat het slechts van regionale Europese betekenis zou zijn, terwijl de
Duitse politiek intussen ‘Weltpolitik’ was geworden. Nog begin dit jaar had
rijkskanselier von Bülow in dit verband voor opschudding gezorgd toen hij zei dat
de Triple Alliantie ‘voor ons niet meer absoluut noodzakelijk is’. Deze betrekkelijke
onverschilligheid ten opzichte van het oude verbond heeft Berlijn intussen laten
varen.

Australië: alleen voor blanken
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CANBERRA, 1 juni - In haar eerste zittingsperiode die deze maand begint, neemt
Australië's nieuwe parlement drie wetten aan die de zogenaamde ‘White
Australia’-politiek bevestigen, een politiek die erop gericht is de immigratie van
niet-Europeanen tot een minimum te beperken. De meest vergaande wet, de
Immigration Restriction Act, geeft immigratiebeambten de bevoegdheid om
schriftelijke tests in het Engels of een andere Europese taal af te nemen, een
bevoegdheid die duidelijk bedoeld is niet-blanke immigranten buiten te houden.

Combes tegen rol Kerk
PARIJS, 2 juni - De nieuwe Franse minister-president, de 67-jarige Emile Combes,
heeft er van stond af aan geen twijfel over laten bestaan, dat het hem ernst is met het
terugdringen van de rol van de Rooms-Katholieke Kerk in het Franse openbare leven.
Kort nadat de Nationale Vergadering in meerderheid zijn benoeming had aanvaard,
liet ‘vadertje Combes’ weten dat hij van het bestrijden van ‘het klerikale gevaar’ en
‘de vijanden van de Republiek’ zijn voornaamste beleidspunt zal maken.
Dit houdt onder andere in, dat Combes van plan is de Wet op de congregaties, die
vorig jaar werd aangenomen, strikt toe te passen. Het komt er dan op neer dat de
kloosterorden alleen nog maar onderwijs mogen geven op eigen scholen en niet op
scholen, die op enigerlei wijze door de overheid worden bekostigd. Bovendien zal
het ongetwijfeld voor de orden moeilijker worden om een staatsvergunning voor het
stichten van nieuwe scholen te krijgen.
Combes stuurt duidelijk aan op een volledige scheiding van Kerk en Staat, die
grondwettelijk zal moeten worden vastgelegd.
De ex-seminarist, oprichter van de politieke links-democratische beweging, heeft
in het parlement de steun van de drie overige linkse groeperingen; gevieren vormen
zij een duidelijke en antiklerikale meerderheid in de Assemblée Nationale, zodat
Combes' politiek alle kans van slagen heeft.

Minister-president Emile Combes.

Textielstaking verloopt
ENSCHEDE, 1 juni - De grote staking van de Twentse textielarbeiders is vrijwel
geheel verlopen; steeds meer arbeiders vragen hun patroon weer te mogen werken.
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De staking begon op 13 januari, toen 160 dekenwevers van Van Heek uit protest
tegen een loonsverlaging het werk neerlegden. De Fabrikantenvereeniging, in 1888
door G.J. van Heek opgericht om door krachtige onderlinge steun werkstakingen te
voorkomen, dreigde de productie tijdelijk te stoppen en arbeiders uit te sluiten, indien
de dekenwevers niet weer aan het werk gingen. Hierdoor escaleerde het conflict snel.
Op het hoogtepunt van de acties waren 45 000 textielarbeiders werkloos, hetzij door
staking, hetzij door uitsluiting.
Alle bonden en verenigingen van arbeiders sloten zich aaneen, uit de burgerij
werden hulpcomités gevormd en in het hele land werden steunacties georganiseerd.
Duizenden guldens werden bijeengebracht, maar doordat de fabrikanten steeds meer
arbeiders uitsloten, was er steeds te weinig geld om allen een uitkering te geven.
Toen de directies stakingsbrekers van elders gingen inzetten, begonnen de acties te
verlopen; het einde ervan lijkt nu in zicht.

Stakingsbrekers, die zich onder politiebegeleiding naar het station begeven, worden door het publiek
uitgejouwd.
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2.
In Rostov breken stakingen uit. De onrust onder de boeren in Zuid-Rusland duurt
voort.

4.
Bij proclamatie van president Roosevelt wordt op de Filippijnen een burgerbestuur
ingesteld en amnestie verleend aan gedetineerde guerrilleros. Op 1 juli had het
Amerikaanse Congres een wet aangenomen die het bestuur over de archipel toekende
aan een commissie. →

7.
De nieuwe Franse regering-Combes wordt beëdigd. Wanneer deze begint met
katholieke scholen te sluiten en religieuze congregaties te ontbinden komt het tot
ongeregeldheden.

11.
Lord Robert Salisbury neemt wegens gezondheidsredenen ontslag als premier van
Groot-Brittannië en wordt opgevolgd door Arthur Balfour. →

12.
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Het Australische parlement stemt in met het verlenen van kiesrecht aan vrouwen bij
federale verkiezingen.

15.
In Angola doorstaat de bezetting van het Portugese koloniale fort Bailundo een
bestorming van opstandelingen.

24.
De Turkse sultan Abdoel-Hamid II benoemt een commissie van onderzoek met de
opdracht voorstellen te doen om de nationalistische spanningen in Macedonië te
verminderen. →

30.
De diplomatieke betrekkingen tussen Zwitserland en Italie worden dank zij Duitse
bemiddeling hersteld.

Geboren:
1.
William Wyler († 27-7-1981) Amerikaans filmregisseur van Duitse origine

7.
Vittorio de Sica († 13-11-1974) Italiaans filmacteur en -regisseur

10.
Kurt Alder († 20-6-1958) Duits chemicus, Nobelprijs 1950

15.
Jean Rey († 19-5-1983) Belgisch liberaal politicus
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21.
Belcampo (ps. van Herman Pieter Schönfeld Wichers) Nederlands schrijver

Gestorven:
12.
Pieter Caland (23-7-1827) Nederlands waterbouwkundig ingenieur, onder wiens
leiding de Nieuwe Waterweg werd gegraven (1866-1872)

Premier Arthur Balfour.

Balfour opvolger van Salisbury
LONDEN, 11 juli - Arthur Balfour is benoemd tot minister-president na het aftreden
van Lord Salisbury.
Gedurende de laatste twee jaren had Lord Salisbury (73) al laten doorschemeren
dat zijn ambt hem te zwaar werd. Maar hij wilde zich niet terugtrekken zolang
koningin Victoria nog leefde, aangezien zij rekende op zijn steun. Daarna begon de
Boerenoorlog en kwam het plotselinge overlijden van koningin Victoria.
Gedurende de eerste maanden van het nieuwe koningschap en met het oog op de
oorlog kon Lord Salisbury zich evenmin veroorloven zijn ontslag aan te bieden. Maar
nu, zes weken na het tekenen van de vrede en kort voor de kroning van de koning,
achtte de premier de tijd rijp om een opvolger voor te dragen.
De benoeming van Balfour is met instemming ontvangen. Het is bekend dat Balfour
en Chamberlain sterke banden hebben van wederzijdse bewondering en respect.

Macedoniërs in opstand tegen Turkije
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De geplukte sultan, karikatuur.

PLOVDIV, 24 juli - In Macedonië, onderdeel van het in verval geraakte Osmaanse
Rijk, is de bevolking in opstand gekomen tegen de Turkse overheersing. Met deze
openlijke rebellie zijn de al langer sluimerende nationalistische gevoelens tot
uitbarsting gekomen. Drijvende kracht achter deze nationalistische aspiraties is de
Macedonische Revolutionaire Organisatie, die in Macedonië zelf maar ook vanuit
Sofija opereert.
Het Macedonische nationalisme is een blok aan het been van zowel Servië en
Bulgarije - beide sinds het verdrag van Berlijn van 1878 enigszins onafhankelijk als van Griekenland dat nog altijd niet tevreden is met de beperkte omvang van de
sinds 1828 onafhankelijke staat. Alle drie claimen Macedonië.
De Macedonische revolutionairen op hun beurt richten de strijd vooral tegen de
Bulgaarse regering in Sofija. In 1895 is premier Stambulov door Macedonische
nationalisten vermoord. De Bulgaarse regering treedt sindsdien harder op tegen de
nationalisten.
De revolte die deze maand is uitgebroken, heeft Sofija in een moeilijk parket
gemanoeuvreerd. De Bulgaarse regering vreest Turkse represailles of mogelijk oorlog,
maar is niet in staat de opstand eigener beweging te bedwingen.

Filippijnen onder burgerlijk bestuur
WASHINGTON, 4 juli - In een proclamatie waarin officieel het einde van de opstand
op de Filippijnen wordt afgekondigd, heeft president Roosevelt de Filippijnen onder
burgerlijk bestuur gesteld.
Pas drie dagen geleden heeft het Amerikaanse Congres de maatregelen goedgekeurd
die de president had genomen met betrekking tot de ‘Filippijnencommissie’ van
William Taft. Wel heeft het Congres daarbij bewerkstelligd dat de Senaat in de
toekomst zijn goedkeuring moet hechten aan de benoeming door de president van
de gouverneur van de Filippijnen en andere overheidsfunctionarissen.
In de proclamatie staan ook voorzieningen voor de toekomstige onafhankelijkheid
vermeld. Er zal een volkstelling worden gehouden, twee jaar daarna gevolgd door
verkiezingen voor een Algemene Vergadering.
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President Theodore Roosevelt.
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1.
In Nederland treedt de Woningwet in werking. →

1.
In het Australische plaatsje Wollongong vindt een mijnramp plaats die aan ongeveer
100 kompels het leven kost.

9.
Luitenant-kolonel De Saint Rémy wordt gearresteerd omdat hij weigert een katholieke
school te sluiten in het kader van de anti-katholieke politiek van de Franse
regering-Combes.

9.
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In Londen worden Edward VII en Alexandra tot koning en koningin van
Groot-Brittannië gekroond. →

Koning Edward VII en koningin Alexandra van Groot-Britannië.

14.
Tièn-sin wordt aan de Chinese autoriteiten teruggegeven.

15.
De Franse minister van Oorlog Louis J. André houdt in Villefranche een rede waarin
hij oproept tot wraak inzake de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871
(de zogenaamde revanche-rede).

16.
De Boerengeneraals Botha, De la Rey en De Wet worden in Southampton vriendelijk
ontvangen.

20.
In Kortrijk wordt een vijfdaags congres over de Belgische taalkwestie geopend.

28.
In Scheveningen vindt een feest van automobielen plaats. →

Geboren:
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8.
Paul Adrien Maurice Dirac Brits fysicus, Nobelprijs 1933; grondlegger van de
relatieve quantummechanica

15.
Jan Remco Theodoor Campert († 12-1-1943) Nederlands schrijver en dichter;
gearresteerd wegens verzetsactiviteiten ten behoeve van joodse Nederlanders;
omgekomen in concentratiekamp Neuengamme

22.
Leni (eig. Bertha Helene Amalia) Riefenstahl
Duits filmactrice en -regisseuse

Gestorven:
7.
Rudolf von Benningsen (10-7-1824)
Duits jurist en liberaal politicus

31.
Mathilde Wesendonk (23-12-1828)
Duits schrijfster en dichteres; als vriendin van Richard Wagner beînvloedde ze
het werk van deze componist
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Woningwet is in werking getreden
DEN HAAG, 1 augustus - Vandaag treedt de Woningwet, nog een produkt van het
kabinet-Pierson, in werking. De wet geeft de overheid een aantal bevoegdheden op
het gebied van de volkshuisvesting. De verwachtingen over de resultaten van de
Woningwet zijn overigens niet hoog gespannen. Al bij de indiening van het
wetsontwerp (september 1899) verklaarde de regering: ‘De armoede zal uit de
maatschappij niet verdwijnen, en zolang er armen zijn, zullen er ook zijn, die slechts
weinige stuivers weekhuur voor een woning kunnen betalen, zullen er zelfs zijn die
zonder steun van anderen dakloos zouden wezen’.
De Woningwet stelt eisen aan huizen, maar laat het oordeel hierover grotendeels
over aan de gemeenten. Woningen kunnen onbewoonbaar worden verklaard, eveneens
door de gemeenten. Onteigening in het belang van de volksgezondheid wordt
mogelijk, terwijl subsidies kunnen worden verleend aan woningcorporaties en aan
eigenaren die tot verbetering van hun eigendom worden verplicht. Hiervoor is een
uiterst ingewikkeld financieel systeem ontworpen.

Automobielenfeest in Scheveningen
SCHEVENINGEN, 28 augustus - Een automobielenfeest in Scheveningen heeft veel
bekijks getrokken op de boulevard. De deelnemers legden in de ‘concours d'adresse’
verschillende proeven van behendigheid af. De heer P.W. Merkus behaalde de eerste
prijs. Daarna volgden de vrije oefeningen, zoals het rijden met twee wielen op de
trottoirband en het achteruitrijden van een trapjesbrug. De dames besloten het feest
door zich, gestoken in fraaie toiletten, over te geven aan het onderdeel ringsteken.
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1.
In Kroatië komt het tot anti-Servische demonstraties. In Agram (het huidige Zagreb)
moet het leger tussenbeide komen als winkels geplunderd worden.
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5.
Tussen Groot-Brittannië en China wordt een handelsverdrag gesloten.

13.
Een congres van verenigingen van in Polen levende Duitsers te Danzig eist
terugdringing van het gebruik van de Poolse taal.

17.
De regering van de VS stuurt de Roemeense regering een protestnota over de
antisemitische woelingen in dat land, waardoor veel Roemeense joden gedwongen
worden naar elders - onder andere de VS - te vluchten.

19.
In Hongarije komt het bij de herdenking van de 100ste geboortedag van de in 1894
overleden vrijheidsstrijder Lajos Kossuth tot anti-Duitse demonstraties.

19.
De Belgische vorstin Maria Hendrika, echtgenote van koning Leopold II, overlijdt
op 66-jarige leeftijd. →

24.
Als opvolger van de overleden minister van Koloniën Van Asch van Wijck benoemt
minister-president Kuyper A.W.F. Idenburg. →

25.
Een cycloon richt op Sicilië (bij Catania) veel schade aan; talloze mensen komen
om.

30.
In de VS wordt kunstzijde (rayon) gepatenteerd.
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Geboren:
8.
Anthonie Donker (ps. van Nicolaas Anthonie Donkersloot) († 26-12-1965)
Nederlands schrijver en letterkundige

25.
Juscelino Kubitschek de Oliveira († 22-8-1976)
Braziliaans politicus; president van 1955 tot 1960

Gestorven:
5.
Rudolf Virchow (13-10-1821) Duits medicus, antropoloog en liberaal politicus;
grondlegger van de cellulaire pathologie

9.
Jhr. mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck (29-8-1849) Nederlands politicus;
vanaf 1881 actief als antirevolutionair kameren statenlid, en van 1891 tot 1897
gouverneur van Suriname

28.
Emile Zola (2-4-1840) Frans realistisch, sociaal geëngageerd schrijver en criticus

Koningin der Belgen dood
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Koningin Maria Hendrika.

SPA, 19 september - Om tien voor acht vanavond is Maria Hendrika, koningin
der Belgen, op 66-jarige leeftijd plotseling te midden van haar papegaaien, overleden
in haar residentie in Spa. Daar leidde zij sedert 1893 een teruggetrokken bestaan. De
koningin leed sinds enkele maanden aan een hartzwakte.
Vanmiddag nog had ze geïnformeerd naar de uitslag van de paardenrennen en bij
haar oude vriend, de kunstschilder Van Severdonck, enkele aquarellen besteld.
Echtgenoot Leopold II verbleef op het moment van haar overlijden te Bagnères
de Luchon in Frankrijk. Nadat hij telegrafisch was gewaarschuwd reisde Leopold
direct naar Spa. De Belgische koning had zijn vrouw maanden niet gezien. Koningin
Maria Hendrika was een dochter van aartshertog Jozef van Oostenrijk. Ze was sinds
1853 met Leopold getrouwd.

Idenburg op post Koloniën
DEN HAAG, 24 september - Minister-president Kuyper heeft het Tweede-Kamerlid
A.W.F. Idenburg in zijn kabinet opgenomen als opvolger van de op 9 september
overleden minister van Koloniën jhr. mr. T.A.J. van Asch van Wijck.
Idenburg heeft als officier gediend in het Indische leger, laatstelijk als adjudant
van de legercommandant. In 1901 keerde hij met ziekteverlof naar Nederland terug.
Zijn streng christelijke opvattingen hebben in Indië enig opzien gebaard; zo weigerde
hij als jong officier de zondagse recepties van meerderen bij te wonen.
Idenburg staat bekend als een aanhanger van de door Kuyper verwoorde ‘ethische
politiek’. Naar zijn mening mag het doel van de koloniale politiek niet Nederlands
egoïsme zijn, maar de geestelijke en materiële verheffing van de inlander.
De strijd op Noord-Sumatra wordt inmiddels met onverminderde kracht voortgezet.
De pacificatie van Atjeh is in zicht, zodat binnen afzienbare tijd de bevolking daar
zal kunnen genieten van de zegeningen van orde en veiligheid, door Nederland
gebracht.
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Minister A.W.F. Idenburg.

Een eenheid van het Indische leger op Atjeh.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

34

1902
Oktober
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2.
In Gent wordt het leger ingezet als de klassenstrijd oplaait. Buitenlandse arbeiders
worden uitgewezen.

4.
In Suriname arriveert de pas benoemde gouverneur ir. Cornelis Lely, als opvolger
van mr. J. Lz. Warmolt Tonckens.

9.
In Frankrijk wordt de algemene mijnstaking geproclameerd, om de achturige werkdag
af te dwingen.

10.
In Dublin confereren - meest Britse - grootgrondbezitters over hun strategie ten
opzichte van de al een jaar durende pachtstaking.
Het gematigde voorstel om te gaan onderhandelen met de Ierse pachtboeren haalt
het niet.

13.
President Roosevelt dreigt het leger in te schakelen bij de mijnstaking in Pennsylvania.
→
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14.
Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag doet uitspraak in een door de VS
en Mexico aanhangig gemaakte zaak. De VS krijgen van het Hof gelijk. →

20.
De Franse Kamer van Afgevaardigden benoemt een commissie om het groeiende
aantal klachten ten aanzien van de Wet op de religieuze congregaties te onderzoeken.
Op 15 oktober had het parlement een klaagschrift van 74 Franse bisschoppen
ontvangen.

21.
De Amerikaanse president Roosevelt verklaart dat de grote mijnstaking in
Pennsylvania die op 12 mei was uitgebroken voorbij is. →

26.
Bij de Zwitserse parlementsverkiezingen behoudt de democratisch-radicale coalitie
de meerderheid.

Geboren:
2.
Leopold Figl († 9-5-1965) Oostenrijks politicus; na de Tweede Wereldoorlog
minister-president en later minister van Buitenlandse Zaken

2.
Roy Campbell († 22-4-1957) Engels schrijver

12.
Dirk Adrianus Michel Binnendijk
Nederlands criticus en dichter
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Gestorven:
31.
Cornélie Huygens (13-7-1848) Nederlands feministe

Roosevelt maakt einde aan mijnstaking
WASHINGTON, 13 oktober - Door te laten doorschemeren dat hij overweegt het
leger in te zetten, heeft president Roosevelt een doorbraak weten te forceren in de al
maanden durende mijnstaking.
Tien dagen geleden stuitte een poging van de president om de eisen van de stakers
te laten onderzoeken door een onpartijdige commissie op verzet van de machtige
werkgevers in de mijnindustrie, onder wie zich veel eigenaars van spoorwegen
bevinden. Die hebben zich al sinds mei gekeerd tegen het idee van overleg tussen
de ‘christelijke mannen aan wie God in zijn oneindige wijsheid het beheer over
eigendomsbelangen in het land heeft gegeven’ en de ‘syndicale agitatoren’ van de
mijnwerkers.
Op 21 oktober wordt er een oplossing voor het conflict gevonden, waarbij de
mijnwerkers een loonsverhoging van 10 procent krijgen - hun eis was 20 -, en een
9-urige werkdag - de eis was 8. Belangrijke andere eisen van de stakers, zoals
erkenning van de mijnwerkersvakbond, werden echter niet ingewilligd.
Het is voor het eerst in de VS dat door ingrijpen van de federale autoriteiten een
eind komt aan een arbeidsconflict waarbij de belangen van de bevolking en de
arbeiders prevaleren boven die van de werkgevers.

Verenigde Staten krijgen gelijk van Hof van Arbitrage
DEN HAAG, 14 oktober - Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag heeft de
Verenigde Staten van Amerika in het gelijk gesteld in het conflict met Mexico over
rentebetalingen. Het is de eerste keer dat het Hof een uitspraak doet.
Tijdens de in 1899 in Den Haag gehouden internationale vredesconferentie werd
besloten tot de oprichting van een permanent tribunaal, dat geschillen tussen staten
op vreedzame wijze zou kunnen beslechten.
Het Hof van Arbitrage kan slechts optreden, wanneer beide partijen in een geschil
daarom verzoeken.
In mei van dit jaar sloten de Verenigde Staten en Mexico een verdrag, waarin zij
besloten hun langdurige controverse over rentebetalingen aan het Hof voor te leggen.
Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Arbitrage moet Mexico de Verenigde
Staten ruim $ 1,4 miljoen aan rente betalen.
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1.
Frankrijk en Italië sluiten een geheim verdrag, waarin Italië toezegt neutraal te blijven
wanneer Frankrijk wordt aangevallen. Verder worden de staten het eens over kwesties
die hun kolonies in Noord-Afrika betreffen. →

2.
Argentinië en Chili sluiten een grensakkoord. →

8.
De Duitse keizer bezoekt Groot-Brittannië. Ondanks de hartelijke contacten met zijn
oom Edward VII is van enige toenadering tussen beide staten geen sprake.

8.
Spanje ziet af van een verdrag met Frankrijk over Marokko om Groot-Brittannië niet
voor het hoofd te stoten.

13.
Perzië sluit een handelsverdrag met Rusland dat nadelig is voor de Britse belangen.

15.
In Brussel pleegt de Italiaanse anarchist Gennaro Rubino een mislukte aanslag op
koning Leopold II. →

22.
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De Duitse kanonnenfabrikant Friedrich Alfred Krupp pleegt zelfmoord nadat het
sociaal-democratische blad Vorwärts onthullingen had gedaan over zijn homoseksuele
escapades op het eiland Capri. De bedrijfsleiding wordt door zijn weduwe (dikke)
Bertha overgenomen.

29.
Het Haagse Permanente Hof van Arbitrage vonnist ten gunste van de VS in een zaak
tussen deze mogendheid en Groot-Brittannië over de Beringstraat.

Geboren:
1.
Eugen Jochum
Duits dirigent

2.
Gyula Illyés († 15-4-1983) Hongaars schrijver en dichter

9.
Anthony Asquith († 21-2-1968) Engels filmregisseur

29.
Carlo Levi († 4-1-1975) Italiaans schrijver

Gestorven:
14.
Jhr. Paulus Theo van der Maesen de Sombreff (1827) Nederlands politicus; minister
van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Thorbecke

22.
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Friedrich Alfred Krupp (17-2-1854)
Duits staal- en kanonnenfabrikant

23.
Walter Reed (13-9-1851) Amerikaans bacterioloog, die baanbrekend onderzoek deed
betreffende de gele koorts.

Koning Leopold II.

Koning Leopold blijft ongedeerd na moordaanslag
BRUSSEL, 15 november - ‘Omdat zij rijk zijn en wij arm’, verklaarde de Italiaanse
anarchist Gennaro Rubino (43) bij zijn aanhouding. Vanmiddag vuurde hij drie
schoten af op de derde koets in de koninklijke stoet, die terugkwam van een
rouwdienst voor de overleden koningin in de Brusselse Sint-Michiels-kathedraal.
Niemand werd gewond.
Na zijn daad moest de man tegen de woedende bevolking beschermd worden. Hij
is een werkloze boekhouder die sinds een tweetal weken in Brussel verblijft.
Pas na zijn aankomst in Laken vernam de koning van de aanslag. Het leek hem
niet te deren. De kranten schrijven dat het de schuld is van de socialisten.
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De arbeiders torsen de kapitalisten, het leger, de kerk en koning Leopold.
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Argentinië en Chili sluiten grensakkoord
SANTIAGO/BUENOS AIRES, 2 november - Argentinië en Chili hebben hun
onenigheid over de grens tussen beide landen in de uiterste zuidpunt van het
Amerikaanse continent bijgelegd. De slepende ruzie over de exacte grens in Vuurland
tussen beide landen, die al bijna tot een oorlog heeft geleid, is opgelost door
bemiddeling van de Britse koning. Het grensgeschil gaat terug tot de kolonisatie van
Patagonië, zuidelijk Chili en Vuurland vanaf het midden van de 19de eeuw. In 1881
werd een voorlopige regeling getroffen waarbij ‘de hoogste toppen van het
Andesgebergte’ de grens tussen Chili en Argentinië zouden vormen.
Om de definitieve grensafbakening in de zuidpunt te bezegelen, is besloten om
een reusachtig beeld van Christus de Verlosser op te richten op het hoogste punt van
de pas bij Mendoza aan de voet van de Aconcaguaberg, de hoogste top van
Zuid-Amerika. Op het beeld staat de tekst: ‘Eerder nog zullen deze bergen tot gruis
verbrijzeld worden dan dat de Argentijnen en Chilenen de vrede zullen verbreken’.

Conventie Italië en Frankrijk over Noord-Afrika
PARIJS, 1 november - Frankrijk en Italië hebben de conventie over Marokko
gepubliceerd, die door beide landen in juli formeel is gesloten, maar in feite dateert
van december 1900. De conventie komt erop neer dat Frankrijk de vrije hand krijgt
in Marokko, terwijl Italië voortaan de haven- en handelsstad Tripoli aan de
Noordafrikaanse kust tot zijn invloedssfeer mag rekenen. Het akkoord heeft in Berlijn
tot verontwaardigde reacties geleid; in Londen is de reactie gematigd.
Eveneens zijn de afgelopen weken details bekend geworden van besprekingen,
die tussen Frankrijk en Marokko zijn gevoerd. Frankrijk heeft toestemming gekregen
om orde en rust te handhaven in het grensgebied tussen het zeer onrustige Marokko
en de Franse overzeese provincie Algerije. Ook zou Frankrijk aan de jonge sultan
Abd al-Aziz instructeurs hebben toegezegd voor het opleiden van het Marokkaanse
politiekorps. Tevens wil Frankrijk Marokko helpen bij het ontwikkelen van de
economie van het land. De toenemende Franse invloed in het gebied - die
voornamelijk de Duitsers een doorn in het oog is - wordt in Parijs vooral op naam
geschreven van de voorzichtig opererende minister van Buitenlandse Zaken, Delcassé.
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8.
De telegraafverbinding tussen Canada en Australië/Nieuw-Zeeland wordt voor het
publiek opengesteld.

10.
De Nederlandse fysici Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman ontvangen de
Nobelprijs. →

10.
De stuwdam in de Nijl bij Aswan wordt in gebruik genomen. →

De Aswandam, een reusachtige, bijna 2 kilometer lange stuwdam, die de Britten in de Nijl hebben
aangelegd voor bevloeiingsdoeleinden, wordt op 10 december in gebruik genomen.

11.
De VS sluiten een handelsverdrag met Cuba, waarin gunstige bepalingen voor Cuba
ten aanzien van invoerrechten zijn opgenomen.

14.
Duitsland gaat ertoe over om protectionistische douanetarieven in te stellen. →
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18.
In Groot-Brittannië wordt de Onderwijswet door het parlement aangenomen. Lagere
scholen - ook confessionele - worden geplaatst onder door lokale overheden benoemde
commissies.

19.
Duitsland en Engeland, gevolgd door Italië, blokkeren de kust van Venezuela om
schadevergoeding af te dwingen voor de geleden schade tijdens de revolutie in 1899.
→

20.
In Amsterdam wordt Wagners Parsifal uitgevoerd.

29.
Oostenrijk-Hongarije sluit een nieuw handelsverdrag met Italië.

30.
Er ontstaan spanningen rond Marokko wanneer de Spaanse regering haar marine
naar Tanger stuurt en haar troepen in paraatheid brengt.

31.
Het akkoord tussen Oostenrijk en Hongarije van 1867, de zogenaamde Ausgleich,
dat aan Hongarije een zekere mate van autonomie verschafte, wordt vernieuwd en
enigszins uitgebreid.
- In Amsterdam wordt een staking in de diamantindustrie na 13 weken met succes
voor de Algemeene Nederlandsche Diamant bewerkersbond beëindigd. De werkgevers
hebben de gewraakte maatregel om in hun fabrieken ook niet-georganiseerden toe
te laten, moeten intrekken.
De ANDB-leden weigerden sinds de winter van 1895/1896 om met
ongeorganiseerde leden samen te werken.
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Gestorven:
22.
Richard Freiherr von Krafft-Ebing (14-8-1840) Duits psychiater

Nobelprijs voor Lorentz en Zeeman

Hendrik Antoon Lorentz.

Pieter Zeeman.

STOCKHOLM, 10 december - De Nederlanders Hendrik Antoon Lorentz en Pieter
Zeeman hebben gezamenlijk de Nobelprijs voor natuurkunde ontvangen.
Lorentz is vooral bekend geworden door zijn hypothese dat elk voorwerp dat
beweegt, in de richting van de beweging een zekere samentrekking ondergaat. Uit
dit verschijnsel, dat de Lorentz contractie wordt genoemd, trekt hij de conclusie dat
de lengte van een voorwerp dat met de lichtsnelheid beweegt, tot nul zou moeten
inkrimpen.
De lichtsnelheid is dus de bovengrens van alle materiële snelheden, veronderstelt
Lorentz; een stelling waar Albert Einstein in zijn speciale relativiteitstheorie het
bewijs voor zal leveren. Zeeman heeft ontdekt dat een magnetisch veld invloed
uitoefent op de uitzending van spectraallijnen.
Dit Zeeman-effect, zoals het sindsdien wordt genoemd, duidt erop dat een
magnetisch veld veranderingen teweegbrengt in de structuur van de atomen die
straling uitzenden of absorberen.
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Vanaf 1896 hebben Lorentz en Zeeman samen onderzoek verricht naar de invloed
van magnetisme op stralingsverschijnselen. Voor dat onderzoek hebben zij de
Nobelprijs ontvangen.
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De Europese oorlogsbodems tijdens de blokkade die zij uitvoeren voor de Venezolaanse kust.

Zeeblokkade van Venezuela
CARACAS, 19 december - Britse, Duitse en Italiaanse marine-eenheden zijn een
blokkade van de Venezolaanse kust begonnen. Tot de blokkade is besloten omdat
Venezuela zijn betalingsverplichtingen inzake buitenlandse leningen niet nakomt.
Venezuela wordt geregeerd door een analfabete dictator, Cipriano Castro, die in
1899 met een privé-legertje de macht heeft gegrepen. Castro blijft halsstarrig weigeren
de financiële verplichtingen van Venezuela na te komen.
Groot-Brittannië, Duitsland en Italië besloten daarop de diplomatieke betrekkingen
met Venezuela te verbreken. Na de blokkade met oorlogsbodems legden ze beslag
op enkele Venezolaanse kanonneerboten.
De Amerikaanse president Theodore Roosevelt heeft de Europese mogendheden
gewaarschuwd dat een eventuele bezetting van een deel van Venezuela beschouwd
zal worden als een schending van de Monroe-doctrine (‘Amerika voor de
Amerikanen’).
De Verenigde Staten zullen in een dergelijk geval ingrijpen, aldus Roosevelt. In
Argentinië waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Luis Drago zowel tegen
Noordamerikaanse als tegen Europese inmenging of gebruik van geweld bij het
afdwingen van terugbetalingen van schulden in Latijns Amerika. ‘De openbare schuld
kan geen aanleiding vormen tot gewapende interventies of tot de feitelijke bezetting
van Amerikaanse landen door Europese mogendheden’, aldus Drago.
Volgens hem was bij het verstrekken van kredieten aan Latijns Amerika sprake
van een risico dat de geldschieters moeten nemen.
Deze Drago-doctrine wordt in 1904 aanleiding tot de afkondiging door president
Roosevelt van een interpretatie van de Monroe-doctrine, de zogenaamde
‘Roosevelt-corrolary’.
Onder druk van president Roosevelt werd de kwestie van de Venezolaanse schulden
aan Groot-Brittannië, Duitsland en Italië uiteindelijk in der minne geschikt. De
blokkade werd opgeheven.

Duitse Rijksdag neemt Tariefwet aan
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BERLIJN, 14 december - De Duitse Rijksdag heeft vandaag een nieuwe Tariefwet
aangenomen met de stemmen van de Nationale Liberalen, de Vrije Conservatieven
en de Centrumpartij.
Het nieuwe reglement is een compromis dat achter de schermen door bemiddeling
van minister van Financiën Johannes von Miquet is vastgelegd door de Bund der
Landwirte en het Zentralverband deutscher Industrielle. Het belangrijkste gevolg
van de nieuwe tarieven is dat hiermee de tot nu toe aanzienlijke invoer van granen
uit Rusland nagenoeg tot stilstand zal worden gebracht. Alleen al de heffing op gerst
gaat bijvoorbeeld met 25 procent omhoog.
Deze verhogingen op landbouwheffingen waren vooral bepleit door de boeren,
die hun markten wilden vrijwaren van goedkope concurrenten uit het buitenland.
Voor Rusland betekent de nieuwe wet een belangrijke economische tegenslag. In
de Rijksdag werd vandaag dan ook al van de kant van enkele dissidente
Conservatieven met klem gewaarschuwd voor de politieke risico's die een nieuwe
tariefwet met zich zal brengen.
Voor rijkskanselier von Bülow betekent de regeringssteun aan de nieuwe wet een
volte-face. Ook hij had aanvankelijk een behoedzamer tariefbeleid bepleit. Vermoed
wordt dat hij nu echter akkoord is gegaan uit angst prestige te verliezen. Daar komt
bij dat er nu tenminste een einde is gekomen aan maandenlang geharrewar in de
Rijksdag over het gecompliceerde vlechtwerk van de tarievenwetgeving en dat de
sociaal-democraten er nu niet in zijn geslaagd via vertragingstactieken de wetgeving
op dit gebied tot de verkiezingen van volgend jaar te blokkeren.
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1.
Een vereenvoudigde spelling van het Duits voor ambtelijke stukken wordt ingevoerd
in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (c wordt k, th wordt t). Invoering op scholen
zal het komend schooljaar geschieden. Deze hervorming is een uitvloeisel van het
orthographiecongres dat 17 en 18 juni 1901 gehouden werd.

1.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In Delhi komen de Indiase vorsten bijeen om de kroning van Edward VII tot keizer
(‘dunbar’) bij te wonen. Als teken van goede wil schenkt de koloniale overheid
amnestie aan 16 000 gevangenen. Desondanks blijft de nationalistische onrust
voortduren.

1.
Het Franse vakverbond Confédération Générale du Travail, dat opgericht is in 1895,
wordt gereorganiseerd om effectiever te kunnen werken.

12.
De Amerikaanse boeienkoning Houdini slaagt erin om uit de cel van de
politiewachtpost op het Amsterdamse Rembrandtsplein te breken. →

22.
De Ierse kolonel Lynch wordt door een Britse rechtbank wegens hoogverraad ter
dood veroordeeld omdat hij in de Boerenoorlog aan de zijde der Boeren heeft
gevochten. De straf wordt later omgezet in levenslang.

22.
Colombia weigert de ratificatie van het Hay-Herránverdrag over het Panamakanaal.
→

29.
In Amsterdam breekt een staking van spoorwegarbeiders op het rangeerterrein de
Rietlanden uit.
De staking volgt op het ontslag van een rangeerder die geweigerd heeft
onderkruiperswerk te verrichten voor in staking zijnde vemen. →

Geboren:
2.
Anton van Duinkerken (ps. van Willem Asselbergs) († 27-7-1968) Nederlands dichter
en letterkundige
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Gestorven:
21.
Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman (2-3-1844), Nederlands katholiek
geestelijke, schrijver en politicus

Colombia weigert ratificatie verdrag Panamakanaal
BOGOTÁ, 22 januari - Het Colombiaans Congres in Bogotá heeft geweigerd een
ontwerpverdrag te ratificeren dat de verpachting van een strook grond in Panama
aan de Verenigde Staten regelt. Dit verdrag is opgesteld door de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken John Hay en zijn Colombiaanse collega Herrán.
Het Hay-Herránverdrag voorziet in de verpachting gedurende 100 jaar van een
strook land van 10 kilometer breed dwars door de landengte van Panama. Panama
is een provincie van Colombia.
De Colombiaanse regering zou hiervoor $ 10 miljoen ontvangen plus een jaarlijkse
vergoeding van $ 250 000.
Het Colombiaanse parlement hoopt door vertraging van de ondertekening van het
verdrag, gunstiger voorwaarden te kunnen afdwingen. De Amerikaanse president
Theodore Roosevelt is hierop in zeer grote woede ontstoken.

Houdini verbaast politie Amsterdam
AMSTERDAM, 12 januari - De Amerikaanse boeienkoning Houdini slaagde er
vandaag in om uit een cel van de politiewachtpost op het Rembrandtsplein te breken.
Harry Houdini, wiens eigenlijke naam Ehrich Weiss is, is de zoon van een
geëmigreerde Hongaarse rabbi. Sinds enkele jaren heeft hij zich een internationale
reputatie verworven met zijn ontsnappingstrucs. Hij wist zich te bevrijden uit een
gesloten kist, waarin hij geboeid in het water was gegooid. Ook laat hij zich tientallen
meters boven de grond tillen, ondersteboven, en bevrijdt zich vervolgens uit een
dwangbuis.
Zelf wijt Houdini zijn succes aan zijn ‘grote fysieke kracht en zijn o-benen’.

Houdini vlak vooreen van zijn stunts: hij zal geboeid en al in het water springen.
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Eisen van spoorwegstakers ingewilligd
AMSTERDAM, 31 januari - De spoorwegstaking die sinds enkele dagen het
treinverkeer in en rond Amsterdam vrijwel geheel heeft lam gelegd, is beëindigd.
De directies van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en de
Staatsspoorwegen hebben de eisen der stakende arbeiders ingewilligd. De dreiging
van een landelijke spoorwegstaking is hiermee afgewenteld.
De staking van het spoorwegpersoneel begon op 29 januari, als uitvloeisel van de
al enige weken durende staking van Amsterdamse havenarbeiders. De besturen van
de haven- en spoorwegarbeidersorganisaties hadden de HIJSM-directie telegrafisch
verzocht de spoorwegarbeiders niet te verplichten tot het verrichten van
loswerkzaamheden aan door de havenstaking getroffen schepen. Onderhandelingen
hierover tussen directie en vertegenwoordigers van de spoorwegarbeiders liepen op
niets uit.
Op 28 januari weigerde het personeel van het goederenstation de Rietlanden
onderkruipersarbeid te verrichten. Tot een uitbarsting kwam het echter pas de volgende
dag, toen een rangeerder weigerde een wagen te rangeren voor Blauwhoedenveem,
waar het personeel in staking was. De man werd geschorst, waarna vrijwel het gehele
personeel van de goederenstations Rietlanden en Oostenburgergracht, de machinisten
inbegrepen, zich solidair verklaarde, de gereedschappen opborg, de locomotieven
naar de loodsen reed en de terreinen verliet. 's Middags breidde de actie zich uit tot
het Centraal Station. Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoorwegambtenaren proheerde de staking, waarop men slecht voorbereid was,
zoveel mogelijk te beperken, echter zonder al te veel resultaat. De volgende dag
breidde de staking zich uit tot het personeel der Staatsspoorwegen. Elders in het land
verklaarden spoorwegarbeiders zich solidair en tot staking bereid.
De directie van de HIJSM verklaarde zich ten slotte bereid te onderhandelen met
vertegenwoordigers van de vakverenigingen, iets dat zij tot dan toe steeds had
geweigerd. De vakbonden legden de volgende eisen op tafel: intrekking van de
schorsing van de werk weigerende rangeerder, tijdelijke schorsing van het vervoer
naar de pakhuizen der havenfirma's waarvan de arbeiders in staking waren, het weer
in dienst nemen van alle stakende spoorwegarbeiders en herziening van de lonen en
werktijden van het spoorwegpersoneel.
De directies van SS en HIJSM overlegden met de regering, maar deze verklaarde
dat de verantwoordelijkheid bij de spoorwegen lag. Hierna willigden de directies de
eisen van de stakers in, naar zij verklaarden mede in het algemeen belang. Amsterdam
was als een belegerde stad, afgesloten van vrijwel alle verkeer, en het was niet
mogelijk de orde te handhaven; het garnizoen bleek te klein en de regering had, als
gevolg van de spoorwegstaking, nauwelijks marechaussee en troepen kunnen sturen,
te weinig zelfs voor de bewaking van terreinen en materieel van de
spoorwegmaatschappijen. Nadat de stakers, in vergadering in het gebouw Plancius,
de capitulatie van de directies hadden vernomen, werd onder grote vreugde besloten
de staking op te heffen.
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Charge van politie bij het Centraal Station in Amsterdam.

Geïmproviseerde postautomobielen voor het stationspostkantoor in Utrecht.
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Prent van Albert Hahn in Het Volk naar aanleiding van de spoorwegstaking.
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1.
In Nederland treedt de Ongevallenwet in werking.

11.
Het Amerikaanse Congres stemt in met verscherping van de antitrustwetgeving, een
zaak waar president Roosevelt zich sterk voor maakt.

13.
Venezuela tekent met Groot-Brittannië, Duitsland en Italië een overeenkomst om
hun geschillen voor te leggen aan het Haagse Permanente Hof van Arbitrage.
Hierop heffen de drie Europese mogendheden de vlootblokkade op.

17.
In België wordt de accijns op alcohol drastisch verhoogd (wet-Vandervelde).

23.
Bij verdrag staat Cuba aan de VS Guantánamo en Bahía Honda af. De VS willen
daar vlootbases aanleggen. →
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23.
De Turkse sultan stemt in met een door de regeringen in Wenen en St. Petersburg
opgesteld plan om de spanningen in Macedonië te verminderen. Op 13 februari waren
er in deze streek bloedige onlusten uitgebroken. Het nieuwe plan voorziet in een
reorganisatie van het financiële systeem en in de vorming van een representatief
samengestelde gendarmerie.

25.
Het kabinet-Kuyper publiceert de wetsvoorstellen die een volgende spoorwegstaking
onmogelijk moeten maken (stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegarbeiders).
Deze worden door het op 20 februari opgerichte Comité van Verweer, waarin de
hele linkse arbeidersbeweging samenwerkt, de ‘worgwetten’ genoemd. →

Geboren:
13.
Georges Simenon, Frans schrijver van Belgische origine

18.
Nikolaj Viktorovitsj Podgorny († 11-1-1983), Russisch staatsman

20.
Pierre Charles († 8-8-1966), Belgisch bokser in het zwaargewicht

Gestorven:
22.
Hugo Wolf (13-3-1860), Oostenrijks componist

Regering dient ‘worgwetten’ bij Kamer in
DEN HAAG, 25 februari - Naar aanleiding van de spoorwegstaking van vorige
maand heeft de regering een drietal wetsontwerpen ingediend, dat herhaling moet
voorkomen. Vakverenigingen, SDAP en vrije socialisten hebben een ‘Comité van
Verweer’ opgericht tegen alle pogingen het stakingsrecht aan te tasten.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In de Tweede Kamer verklaarde minister-president Kuyper bij de indiening van
de inmiddels door de oppositie en vakbeweging genoemde ‘dwang-’ of ‘worgwetten’
onder andere: ‘Door deze staking zijn leemten in onze staatsinrichting en in onze
wetgeving aan het licht gekomen, waarin moet worden voorzien... Wat hier
plaatsgreep was een onbezonnen aanslag op de hoofdfactor voor de levensbeweging
der maatschappij; een onduldbare belemmering de Overheid aangedaan in de
uitoefening van haar functies, een opofferen van de welvaart van heel een volk aan
zucht naar klasse-invloed; een machtsmiddel nu reeds geschikt gekeurd voor
uitoefening van politieke dwingelandij’.
De wetsontwerpen beogen: oprichting van een spoorwegbrigade om in geval van
nood de dienst op de spoorwegen te verzekeren; een onderzoek naar de rechtspositie
en dienstvoorwaarden van het spoorwegpersoneel ‘om voor nu en voor de toekomst
aan het personeel vastheid van positie onder 's Rijks bescherming te verzekeren’;
staking van ambtenaren en spoorwegpersoneel strafbaar te stellen.

Verenigde Staten krijgen basis in oosten van Cuba
HAVANA, 23 februari - Cuba en de Verenigde Staten hebben een verdrag gesloten
dat Washington recht geeft op een marinebasis in de baai van Guantánamo, in het
oosten van het Caribische eiland.
Het akkoord past in de bepaling in de Cubaanse grondwet over het Amerikaanse
recht op bases. Aanvankelijk werden hierbij vier namen genoemd, maar na
bemiddeling van president Estrada waren de claims teruggebracht tot twee bases: in
Guantánamo (aan de belangrijke doorgang tussen de Atlantische Oceaan en de
Caribische Zee) en Bahía Honda.
In 1912 laat Washington zijn aanspraken op het minder belangrijke Bahía Honda
schieten en wordt de basis bij Guantánamo uitgebreid tot een gebied van ongeveer
110 vierkante kilometer met een huurprijs van 2000 dollar per jaar.
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1.
José Batlle wordt tot president van Uruguay gekozen. →
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5.
Turkije en Duitsland sluiten een verdrag over de bouw van de Bagdad-spoorlijn. →

8.
In het sociaal-democratische dagblad Het Volk verschijnt een spotprent van Albert
Hahn, waarop minister-president Kuyper een spoorwegarbeider wurgt ‘in de naam
van Christus’. Deze prent wordt in heel Nederland aangeplakt. Na het succes van de
spoorwegstaking gaan velen zich in vakverenigingen organiseren. →

Spotprent van Albert Hahn in Het Volk van 8 maart: Kuyper wurgt een spoorwegarbeider ‘in den
naam van Christus’.

11.
De Belgische priester Daens houdt zijn eerste rede in de nieuwgekozen Kamer en
attaqueert de Katholieke Partij. →

12.
Per manifest belooft tsaar Nicolaas II hervormingen.

13.
Bij Koninklijk Besluit wordt in Nederland een staatscommissie ingesteld die
voorstellen moet doen voor de oplossing van de schoolkwestie.
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15.
Met de verovering op Sokoto in Noord-Nigeria beheersen de Britten het hele gebied
en is het binnenlands verzet in Nigeria gebroken.

18.
De Franse regering-Combes verbiedt de religieuze ordes en dreigt enkele dagen later
het Vaticaan het Concordaat op te zeggen.

22.
De door president Roosevelt benoemde arbitragecommissie in het arbeidsconflict in
de mijnen van Pennsylvania (benoemd op 16-10-1902) doet uitspraak. De arbeidstijd
wordt verkort en er komt een loonsverhoging van 10 procent.

Geboren:
18.
Galeazzo Ciano, graaf van Cortellazzo († 11-1-1944), Italiaans fascistisch politicus

19.
Benjamin Marius Telders († 6-4-1945), Nederlands volkenrechtsgeleerde, filosoof
en liberaal politicus

21.
Raymond Queneau
(† 25-10-1976), Frans schrijver

Gestorven:
13.
Nicolaas Beets (13-9-1814), Nederlands schrijver en godgeleerde
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14.
Johannes Hendrik Weissenbruch (19-6-1824), Nederlands landschapschilder

Verkiezing José Batlle in Uruguay
MONTEVIDEO, 1 maart - In Uruguay is José Batlle y Ordóñnez tot president
gekozen. Batlle, die in 1856 werd geboren en in Europa zijn opleiding genoot, is de
leider van de Colorado-partij in Uruguay. De Colorado's vertegenwoordigen de
bourgeoisie in de hoofdstad Montevideo en zijn voorstanders van liberalisme, terwijl
de andere grote politieke partij in Uruguay, de Blanco-partij, voornamelijk de
grootgrondbezitters en veeboeren in het binnenland vertegenwoordigt.
Batlle wordt de grondlegger van de verzorgingsstaat in Uruguay, die het land de
bijnaam ‘het Zwitserland van Latijns Amerika’ bezorgde. Tijdens zijn twee
presidentschappen (1903-1907 en 1911-1915) voert José Batlle sociale voorzieningen
door die in die tijd zelfs Europa ver vooruit zijn. Daarnaast voert hij burgerlijke
vrijheden, zoals algemeen kiesrecht, vrijheid van vergadering en drukpers, openbaar
onderwijs in. Op economisch gebied kende hij een belangrijke rol toe aan de staat,
die regulerend moet optreden.
Na zijn beëdiging als president is Batlle onmiddellijk begonnen de eenheid in
Uruguay te herstellen. Uruguay was door een burgeroorlog in 1897, waarbij de
Blanco- of Nationale partij in delen van het land zelfstandig het bestuur uitoefende,
ernstig verdeeld. De Blanco's voerden met steun van Brazilië een guerrilla-achtige
strijd.
In 1904 breekt een openlijke burgeroorlog uit die met de dood van de guerrillaleider
Aparicio Saraiva eindigt. Batlle biedt de verslagen Blanco's een eerzame vrede aan
om de eenheid in het land te herstellen.
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Keizer Wilhelm II begroet tijdens een bezoek aan Constantinopel de sjeik el-Islam.

Verdrag Bagdad-spoorlijn
CONSTANTINOPEL/BERLIJN, 5 maart - Duitsland heeft een zeer belangrijke
concessie op het gebied van het handelsverkeer gekregen, namelijk voor de aanleg
van een spoorlijn tussen Bagdad en Berlijn.
De Duitsers zullen een spoorlijn aanleggen over een traject van vijftienhonderd
kilometer door Turkije en Mesopotamië. Bovendien hebben zij vergunning gekregen
om de olie en mineralen te exploiteren die zij vinden binnen dertig kilometer ter
weerszijden van de lijn.
De positie van Duitsland ten opzichte van het Ottomaanse Rijk is de laatste tijd
versterkt. Een directe neiging tot verovering of kolonisatie blijkt echter tot nu toe
niet aanwezig te zijn.
De sultans, en vooral sultan Abdül-Hamid II (aan de macht vanaf 1876),
onderhouden vele contacten met Duitsland. Bij de modernisering van het Ottomaanse
leger zijn Duitse officieren betrokken. Deze contacten en twee bezoeken van keizer
Wilhelm II aan het Ottomaanse Rijk hebben de verhouding tussen Duitsland en het
Ottomaanse Rijk positief beînvloed en ertoe geleid dat de Duitsers de concessie
hebben gekregen om deze belangrijke spoorlijn aan te leggen.

Adolf Daens keert terug in de Kamer
BRUSSEL, 11 maart - De terugkeer van priester Adolf Daens in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vrezende dat hij weer
met allerlei schandalen zou uitpakken, trachtte de rechterzijde hem met rumoer het
spreken te beletten.
Omdat de conservatieve katholieken van Aalst geleid worden door de verfranste
burgerij, is de sociale strijd van Daens synoniem met de Vlaamse strijd: Daens en
zijn beweging ijveren voor de vernederlandsing van het openbare leven in Vlaanderen
en voor de gelijkheid van beide landstalen.
Daens was al op 25 mei 1902 gekozen, maar zijn hartziekte belette hem zijn functie
ten volle uit te oefenen. Van 1894 tot 1898 zat Daens reeds in de Kamer, als
vertegenwoordiger van de Christelijke Volkspartij, die door hem en zijn broer Pieter
was opgericht. De partij wilde de christen-democratie en het flamingantisme
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bevorderen. De katholieke partij in Aalst, geleid door Charles Woeste, was niet bereid
sociale eisen in haar programma op te nemen. Woeste werd Daens' voornaamste
opponent in de Kamer.
In 1902 werd Daens in Brussel opnieuw gekozen. Hij blijft tot 1906 in de Kamer.
De hartziekte velt hem in 1907 definitief.

Pamflet dat werd verspreid ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst in 1899. De
Daensisten leden daarbij een zware nederlaag tegen de conservatieve Katholieke Partij.
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1.
In Nederland wordt een wet van kracht die de plaatselijke schutterijen in de loop van
vier jaar moet opheffen.

2.
In de Spaanse universiteitssteden Madrid, Zaragoza en Salamanca komt het tot
bloedige botsingen tussen demonstrerende studenten en politie.
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6.
Het Comité van Verweer proclameert de algemene spoorwegstaking, om tot intrekking
van de ‘worgwetten’ te komen. De regering heeft haar maatregelen genomen; de
stations worden door militairen bezet. →

8.
In Amsterdam en andere steden in het westen van Nederland breken
solidariteitsstakingen uit.

10.
De spoorwegstaking wordt afgebroken; massale ontslagen volgen. →

20.
In de Russische stad Kisjinev (Bessarabië) vindt een grote pogrom plaats tegen joden.
→

20.
Mr. A.E. van den Hoek-Kok wordt door de Rotterdamse rechtbank als eerste
vrouwelijke advocaat in Nederland beëdigd.

23.
De Britse minister van Financiën publiceert de kosten van de Boerenoorlog en de
expeditie naar China in verband met de Bokseropstand: samen £ 217 miljoen.

25.
De zegevierende spoorwegdirecties in Nederland (Staatsspoor en de Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij) bieden koningin Wilhelmina een eigen luxetrein
aan. Twee dagen later maakt zij er samen met prins Hendrik een uitstapje mee naar
het Teutoburgerwoud.
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29.
De kartuizer monniken van het klooster La Grande Chartreuse, ten noorden van
Grenoble, worden door de Franse regering gedwongen hun abdij te verlaten.

Geboren:
10.
Clare Ann Booth Luce, Amerikaans journaliste en diplomate

Gestorven:
13.
Derk Jan Adrianus Haspels (17-11-1837), Nederlands acteur

Joodse vluchtelingen uit Rusland in Wenen (karikatuur).

Bloedig pogrom tegen Russische joden in Kisjinev
KISJINEV, 20 april - In de stad Kisjinev in het zuiden van Rusland heeft een van de
meest bloedige pogroms tegen Russische joden plaatsgevonden. Zelfs de auteur van
het officiële regeringsrapport noemt de gebeurtenissen ‘vooraanstaand wat de
wreedheid betreft’. Volgens onvolledige gegevens zijn 45 personen vermoord en
meer dan 400 gewond en verminkt. Generaal Moesin-Poesjkin, belast met het
onderzoek naar de reden van de catastrofe, constateert dat de plaatselijke burgerlijke
autoriteiten geen bevel aan het leger gegeven hebben om de orde in Kisjinev te
herstellen. Ook stelt hij vast dat dit soort taferelen niet tot het moreel van de troepen
bijdraagt.
In september introduceert de Russische regering plannen voor het bijstellen van
handels- en verblijfsbeperkingen van joden.
Het Berliner Tageblatt van 29 september geeft de volgende mening: ‘Men kan
alleen maar hopen dat in het belang van Rusland zelf alsmede van de joden die in
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zo'n bedroevende onderdrukking gehouden worden, de voorgestelde stappen bedoeld
zijn om echte hervorming te realiseren ofschoon de houding van de Russische
ministers in het verleden er weinig op uit was om zulke hoopgevoelens aan te
moedigen. Zelfs als de huidige wetgeving niet volledig veranderd wordt zou die toch
tot bevrediging van de normale eisen van de mensheid hervormd moeten worden’.
De Russische minister van Binnenlandse Zaken, Plehve, beschuldigt de joden van
revolutionaire activiteiten maar is bereid hen tegen pogroms te beschermen mits zij
zich van politieke activiteiten onthouden.
Als gevolg van hun behandeling in het tsaristische Rusland vluchten vele joden
naar de Verenigde Staten.
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Algemene staking mislukt

Vergadering over de staking in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.

Spoorwegstakers bij de Munt in Amsterdam.

DEN HAAG, 10 april - De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen de
anti-stakingswetten aanvaard. Een poging van het door vakbeweging, SDAP en vrije
socialisten (anarchisten) opgerichte ‘Comité van Verweer’ tot een algemene
werkstaking te komen, is jammerlijk mislukt.
Op 2 april, de dag dat de Tweede Kamer begon met de openbare behandeling van
de ‘worgwetten’, had het Comité van Verweer besloten op te roepen tot een staking
van haven- en spoorwegarbeiders op 6 april. Op die dag echter bleek de
stakingsbereidheid van de arbeiders gering. De regering trad doortastend op. Ze liet
de stations bezetten door militairen, die de werkwilligen krachtige bescherming
verleenden. Ook de spoorwegmaatschappijen, anders dan in januari nu geruggesteund
door de regering, traden krachtig op en ontsloegen de stakers.
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Ondanks dit fiasco besloot het Comité van Verweer op 9 april, toen de ontwerpen
door de Tweede Kamer waren aangenomen, tot proclamatie van een algemene staking.
Deze werd echter een totale mislukking.
Op dezelfde dag besloot het Comité de staking weer op te heffen. In het Comité
kwam het tot onverkwikkelijke ruzies tussen socialisten en anarchisten. De eersten
hadden de opheffing doorgezet en werden nu door de laatsten van verraad aan de
arbeidende klasse beschuldigd. De langdurige breuk tussen Troelstra en Domela
Nieuwenhuis, die tijdelijk gedicht leek te zijn, is nu groter dan ooit.

Spotprent van Kuyper (Albert Hahn).
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1-4.
De Britse koning Edward VII brengt een staatsbezoek aan Frankrijk, hetgeen een
belangrijke stap betekent in de steeds hartelijker wordende verstandhouding tussen
beide staten.

12.
Gouverneur Lely opent in Suriname de Koloniale Staten met een beschouwing over
de weinig florissante economische toestand. De gouverneur verwacht veel van de
aan te leggen Lawaspoorlijn van Paramaribo naar de goudvelden aan de Marowijne.
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15.
De Britse minister van Koloniën Chamberlain wijzigt zijn standpunt ten aanzien van
een Gemenebest-tolunie, waarvoor de Gemenebestlanden zich sterk maken maar
waar de minister en zijn Conservatieve partij, tegen waren. →

15.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Landsdowne, waarschuwt Rusland dat
zijn land niet zal toestaan dat Rusland militaire activiteiten in de Perzische Golf
ontwikkelt.

17.
Rusland versterkt zijn troepen in Port Arthur, de marinehaven in Mantsjoerije dat
het sinds 1898 in bezit heeft.

27.
Koningin Wilhelmina opent de nieuwe door Berlage ontworpen Koopmansbeurs te
Amsterdam. →

27.
De Britse regering licht het Lagerhuis in over een verdrag met Perzië en Rusland
over het bestendigen van de status-quo in Perzië.

27.
In Berlijn richten Siemens, Braun en AEG het bedrijf Telefunken op (voluit
‘Gesellschaft für drahtlose Telegraphie’).

Geboren:
2.
Benjamin Spock, Amerikaans kinderarts en auteur van vele boeken over opvoeding

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

8.
Fernandel († 26-2-1971), Frans filmacteur

Gestorven:
8.
Paul Gauguin (7-6-1848), Frans schilder

Het koninklijk echtpaar tijdens de officiële opening van de nieuwe Beurs.

Koningin opent officieel nieuwe Koopmansbeurs
AMSTERDAM, 27 mei - Koningin Wilhelmina heeft vandaag de nieuwe
Koopmansbeurs aan het Damrak, een schepping van architect Hendrik P. Berlage,
officieel geopend.
Berlage (geb. 1856) nam al in 1885 met zijn collega Th. Sanders deel aan een
prijsvraag voor een nieuw beursgebouw. Hij ontwierp een gebouw in een soort
Hollandse renaissancestijl, versierd met kleine torentjes. Het ontwerp haalde de
tweede ronde, maar toen Berlage in 1896 de definitieve opdracht kreeg, had hij zich
bekeerd tot een soberder stijl van bouwen. Functie en constructie van een gebouw,
aldus Berlage, moeten naar buiten zichtbaar worden gemaakt.
De nieuwe Koopmansbeurs (die de oude van Zocher vervangt) is een strak
bakstenen gebouw, dat juist om zijn eenvoud bij velen kritiek oproept. Alle
versieringen (beeldhouwwerk, glas-inloodramen, muurschilderingen en
textieltableaus) zijn ondergeschikt gemaakt aan het gebouw, dat in alles afwijkt van
de huidige, algemeen toegepaste Jugendstil of art nouveau.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De nieuwe Koopmansbeurs.
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Chamberlain pleit voor tolunie met koloniën
LONDEN, 15 mei - De Britse minister van Koloniën, Joseph Chamberlain, heeft in
Birmingham de invoering voorgesteld van een tolunie met de koloniën.
Voor een gehoor uit zijn kiesdistrict, in het raadhuis van Birmingham, zei hij in
een dergelijke unie een manier te zien om het Britse imperium te versterken en uit
te bouwen.
Hij herinnerde aan de conferentie van alle Afrikaanse koloniën die het moederland
25 procent voorkeursrechten aanbood op alle belastbare goederen. Dit principe werd
vorig jaar al aangenomen door Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Canada heeft sterke
voorkeur voor dergelijke regelingen. Chamberlain deed het voorstel op alle
aanbiedingen uit de koloniën op gelijke wijze in te gaan om zo sterke commerciële
banden te scheppen en daarmee ook een gevoel van saamhorigheid.
Het is beter, zei hij, handel te drijven met onze koloniën en daarvoor zo nodig
offers te brengen dan onze concurrenten te bevoordelen.
Met die concurrentie doelt Chamberlain vooral op de bedreiging die de Britse
fabrikanten ondervinden van de VS en Duitsland. Door het creëren van een
gemeenschappelijke markt - tegen de buitenwereld beschermd door hoge tariefmuren
- zou Engeland zijn economische en politieke positie aanzienlijk kunnen versterken.

Minister Joseph Chamberlain.
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2.
In Amsterdam wordt de Nederlandsche Korfbalbond opgericht, waarmee een begin
wordt gemaakt met de georganiseerde beoefening van deze in Nederland ontwikkelde
sport.

11.
Bij een staatsgreep in Belgrado wordt het Servische koningspaar, Alexander I
Obrenović en zijn vrouw Draga vermoord. →

15.
Peter Karadjordjević wordt gekozen tot koning Peter I van Servië. →

16.
In het Amerikaanse Dearborn (Michigan) wordt de Ford Motor Company opgericht.

16.
De Noor Roald Amundsen vertrekt met het ss Gjöa naar het noordpoolgebied om de
noordwestelijke doorvaart te zoeken.

16.
Bij de Duitse Rijksdagverkiezingen behalen de socialisten een grote overwinning.
→

24.
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In Nederland wordt de Exploratiewet van kracht die voor zes jaar terreinen in Oosten Zuidoost-Nederland reserveert voor exploratie van bodemschatten (kolen, zout)
door de staat.

25.
In Parijs promoveert madame Marie Curie cum laude op een proefschrift over
radioactiviteit.

29.
De regering in Londen protesteert bij de Belgische regering tegen de misstanden in
Kongo. Op 20 mei heeft het Lagerhuis over deze kwestie gedebatteerd naar aanleiding
van alarmerende berichten van de Britse consul Roger Casement.

30.
Een Amerikaanse onderzoekscommissie rapporteert over racistische gruwelen in het
zuiden van de VS. Ook in het noordoosten zijn racisten actief: op 22 juni is in de
staat Delaware de zwarte George White gelyncht.

Geboren:
6.
Aram Katsjatoerian
(† 1-5-1978), Russisch componist

21.
Alf Sjöberg, Zweeds cineast

25.
George Orwell (ps. van Eric Blair) († 21-1-1950), Engels linksradicale schrijver

Gestorven:
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11.
Alexander I Obrenović (14-8-1876), koning van Servië

10.
Luigi Cremona (7-12-1830), Italiaans wiskundige, grondlegger van de grafostatica

Servische koning vermoord
BELGRADO, 11 juni - Ontevreden officieren en burgers hebben vanavond het
koninklijk paleis in Belgrado bestormd en op wrede wijze koning Alexander, zijn
vrouw Draga en circa twintig leden van hun hofhouding vermoord. De lichamen van
de impopulaire vorst en zijn vrouw werden uit de ramen op straat gegooid.
Met de moord komt een eind aan de dynastie van de Obrenović-familie. De daders
van de aanslag hebben het hoofd van de rivaliserende Karadjordjević-familie, Peter,
gevraagd koning van Servië te worden. De in Genève wonende Peter heeft hierin
toegestemd.
Koning Alexander van Servië, die in 1889 zijn in diskrediet geraakte vader Milan
opvolgde, is nooit populair geworden. Hij voerde een hoogst autoritair bewind,
waarvoor hij in 1894 de liberale grondwet buiten werking stelde, verloor verder
krediet door zijn door speelschulden in moeilijkheden geraakte vader toe te staan uit
ballingschap terug te keren en de leiding van het leger op zich te nemen, en werd in
de ogen van zelfs zijn trouwste aanhangers onmogelijk toen hij in 1900 trouwde met
Draga Masin, een Servische met een zeer dubieus verleden die ook nog tien jaar
ouder was dan hij.
De onrust, veroorzaakt door dit huwelijk, dwong Alexander tot instemming met
een nieuwe liberale grondwet, die hij echter regelmatig voor enkele uren buiten
werking stelde als hij weer eens een paar ministers of senatoren wenste te ontslaan.
Het bewind van Alexander is de laatste jaren geleidelijk zwakker geworden, niet
het minst dank zij de koningin, die voorgaf zwanger te zijn maar dat niet was. Dit
leidde tot geruchten als zou zij een kind van haar zuster willen adopteren om hem
erfgenaam van de troon te maken, of zelfs willen dat haar broer tot kroonprins zou
worden benoemd. Dit soort schandalen en geruchten en de regeringsstijl van de
27-jarige koning hebben de laatste tijd geleid tot een grotere populariteit van de
toekomstige koning Peter, een 60-jarige, liberaal ingestelde balling.
De moord op het koningspaar voltrok zich vanavond in een kleedkamer van het
paleis, waar Alexander en Draga heen waren gevlucht. Toen ze werden ontdekt,
werden ze met pistoolschoten en sabelsteken afgemaakt.
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Het met kogels doorzeefde uniform.

Winst voor Duitse sociaal-democraten
BERLIJN, 16 juni - De Duitse Sociaal-Democratische Partij heeft de verkiezingen
voor de Rijksdag gewonnen. De partij ging van 58 naar 81 zetels en wist haar
kiezerspotentieel met bijna de helft te vermeerderen. Ruim drie miljoen kiezers
stemden op de sociaal-democraten, tegen 2,1 miljoen vijfjaar geleden. In Berlijn
verwierf de partij van August Bebel alle zetels op één na. Winst was er ook voor de
kleine oppositiepartij, die van de Radicalen, die nu 30 zetels heeft.
De partijen van het zogenaamde ‘regeringsblok’ behouden evenwel de meerderheid
in het parlement. Deze partijen - de Conservatieven, de Nationale Liberalen en de
klerikale partijen - hebben nu 224 zetels. Verreweg de grootste fractie is die van de
katholieke Centrumpartij, waarvoor vanaf nu een sleutelrol is weggelegd.
In eerste reacties in regeringskring wordt de uitslag betreurd. De conservatieve
Reichsbote schrijft over een ‘eenvoudigweg alarmerende winst’ voor de
sociaal-democratie. In liberale kring wordt het succes van de sociaal-democraten
minder toegeschreven aan de aantrekkelijkheid van de socialistische idee dan wel
aan het feit dat de socialisten in de ogen van het publiek de enige oppositie tegenover
de regering vormen.
Het succes van de sociaal-democraten wordt voorts toegeschreven aan de negatieve
reacties van het Duitse publiek op de onlangs ingevoerde importtarieven. De
sociaal-democraten hebben een uitgebreide campagne gevoerd om aan te tonen dat
deze handelstarieven de grootgrondbezitters bevoordelen en het dagelijks voedsel
voor de eenvoudige Duitser duurder hebben gemaakt.
Voor de regering van rijkskanselier von Bülow betekent de uitslag dat het nóg
moeilijker zal worden om een afgewogen begrotingspolitiek te voeren. De nu al
enkele jaren dringende noodzaak tot belastingverhoging zal nog groter worden zonder
dat een meerderheid in de Rijksdag hiervoor te vinden zal zijn. De Centrumpartij
heeft zich hiertegen namelijk steeds met succes verzet.
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1.
De eerste Tour de France, georganiseerd door Henri Desgrange, gaat in Parijs van
start. →

6-9.
De Franse president Loubet en de minister van Buitenlandse Zaken Delcassé brengen
na het succesvol verlopen staatsbezoek van de Britse monarch aan Parijs een
tegenbezoek aan Londen om over een mogelijke alliantie te onderhandelen.

12.
De Nederlandsche Krachtsportbond wordt opgericht.

16.
Op een internationale monetaire conferentie in Berlijn wordt besloten tot een vaste
verhouding tussen de valuta van de landen met een gouden en een zilveren standaard.

17.
Spanje en Frankrijk verklaren zich bereid om de status-quo in Marokko te behouden.
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17.
Bij tsaristische oekase worden zware lijfstraffen bij gedetineerden verboden.

20.
Paus Leo XIII sterft op 93-jarige leeftijd in het Vaticaan. De camerlengo, kardinaal
Rampolla, die al enkele dagen de honneurs heeft waargenomen, roept de kardinalen
bijeen om een nieuwe paus te kiezen. Op 31 juli gaan dezen in conclaaf. →

20.
In Macedonië breekt een nationalistische opstand tegen Turkije uit. →

Deze maand is in Macedonië een nationalistische opstand tegen de Turkse overheersing uitgebroken.
Op bovenstaande afbeelding zijn Turkse troepen in gevecht met de opstandelingen die zich met
primitieve handgranaten verdedigen. De Turken slagen er uiteindelijk in hun gezag in Macedonië te
handhaven. De bevolking van Macedonië is in meerheid Bulgaars.

20.
De Britse regering besluit tot versterking van de troepen in India.

29.
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In de Oekraïne en Georgië breken stakingen en onlusten uit.

30.
Begin van het (geheime) congres van de Russische Sociaal-Democratische Partij in
ballingschap te Brussel. →

Geboren:
2.
Olav Alexander Frederik Eduard Christiaan van
Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glucksburg, als Olav V koning van Noorwegen,
sedert 1957

6.
Hugo Theorell, Zweeds biochemicus

Gestorven:
17.
James Abbott McNeill Whisller (10-7-1843), Brits schilder en graficus van
Amerikaanse origine

20.
Paus Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci) (2-3-1810), paus sedert 1878 →

Garin winnaar eerste Tour de France
PARIJS, juli - De 32-jarige Fransman Maurice Garin heeft de eerste Tour de France
op zijn naam geschreven. De geblokte renner, van origine schoorsteenveger, won
drie van de zes etappes. Hij bereikte Parijs met een voorsprong van bijna drie uur op
nummer twee, zijn landgenoot Louis Pothier.
De eerste Tour werd op poten gezet door Henri Desgrange, hoofdredacteur van
het blad l'Auto. Er stonden zes etappes van aanzienlijke lengte op het programma.
De eerste rit voerde de karavaan van zestig coureurs al meteen van Montgeron (even
buiten Parijs) naar Lyon, een afstand van 467 kilometer. De renners moesten elke
dag in het holst van de nacht, al om kwart over drie, op weg. Wie onderweg met pech
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te kampen kreeg, was meteen gezien. Zo brak medefavoriet Aucouturier een frame
en verspeelde prompt een uur op Garin. Aucouturier beheerste de tweede en derde
rit, Garin de eerste, de vijfde en zesde, en de Zwitser Läser de vierde etappe. Nog
niet de helft van het rennersveld haalde de eindstreep in Parijs.

Een besmeurde renner wacht tot hij in de bezemwagen kan plaatsnemen.

Geheim congres van Russische socialisten
BRUSSEL, 30 juli - Onder toezicht van de Belgische politie is in een graanpakhuis
in Brussel het tweede congres van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(RSDAP) geopend. Er zijn 43 afgevaardigden, die over 51 stemmen beschikken.
Op 6 augustus worden alle deelnemers door de Belgische autoriteiten uitgewezen.
In Londen wordt het congres voortgezet. Tijdens de 22ste en 23ste zitting op 15
augustus ontstaat een scheuring als de partijstatuten ter discussie staan. Op 18 augustus
is de splitsing binnen de RSDAP een feit. 7 afgevaardigden verlaten het congres als
Lenin een voorstel afwijst om de partij volgens de nationaliteiten in Rusland federatief
in te delen. Lenins groep bevindt zich daardoor in de meerderheid en wordt vervolgens
bolsjewieken genoemd (‘bolsje’ in het Russisch betekent ‘meer’). Daartegenover
staat de meer gematigde groep onder leiding van Plechanov - de mensjewieken.
Een van de leidende figuren binnen de RSDAP, Trotski, is van mening dat als
men de weg volgt van de Bolsjewieken en hun opvattingen omtrent de dictatuur van
het proletariaat alsmede met de partijstructuur instemt, de partij dan vervangen wordt
door haar eigen partij-apparaat, het partij-apparaat door het Centrale Comité en het
CC op haar beurt ten slotte door een gewone dictator. ‘Het wordt een dictatuur over
het proletariaat’, aldus Trotski.
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Paus Leo XIII.

Paus overleden
ROME, 20 juli - Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci), een der grote pausen uit de
kerkgeschiedenis, is op 93-jarige leeftijd gestorven. Hij leidde de Kerk van Rome
een kwart eeuw.
Hij begon zijn pontificaat in een tijd dat rationalisme en onbeperkt vertrouwen in
de moderne wetenschap de godsdienst terugdrongen. Zijn voorganger stond afwerend
tegenover de nieuwe ontwikkelingen. Leo XIII nam een positieve houding aan,
herstelde het contact met de cultuur, stond optimistisch tegenover de verhouding
geloof en wetenschap, gaf de Kerk invloed op het sociale vraagstuk (encycliek Rerum
Novarum 1891), had een heldere kijk op de verhouding Kerk en Staat (encycliek
Immortale Dei 1885), op burgerlijke en politieke vrijheden (encycliek Libertas 1888),
op de rechten en plichten van de burgers (encycliek Sapientiae Christianae 1890),
kwam met een reeks regeringen tot een betere verstandhouding, bevorderde de
kerkelijke wetenschappen en plaatste de Kerk terug in het openbare leven.

Leo XIII op zijn doodsbed, spotprent.
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3.
Keizer Franz Joseph maakt van een middeleeuws prerogatief gebruik om zijn veto
uit te spreken over de pauskeuze van kardinaal Rampolla, die zich als camerlengo
(staatssecretaris) van paus Leo XIII had ingespannen een alliantie tussen Frankrijk
en Rusland te bewerkstelligen. →

6.
Het congres van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij wordt verplaatst
van Brussel naar Londen, nadat de Belgische politie verschillende deelnemers heeft
uitgewezen.

10.
In Parijs vindt een metroramp plaats. Het aantal slachtoffers (77) valt als er paniek
ontstaat.

12.
De Japanse ambassadeur in St. Petersburg protesteert bij de Russische regering over
het niet nakomen van de afspraak om de troepen uit Mantsjoerije terug te trekken,
maar laat doorschemeren dat Japan tot concessies bereid is als Rusland Japan de vrije
hand laat in Korea.

12.
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De Colombiaanse Senaat verwerpt het Hay-Herrán-verdrag (van 22 januari) over het
afstaan van de Panamakanaalzone aan de VS. De Amerikaanse Senaat heeft het
verdrag op 14 maart wel geratificeerd.

23.
Op het zesde Zionistische Congres te Bazel komt Theodor Herzl met zijn
Palestina-plan. →

29.
De Russische tsaar ontslaat minister van Financiën Witte naar aanleiding van de
binnenlandse onrust.

31.
Het naar Londen verplaatste tweede congres van de Russische Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij eindigt verdeeld: er zijn twee fracties ontstaan, die der minderheid
(Mensjewiki, woordvoerder Plechanov) en die der meerderheid (Bolsjewiki,
woordvoerder Lenin).
-. De Britse regering protesteert tegen het beleid van koning Leopold II in Kongo.
→

Geboren:
8.
August Cool († 7-1-1983), Belgisch vakbondsleider

Gestorven:
2.
Calamity Jane (ps. van Martha Jane Cannary) (ca. 1848), Amerikaans avonturierster
en desperado

Brits protest tegen beleid Leopold II
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Verminkte Kongolezen, slachtoffers van Leopolds wrede bewind.

LONDEN, augustus - De Britse regering is bezig met een harde campagne tegen
het beleid van de Belgische koning Leopold II in Kongo.
Het protest is een gevolg van het bezoek dat Lord Cromer, deken van de Britse
koloniale bestuurders, aan Kongo heeft gebracht. Hij is weinig te spreken over het
gedrag van de bestuursambtenaren aldaar: ‘Het bestuur in Kongo doet geen enkele
poging beschaving te brengen! Door toedoen van Leopold II is het bestuur van het
land een handelsonderneming met winstbejag van het ergste soort... De Belgen
worden er verfoeid, de inlanders ontvluchten hen. De blanken weigeren de inlanders
voor hun rubberleveranties te betalen.’

Britse spotprent op koning Leopold, ‘koning van de Kongo, in zijn nationale kledij’.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Paus Pius X.

Pius X gekozen na incidenten
ROME, 4 augustus - Kardinaal Giuseppe Sarto, patriarch van Venetië, is tot paus
gekozen als opvolger van Leo XIII. Hij noemt zich Pius X.
Aan zijn verkiezing ging een incident vooraf. De regeringen van Frankrijk,
Duitsland, Italië, Spanje en Oostenrijk probeerden invloed uit te oefenen op de
kieskardinalen. Kardinaal Marino Rampolla, staatssecretaris onder de vorige paus,
kreeg na enkele stemronden de meerderheid, maar haalde nog niet de vereiste
tweederde. Hij was de favoriet van Frankrijk. Gisteren liet kardinaal Puzyna,
aartsbisschop van Krakau, weten dat de Oostenrijkse monarchie haar veto over een
eventuele keuze van Rampolla uitsprak. Aanvankelijk bleven de Rampolla-stemmers
hun favoriet trouw. Na enkele stemronden groeide echter de aanhang van Sarto snel.
Hij werd vandaag gekozen met 50 van de 63 stemmen.

Zionisten richten joodse staat op
BASEL, 23 augustus - Op het zesde Zionistencongres is besloten met het werk in de
toekomstige joodse staat, Palestina, te beginnen. ‘Wij hebben hier de joodse staat
opgericht’, riep Theodor Herzl, de leider van de Zionistische beweging, vol vuur uit.
Voor de realisering van de joodse staat maakt Herzl gebruik van een aantal permanente
instituten: een eigen blad (Die Welt), een bank (The Jewish Colonial Trust) en een
fonds voor landaankoop in Palestina (het Joods Nationaal Fonds). Er bestaan allangere
tijd joodse kolonies in Palestina.
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6.
In Atjeh (Noord-Sumatra) geeft Panglima Polim, een van de voornaamste leiders
van het verzet, zich over aan overste H. Colijn, civiel gezaghebber te Lhokseumawe.

9.
In Zwitserland wordt de bijna zes kilometer lange Engadinspoortunnel ingewijd.

15.
In de troonrede laat premier Kuyper koningin Wilhelmina de algemene (spoorweg-)
staking van april bestempelen als ‘misdadige woelingen’.

16.
Hongarije verzet zich tegen het plan van keizer Franz Joseph voor een verenigd leger.
→

18.
De Britse minister van Koloniën Joseph Chamberlain neemt ontslag in verband met
de tegenstelling in het kabinet tussen voorstanders van een Gemenebesttolunie en
die van de vrijhandel. →
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19.
Koning Leopold II ontkent de Britse beschuldigingen van wreedheden en uitbuiting
in de Kongo Vrijstaat.

24.
In een reactie op de opstandige woelingen in Macedonië in juli waarschuwt Rusland
de Turkse en Bulgaarse regering.

24.
In Australië volgt Alfred Deakin Edmund Barton op als minister-president. Net als
zijn voorganger, de eerste premier van het Australisch Gemenebest, is hij een liberale
protectionist.

30.
Tsaar Nicolaas II brengt een staatsbezoek aan Wenen en betuigt keizer Franz Joseph
zijn sympathie inzake de Balkankwestie.

Geboren:
11.
Theodor Adorno († 6-8-1969), Duits filosoof en socioloog

Gestorven:
1.
Charles Renouvier (1-1-1815) Frans filosoof, grondlegger van het neocriticisme in
Frankrijk
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Chamberlain tijdens een politieke redevoering in Glasgow.

Chamberlain neemt ontslag
LONDEN, 18 september - De Britse minister van Koloniën, Joseph Chamberlain,
heeft ontslag genomen naar aanleiding van een ernstig verschil van mening met
premier Balfour.
Chamberlain die onlangs een toluniesysteem met de koloniën voorstelde en
daarvoor prompt steun ontving van de parlementaire Tarievencommissie, kreeg van
de premier te horen dat deze de voorkeur gaf aan retorsierechten. Hoewel het doel
van beide politici de bescherming is van de in recessierakende industrie, blijken de
verschillen van opvatting onoverkomelijk te zijn.
Chamberlain heeft ervoor gekozen de eer aan zichzelf te houden en als
onafhankelijk politicus zijn idee van het toluniesysteem te bevorderen. Aangenomen
wordt dat hij na de verkiezingen volgend jaar in de regering hoopt terug te keren met
voldoende steun om de tolunie te kunnen doordrukken.
De kabinetscrisis maakt een einde aan de Britse vrijhandelspolitiek die tot dusver
werd gevoerd.

Hongaren blijven tegen verenigd leger
BOEDAPEST, 16 september - In Boedapest is protest gerezen tegen het besluit van
keizer Franz Joseph om Hongaarse regimenten in een verenigd Oostenrijks-Hongaars
leger op te nemen en onder een verenigd opperbevel te brengen.
De kwestie van een verenigd leger is al sinds de Ausgleich van 1867 een van de
belangrijkste kwesties in de relatie tussen Oostenrijk en Hongarije. Hongarije is in
de dubbelmonarchie autonoom, met uitzondering van het buitenlandse en het
defensiebeleid. De Hongaren hebben hun bezwaren vooral gemotiveerd met het
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argument dat het leger anti-Hongaars is. Het zijn dan ook vooral de voorstanders van
Hongaarse onafhankelijkheid die zich het scherpst tegen een eenheidsleger verzetten.
De ‘nationale oppositie’ maakt het de op 27 juni benoemde premier Károly graaf
Khuen-Héderváry het regeren zo goed als onmogelijk en algemeen wordt verwacht
dat hij binnen afzienbare tijd zal aftreden. Daarmee gaat Hongarije naar wordt
vermoed een periode van instabiliteit tegemoet.

Keizer Franz Joseph.
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3.
Te Murzsteg (Oostenrijk) worden tsaar Nicolaas II en keizer Franz Joseph het eens
over hervormingen in Turks-Macedonië. →

3.
Rusland doet Japan tegenvoorstellen inzake Mantsjoerije naar aanleiding van de
Japanse demarche van 12 augustus.

3.
Prins Hendrik stelt twee droogdokken van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij,
de eerste dokken in deze havenstad, in gebruik.
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4.
De nieuwe paus, Pius X, publiceert de intronisatie-encycliek E Supremi Apostolatu.

13.
Met het uitbreken van een textielstaking in Noord-Frankrijk (40 000 arbeiders) bereikt
een stakingsgolf in Frankrijk haar hoogtepunt. De regering laat de socialistische
leider Jean Jaurès bemiddelen.

18.
Paus Pius X benoemt de prelaat Merry del Val tot zijn staatssecretaris.

21.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letteren bekroont de priester-dichter
Guido Gezelle postuum voor zijn dichtbundel Rijmsnoer. →

22.
Het grensgeschil tussen de VS en Groot-Brittannië over de grens tussen Alaska en
Canada, wordt in het voordeel van de VS beslist. →

22.
In Amsterdam worden werken van Mahler onder diens leiding uitgevoerd. →

30.
Naar aanleiding van een revolutie in Santo Domingo sturen de VS en Europese
mogendheden troepen naar het Caribische eiland om hun consulaten te beschermen.

30.
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In Bilbao (Spaans Baskenland) breekt een massale mijnstaking uit om wekelijkse in
plaats van tweewekelijkse loonbetaling af te dwingen.

31.
Koning Leopold II schenkt zijn omvangrijke domeinen aan de Belgische staat.

Geboren:
10.
Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad van Saksen-Coburg-Gotha, prins van België
en graaf van Vlaanderen
(† 1-6-1983), regent van 1944-1950

22.
George Beadle, Amerikaans bioloog; Nobelprijs 1958

28.
Evelyn Waugh († 10-4-1966), Engels schrijver
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Rusland en Oostenrijk eens over Turkije
MÜRZSTEG, 3 oktober - Oostenrijk en Rusland hebben tijdens een conferentie in
Mürzsteg overeenstemming bereikt over een gezamenlijke houding ten opzichte van
Turkije en het onder Ottomaans bestuur staande zeer onrustige Macedonië.
Zij hebben een lijst van hervormingen opgesteld, die de sultan in Macedonië moet
uitvoeren. Russische en Oostenrijkse waarnemers moeten het recht krijgen in
gezelschap van de Ottomaanse militaire commandant toezicht op de hervormingen
te houden. De gendarmerie moet worden gereorganiseerd met een staf van Europese
officieren, er worden Russische, Oostenrijkse, Franse, Italiaanse en Britse zones in
Macedonië gevormd en Duitsland krijgt toezicht op het onderwijs in Macedonië.
Met de maatregelen, genomen om een dreigende oorlog om Macedonië af te
wenden, is voor het eerst de weg gebaand voor interventie van de grote mogendheden
in het gebied van de Turken op de Balkan. Tevens hebben de grote mogendheden
duidelijk gekozen tegen het Macedonische nationalisme.
Het ingrijpen is het gevolg van de grote Macedonische opstand van Ilinden (Elias
Dag), twee maanden geleden. Al een aantal jaren is in Macedonië een terroristische
organisatie, de IMRO (Interne Macedonische Revolutionaire Organisatie) met
overvallen, ontvoeringen, moorden en andere terroristische acties bezig en openlijke
veldslagen tussen Macedoniërs, Serviërs, Grieken en Turken zijn aan de orde van
de dag. Zelfs onderling zijn de Macedonische nationalisten het verre van eens: een
vleugel staat onafhankelijkheid voor, een andere annexatie door Bulgarije.
Bulgarije maakt openlijk aanspraak op Macedonië, want volgens de Bulgaren zijn
de Macedoniërs gewoon Bulgaren.
De Serviërs daarentegen beschouwen de Macedoniërs als Serviërs, de Grieken
erkennen helemaal geen Macedonische nationaliteit. De vleugel van de IMRO die
zich tegen annexatie door Bulgarije keert, ziet een toekomst voor Macedonië in een
federatie op de Balkan. Binnen deze federatie zou Macedonië ook de Turkse ‘vilayets’
Kosovo (waar Albanezen wonen) en Monastir en het door Grieken bewoonde Saloniki
moeten omvatten.
De Ilinden-opstand is in augustus door de Turken neergeslagen. Daarbij is het tot
bloedige wraakacties tegen de burgerbevolking gekomen.

Een groep Macedonische opstandelingen, die onder aanvoering van Gligor Socoloff in het
Melnikdistrict een hardnekkig gevecht heeft geleverd met Turkse troepen.
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Oplossing Alaska-conflict
WASHINGTON, 22 oktober - Na jarenlange diplomatieke touwtrekkerij is een
akkoord bereikt over het verloop van de grens tussen Alaska en Canada.
De aanwezigheid van goud in het grensgebied was er sinds het eind van de 19de
eeuw de oorzaak van dat Canada een strook land langs de kust opeiste, die volgens
de Amerikanen bij vroegere verdragen aan de VS was afgestaan. Op aandringen van
de Canadese regering stelde Groot-Brittannië, het moederland, voor de zaak via
internationale arbitrage op te lossen.
Washington nam daarmee echter geen genoegen en minister van Buitenlandse
Zaken Hay deed het voorstel een commissie samen te stellen van drie Britse en drie
Amerikaanse juristen.
Aan Britse zijde namen twee Canadese rechters en de Britse opperrechter Lord
Alverstone er zitting in, de VS werden vertegenwoordigd door de minister van Oorlog,
Lodge, en ex-senator Turner. Via krachtige druk en dreigementen van de kant van
president Roosevelt heeft Washington de Britse rechter aan zijn zijde weten te krijgen.
Ondanks protesten van de Canadezen werden de meeste aanspraken van Canada
verworpen. Roosevelts ‘big stick’ (‘speak softly and carry a big stick’ is een befaamde
uitspraak van hem) is succesvol geweest.

Priester-schrijver Guido Gezelle in 1898, een jaar voor zijn dood.

Guido Gezelle wordt postuum bekroond
BRUSSEL, 21 oktober - De vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Letterkunde is, vier jaar
na diens overlijden, toegekend aan Guido Gezelle, de beroemde Westvlaamse
priester-dichter (Brugge, 1830-1899), voor zijn dichtbundel Rijmsnoer.
Gezelle studeerde in zijn geboortestad en te Roeselare. Nadien was hij
achtereenvolgens leraar (tot 1865), kapelaan en rector van het Engelse Klooster te
Brugge (tot 1899). Gezelle was een strijdbaar katholiek en flamingant die echter
vooral roem verwierf als auteur van adembenemende natuurlyriek, die grote invloed
uitoefende. Hij was een veelzijdig publicist en schreef onder meer over de taal als
verschijnsel.
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Mahler in Concertgebouw
AMSTERDAM, 22 oktober - De beroemde componist en dirigent Gustav Mahler is
voor enkele concerten met het Concertgebouworkest naar de hoofdstad gekomen,
waar hij onder meer zijn Eerste en Derde symfonie zal dirigeren.
Hoewel verscheidene van Mahlers composities reeds bekend zijn door het vurige
pleidooi dat Willem Mengelberg voor de Weense componist gehouden heeft, is het
de eerste maal dat Mahler zelf voor het Concertgebouworkest staat. Mahler zou in
de daaropvolgende jaren verscheidene malen naar Amsterdam terugkeren, hetgeen
mede de basis is geweest voor een ware Mahler-cultus van dirigent Willem
Mengelberg en het Concertgebouworkest.
In januari was ook Richard Strauss in Nederland om een aantal van zijn
belangrijkste symfonische gedichten met het Concertgebouworkest uit te voeren,
waaronder Aus Italien, Tod und Verklärung, Ein Heldenleben, Till Eulenspiegel en
Don Quichote. Richard Strauss is reeds vijf jaar geleden voor het eerst met het
Amsterdamse Concertgebouworkest opgetreden en geldt als een van de lievelingen
van het publiek. Opiniepeilingen hebben uitgewezen dat Strauss en Mahler, samen
met Beethoven, Brahms en Mozart, tot de tien populairste componisten gerekend
worden.
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2.
Het Baskisch mijnconflict wordt beëindigd; een compromis wordt gesloten over
loonbetaling, die vanaf 1904 wekelijks zal geschieden.

3.
In Panama breekt een revolutie uit. →

3.
De Turkse regering verklaart zich in principe bereid in te gaan op de
Oostenrijks-Russische voorstellen tot hervormingen in Macedonië, maar wil over
bepaalde punten onderhandelen.

3.
In Italië treedt het liberale kabinet-Giolitti aan.

6.
De VS erkennen de nieuwe staat Panama. →
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7.
De Britse regering benoemt een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van
Lord Esher om voorstellen te doen ten aanzien van legerhervormingen. Aanleiding
hiertoe is het niet optimaal functioneren van het leger en het ministerie van Oorlog
tijdens de Boerenoorlog.

17.
Bij het verdrag van Petrópolis (bij Rio de Janeiro) worden Brazilië en Bolivia het
eens over het omstreden gebied Acre, vanaf 1898 een vrijstaat. Acre wordt bij Brazilië
getrokken; Bolivia krijgt het gebruik van water- en spoorwegen naar het oosten. →

18.
In Washington wordt het Hay-Varillaverdrag gesloten, waarbij de VS het beheer
krijgen over de Kanaalzone. De onafhankelijkheid van Panama wordt door de VS
gegarandeerd. →

24.
De Russische marinehaven in Mantsjoerije, Port Arthur, wordt opengesteld voor
handelsverkeer.

25.
De Duitse Antarctica-expeditie onder leiding van von Drygalski keert terug in
Duitsland. Ze heeft het Kaiser Wilhelm-land ontdekt (zie 18-7-1901).

Geboren:
7.
Konrad Lorenz, Oostenrijks bioloog

7.
Albert Helman (ps. van Lodewijk Alphonsus Maria Lichtveld), Surinaams romancier,
componist en politicus
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Gestorven:
1.
Theodor Mommsen (30-11-1817), Duits historicus; Nobelprijs voor literatuur 1902

Onafhankelijkheid Panama uitgeroepen
PANAMA-STAD, 3 november - In Panama is een revolutie uitgebroken die tot doel
heeft het gebied, tot nu toe een provincie van Colombia, onafhankelijk te maken.
Achtergrond van de opstand is de kwestie van de aanleg van een kanaal door de
landengte van Panama, dat de Atlantische Oceaan met de Grote Oceaan moet
verbinden. Tot grote ergernis van de Verenigde Staten weigerde Colombia op 22
januari van dit jaar een verdrag te ondertekenen dat de verpachting van een landstrook
voor de aanleg van een kanaal regelde.
Panama is door een ondoordringbaar oerwoud afgesneden van Colombia en slechts
over zee kunnen contacten met het moederland onderhouden worden. In Panama
leven al langer separatistische gedachten. Deze zijn aangewakkerd door de Verenigde
Staten, die hopen in ruil voor steun aan de revolte snel een regeling voor de
kanaalaanleg te kunnen treffen.
De revolte brak uit in Panama-Stad, aan de kust van de Grote Oceaan. Voor de
haven van Colón, aan de Caribische kant van Panama, was daags tevoren de
Amerikaanse kanonneerboot Nashville voor anker gegaan. De Amerikanen
verhinderden dat Colombiaanse troepen aan land gingen.
Twee Colombiaanse marineschepen vluchtten weg uit de haven van Panama-Stad.
In Colón dreigden Colombiaanse soldaten alle Amerikanen te vermoorden.
Amerikaanse mariniers gingen vervolgens aan land om het leven van Amerikaanse
burgers ‘te beschermen’. Ondertussen verschenen meer Amerikaanse oorlogsschepen,
zowel voor de haven van Colón als voor die van Panama-Stad.
De Amerikanen beroepen zich op een verdrag uit 1846 waarin de VS en Colombia
de vrije doorgang over de landengte van Panama waren overeengekomen. Al een
dag later, op 4 november, is de revolte geslaagd en wordt een nieuwe regering in
Panama geïnstalleerd. De Verenigde Staten erkennen de onafhankelijkheid van het
land op 6 november.

Roosevelt in Panama tijdens een toespraak tot de soldaten die naar de Panamese republiek gezonden
zijn.
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VS-beheer over Kanaalzone
WASHINGTON, 18 november - De regering van Panama heeft aan de Verenigde
Staten alle rechten verleend om een kanaal aan te leggen door de Panamese landengte
tussen de Atlantische en de Grote Oceaan. Het verdrag hiervoor is ondertekend door
de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Hay en door Philippe
Buneau-Varilla, een Frans staatsburger die optrad als gevolmachtigde van Panama.
Het Hay-Varillaverdrag geeft de VS ‘voor de eeuwigheid’ het recht op een strook
van tien mijl breed door Panama voor de aanleg van een kanaal. De VS zullen aan
Panama hiervoor een eenmalig bedrag van $ 10 miljoen en een jaarlijkse pacht van
$ 250 000 betalen.
De voorwaarden zijn gunstiger voor de VS dan die welke waren opgenomen in
het Hay-Herránverdrag dat door het Colombiaanse parlement werd verworpen. Daarin
was sprake van een strook van tien kilometer breed die gedurende 100 jaar aan de
VS verpacht zou worden.
De gevolmachtigd minister van Panama die het kanaalverdrag met de VS
ondertekende, Philippe Buneau-Varilla, is de vertegenwoordiger van de Franse
kanaalmaatschappij, die tracht de concessie voor de aanleg van een kanaal door
Panama te verkopen. Deze Franse maatschappij kocht de concessie in 1889 van
Ferdinand de Lesseps, die na de voltooiing van het Suezkanaal in 1869 ook een
kanaal door Panama wilde aanleggen, maar door financiële en technische problemen
hierin niet slaagde. De Franse maatschappij die de concessie van De Lesseps overnam,
probeert deze voor $ 40 miljoen aan de Amerikanen over te doen.
Het nieuwe verdrag is een persoonlijke triomf voor de Amerikaanse president
Theodore Roosevelt. Acht jaar later, in 1911, pocht hij: ‘I took Panama!’

Bolivia verkoopt Acre aan Brazilië voor £ 2 miljoen
PETRÓPOLIS, 17 november - Brazilië heeft voor een bedrag van £ 2 miljoen een
deel van Bolivia gekocht. Het betreft de aankoop van Acre, een gebied in het
Amazone-oerwoud dat zowel door Bolivia als Brazilië geclaimd werd.
Acre is slechts via het stroomgebied van de Amazone vanuit Brazilië te bereiken
en is rijk aan rubber. Vanuit Brazilië zijn tegen het einde van de 19de eeuw
rubbertappers Acre binnengedrongen. De rubberzoekers riepen daar in 1899 een
onafhankelijke republiek uit. Bolivia stuurde twee militaire expedities om de
indringers te verjagen, maar deze pogingen waren tevergeefs.
Het contract voor de verkoop van Acre - het Verdrag van Petrópolis - is getekend
door de Boliviaanse president Pando en de Braziliaanse diplomaat baron de Rio
Branco. Deze laatste heeft ook met andere buurlanden van Brazilië grensgeschillen
via onderhandelingen in het voordeel van Brazilië afgesloten.
Na de grensregelingen met Argentinië over Missiones en met Frankrijk over Frans
Guyana werd Rio Branco in 1904 tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd. Hij
sluit in die hoedanigheid nog grensakkoorden met Groot-Brittannië over de grens
met Brits Guyana, met Nederland over Suriname (1906), met Colombia en Venezuela
over betwiste delen van het Amazone-oerwoud.
In het geval van Acre belooft Brazilië naast de schadevergoeding een spoorlijn te
zullen aanleggen van de Mamoré-rivier in Bolivia naar de bevaarbare Madeira-rivier
in Brazilië, een zijrivier van de Amazone.
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Hierdoor krijgt Bolivia direct toegang tot het Amazonebekken en kan zo zijn
goederen, vooral rubber, exporteren.
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3.
In Crimmitschau in het Duitse Thüringen wordt de staat-van-beleg afgekondigd in
verband met een al vanaf 22 augustus voortdurende textielstaking; door uitsluiting
was het conflict verscherpt.

3.
De Nederlandse medicus prof. W. Eindhoven vindt de snaargalvanometer uit, het
prototype van de elektrocardiograaf.

6.
Atjeh-vorst Panglima Polim geeft zich over aan kapitein H. Colijn. →

9.
Het Storting, het Noorse parlement, stemt unaniem voor invoering van
vrouwenkiesrecht.

10.
De Nobelprijs voor natuurkunde wordt verleend aan Pierre en Marie Curie. →
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11.
Een Britse militaire expeditie stelt orde op zaken in Tibet. →

17.
Minister-president Kuyper spreekt zich in de schoolkwestie uit voor een vrije
confessionele school.

17.
De broers Orville en Wilbur Wright slagen er voor het eerst in om met een
motorvliegtuig in de lucht te blijven. →

21.
In Parijs wordt de eerste Prix-Goncourt uitgereikt, een door de schrijver Edmond
Huot Goncourt (1822-1896) bij testament ingestelde literatuurprijs.

24.
Het Belgisch parlement neemt de wet op de Arbeidsongevallen aan. →

29.
Frans Equatoriaal Afrika wordt bestuurlijk in vieren gedeeld: Gabon, Tsjaad,
Ubangi-Shari en Midden-Kongo.

30.
In Chicago breekt in een pas geopend theater tijdens een kindermatinee brand uit,
met 602 slachtoffers als gevolg. Dit is voor de federale overheid aanleiding om
brandveiligheidseisen aan (openbare) gebouwen te gaan stellen.

31.
Het Japanse parlement eist een breuk met Rusland. De regering ontbindt daarop het
parlement.
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Geboren:
17.
Erskine Preston Caldwell, Amerikaans romanschrijver

Gestorven:
8.
Herbert Spencer (27-4-1820), Engels evolutionistisch filosoof

De onderwerping van Panglima Polim (derde van links op de rug gezien) in Padang. Generaal Van
Heutsz (vierde van links achterste rij) spreekt Polim en andere inheemse vorsten toe.

Overgave Panglima Polim
PASÉ (Atjeh), 6 december - Panglima Polim, de belangrijkste strijder tegen het
Nederlandse gezag in Atjeh, heeft zich overgegeven aan de gezaghebber van
Lhokseumawe in Pasé, kapitein H. Colijn. Polim trok al vijf jaar rond door Atjeh,
opgejaagd door de brigades die generaal Van Heutsz achter hem aan zond zodra hij
ergens werd gesignaleerd. Al eerder waren familieleden van Polim door het leger
aangehouden.
Panglima (‘krijgsheer’) Polim, sagihoofd der XXII Moekims, is de belangrijkste
van de inheemse vorsten die de sultan van Atjeh kiezen. Hij heeft zich schriftelijk
gemeld bij kapitein Colijn.
Eerder dit jaar (10 februari) heeft de (pretendent-)sultan van Atjeh zich, na een
ballingschap van meer dan 25 jaar, aan de Nederlanders overgegeven. Nu ook
Panglima Polim heeft gecapituleerd, heeft het Atjehse verzet geen belangrijke leiders
meer.
Hoewel hier en daar nog verzetshaarden zijn, is de Atjehse oorlog in feite beëindigd.

Britse expeditie Tibet
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Het Britse expeditieleger trekt Tibet binnen.

LONDEN, 11 december - Een Britse politieke missie begeleid door een
expeditieleger is de Indiaas-Tibetaanse grens overgetrokken om de openstelling van
het land voor buitenlanders af te dwingen.
De Tibet-expeditie staat onder militaire leiding van kolonel J.R. MacDonald en
onder politieke leiding van de Britse regent kolonel Younghusband.
De grensoverschrijding leidde tot een formeel Tibetaans protest, maar militaire
vijandigheden zijn tot dusver uitgebleven. De brieven van de onderkoning aan de
Dalai Lama in Lhasa zijn teruggezonden.
Op grond van de jongste informatie wordt aangenomen dat de meerderheid van
het Tibetaanse volk voor handel met India is, maar dat de monniken in Lhasa een
dominerende invloed hebben op het huidige isolationistische beleid.
Het expeditieleger verwacht meer problemen van de winterkoude dan van
gewapende weerstand in Tibet.

Nobelprijs toegekend aan echtpaar Curie
STOCKHOLM, 10 december - Het echtpaar Curie heeft, samen met Henri Becquerel,
de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen.
Marie Curie, geboren Marya Sklodowska, studeerde natuurkunde en chemie in
Warschau en Parijs. In 1895 huwde ze met Pierre Curie, hoogleraar aan de École de
Physique et de Chimie Industrielle.
Marie Curie begon in 1897 met haar onderzoek naar radioactiviteit, een jaar nadat
Becquerel de toen nog geheimzinnige straling van uranium had ontdekt. Zij bedacht
de eerste methode om deze straling te meten. Tijdens haar onderzoek naar andere
‘radio-elementen’ stelde zij vast dat pekblende viermaal zo actief was als uit de
aanwezigheid van uranium alléén kon worden verklaard. De conclusie dat deze
activiteit aan de elementen polonium en radium was toe te schrijven, vond geen
bijval.
Vier jaar lang hebben Marie en haar echtgenoot Pierre vervolgens keihard gewerkt
om voldoende zuiver radium vrij te maken. In een onverwarmde, lekkende schuur
verwerkten zij tonnen, met eigen geld gekochte, pekblende. Zij ontwierpen
ondertussen nieuwe chemische processen om het werk te kunnen klaren.
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In 1902 hadden zij in totaal één tiende gram zuiver radium vrijgemaakt, het
atoomgewicht vastgesteld en demonstraties gegeven van het blauwe fosforiseren dat
met radioactiviteit gepaard gaat.
De wetenschappelijke wereld is nu inmiddels van hun gelijk overtuigd en Marie
Curie wordt de eerste vrouw die tot het Royal Institution is toegelaten.

Marie en Pierre Curie, pioniers in het onderzoek naar radioactiviteit.
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Gebroeders Wright kiezen luchtruim met vliegmachine
KITTY HAWK, 17 december - In de buurt van de Kill Devil Hills in North Carolina
hebben de gebroeders Wright om beurten in totaal vier vluchten met hun Flyer I
uitgevoerd.
Het is de eerste keer dat met een gemotoriseerd vliegtuig een vlucht is uitgevoerd,
gevolgd door een succesvolle landing op een punt dat niet lager ligt dan het startpunt.
De eerste vlucht, met Orville Wright aan de stuurknuppel, duurde 12 seconden waarin
36 meter werd afgelegd. De laatste vlucht werd uitgevoerd door Wilbur Wright,
duurde 59 seconden en bracht het toestel 259 meter verder.
De broers, oorspronkelijk fietsenmakers in Dayton, Ohio, hebben zelf een motor
voor het vliegtuig gebouwd, omdat de beschikbare typen niet licht genoeg waren. In
een zelfgebouwde windtunnel hebben zij ook hun eigen, efficiënte propellers en
vleugels ontwikkeld.
De Flyer I, een tweedekker met een schaatsonderstel, is uitgerust met twee
duwschroeven die via een dubbele ketting worden aangedreven.

De Flyer I komt los van de grond.

Nieuwe Wet op de arbeidsongevallen
BRUSSEL, 24 december - Het aannemen vandaag van de Wet op de
arbeidsongevallen, is zeker de belangrijkste gebeurtenis op sociaalrechtelijk gebied
tot nu toe, daar deze wet door haar principiële betekenis duidelijk afwijkt van het
burgerlijk recht.
Men verlaat de notie ‘fout’ omdat die in de meeste gevallen toch moeilijk te
bewijzen is en gaat uit van de idee dat de toenemende complexiteit van de industrie,
werknemers een risico doet lopen louter door hun deelneming aan de industriële
activiteit.
Bij de stemmingen noteerde men een grote eensgezindheid. Behalve voorstemmen
waren er slechts enkele onthoudingen.

[1904]
1904
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3.
De leider van de Ierse nationalisten, John Edward Redmond, roept op om de
‘Home-rule’- beweging nieuw leven in te blazen.

4.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof spreekt in de Gonzales-Williams-zaak uit dat
Puertoricanen geen vreemdelingen zijn en hun de toegang tot de VS niet ontzegd
mag worden.

4.
President Teddy Roosevelt van de VS ontkent tegenover het Congres enige
betrokkenheid van de regering bij de Panamese revolutie. →

13.
De VS sluiten een handelsverdrag met China. Een van de bepalingen is de openstelling
van de marinehaven Mukden in Mantsjoerije voor internationaal handelsverkeer.

13.
Japan doet Rusland nogmaals voorstellen inzake Mantsjoerije, maar Rusland wijst
verdere onderhandelingen af, daar deze kwestie slechts Rusland en China aan zou
gaan.

18.
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De Herero in Zuidwest-Afrika komen in opstand tegen de Duitse koloniale
overheersing. De Duitse regering reageert prompt met het sturen van militaire
versterkingen. →

18.
De textielstaking in het Duitse Crimmitschau is mislukt; de stakingsleiders roepen
op het werk te hervatten. →

20.
Paus Pius X vaardigt de constitutie Commissum Nobis uit, waarin hij een einde maakt
aan het vetorecht van wereldlijke souvereinen bij de pauskeuze. Keizer Franz Joseph
had laatstelijk van dat recht gebruik gemaakt om de verkiezing van kardinaal Rampolla
te verhinderen. →

27.
In de Pulchri Studio in Den Haag wordt de schilder Jozef Israëls gefêteerd met zijn
tachtigste verjaardag.

Geboren:
9.
George Balanchine (eig. Georgi Melitonovitsj Balantsjivadze) († 30-4-1983),
Amerikaans danser en choreograaf van Russische origine

18.
Gary Grant, (ps. van Alexander Archibald Leach) Amerikaans filmacteur van Britse
origine

25.
Géza Frid, Hongaars pianist en componist; sinds 1948 Nederlander
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Een Duitse patrouille op kamelen in Zuidwest-Afrika ten tijde van de opstand van de Herero.

Herero komen in opstand
BERLIJN, 18 januari - In de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika zijn duizenden Herero
in opstand gekomen tegen het Duitse gezag. Enkele Duitse nederzettingen zijn
omsingeld, kolonisten vermoord en bruggen en telegraafkabels vernield. Het versterkte
fort Okahanja is door de Herero veroverd en volgens laatste berichten heeft de opstand
zich als een heidebrand verspreid van Swakopmund aan de kust tot Windhoek in het
binnenland. Deze laatste, dichtst bevolkte Duitse nederzetting wordt thans omsingeld.
Vanuit Duitsland zijn al extra troepen ingescheept om de orde te herstellen. De
Rijksdag heeft zonder discussie de gelden hiertoe ter beschikking gesteld. De
bestrijding van de opstandelingen wordt bemoeilijkt omdat de gouverneur, kolonel
Leutwein, zich met het merendeel van de troepen in het diepe zuiden bevindt, waar
de Bondelzwarten al geruime tijd een guerrilla voeren. Leutwein is ten minste twintig
dagmarsen van het acute strijdtoneel verwijderd.
De Herero wonen vooral in het noorden en noordwesten van de kolonie. Hun totale
aantal wordt door de Rheinische Mission, die van oudsher veel kersteningswerk
onder de Herero verricht, geschat op 80000. In het verleden hebben de Herero veel
strijd geleverd met de Hottentotten, totdat met hulp van Duitse missionarissen een
vrede kon worden gesloten.
De Herero leven vooral van de veeteelt. Sinds enkele jaren is er onder de Herero
sprake van ontevredenheid en afgunst jegens de nieuwkomers uit Duitsland, die met
nieuwe methoden proberen landbouw in het gebied te bedrijven.
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Poserende Duitse koloniale ‘Schutztruppen’ met enkele civiele functionarissen, die te zamen de ‘Verein
Germania’ vormen in de Duitse kolonie Kameroen.
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Pius X in de tuin van het Vaticaan.

Paus verzet zich tegen staatsveto
ROME, 20 januari - Paus Pius X heeft een eind gemaakt aan de mogelijkheid een
pauskeuze te beînvloeden door een staatsveto. Pius X, zelf na een dergelijk veto
tegen een medekandidaat op 4 augustus vorig jaar paus geworden, heeft een constitutie
uitgevaardigd, getiteld Commissum nobis.
De constitutie die vandaag is gepubliceerd, is bedoeld om aan alle staatsinvloeden
op een conclaaf een eind te maken en verbiedt de uitoefening van een veto onder
strenge kerkelijke straffen.

Geen schuld VS
WASHINGTON, 4 januari - De Amerikaanse president Theodore Roosevelt heeft
voor het Congres verklaard dat de Verenigde Staten niet betrokken waren bij de
revolutie in Panama. Beschuldigingen van mogelijke Amerikaanse inmenging wees
Roosevelt als volledig ongegrond van de hand. De president stelde het Congres een
snelle ratificatie van het Panamaverdrag voor en verklaarde dat de enige belangrijke
kwestie nog de bouw van het kanaal was.

Staking ten einde
CRIMMITSCHAU, 18 januari - De leiders van de 7600 stakende textielarbeiders in
het Duitse Saksen hebben de arbeiders opgeroepen weer aan het werk te gaan. Op
22 augustus waren de wevers in staking gegaan om een tienurige werkdag en een
loonsverhoging van 14% af te dwingen. Door de harde opstelling van de werkgevers
is de staking vandaag echter zonder succes beeindigd.
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6.
De spanningen tussen Japan en Rusland nemen toe. Japan roept zijn ambassadeur
uit St. Petersburg terug.

7.
Een groot deel van de Amerikaanse stad Baltimore (58 ha) brandt af. De materiële
schade is enorm.

9.
Japan verklaart Rusland de oorlog. →

11.
Duitsland stelt Nederland een ‘ultimatum’. →

12.
In het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt wordt de eerste tentoonstelling van de
Rijwiel- en Automobielindustrie (R.A.I.) geopend.

13.
Bij verkiezingen in Zuid-Afrika verliest de regeringspartij de meerderheid. Dr.
Jameson gaat een progressief kabinet vormen.
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22.
Het Haags Permanent Hof van Arbitrage doet uitspraak in de Venezolaanse kwestie
die in maart vorig jaar bij hem werd gedeponeerd. Het betreft claims van
Groot-Brittannië, Duitslanden Italië die eerder tot een vlootblokkade overgingen om
hun eisen af te dwingen. Het Hof geeft de eisende partijen gelijk.

23.
Na de bezetting van Korea dringt Japan dat land een verdrag op waardoor het een
Japans protectoraat wordt. De Russische concessies in Korea worden geannuleerd.

24.
Groot-Brittannië verklaart zich neutraal in de Japans-Russische oorlog.

25.
De voor vrijheid strijdende Herero in Duits Zuidwest-Afrika lijden een nederlaag
tussen Omaroeroe en Waterberg.

28.
Bij Pjongjang (Korea) raken Japanse en Russische troepen slaags.

Geboren:
16.
George F. Kennan, Amerikaans diplomaat, in de jaren vijftig ambassadeur in Moskou

15.
Antonin Magne († 8-9-1983), Frans wielrenner; Tourwinnaar in 1931 en 1934 en
wereldkampioen op de weg in 1936

20.
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Alexej N. Kosygin, († 18-12-1980), Russisch staatsman

27.
James Thomas Farrell
(† 22-8-1979), Amerikaans schrijver

Een Japanse spotprent toont de honger van de Russische poliep.

Oorlog Japan-Rusland
TOKIO, 9 februari - Japan heeft vandaag Rusland de oorlog verklaard, nadat gisteren
de Japanse admiraal Togo al een aanval had gelanceerd op de Russische vloot voor
Port Arthur aan de Chinese kust. Daarbij werden twee van de beste Russische
slagschepen uitgeschakeld. De haven van Port Arthur is geblokkeerd.
De oorlog tussen Japan en Rusland komt niet als een verrassing. Drie dagen geleden
al hadden de Japanners de diplomatieke betrekkingen met St. Petersburg verbroken
na bijna een halfjaar van vruchteloze onderhandelingen tussen beide landen. Deze
onderhandelingen betroffen al jaren slepende kwesties zoals de aanleg van een
Russische spoorlijn dwars door Mantsjoerije en de trage terugtrekking van Russische
troepen uit dit deel van China. Ook de strijd om de invloed in Korea heeft beide
landen aangezet tot oorlog.
In Engeland heeft het dagblad The Times de Japanse oorlogsverklaring ‘mannelijk’
genoemd. In Rusland is men er echter van overtuigd dat het niet lang zal duren eer
de ‘kleine gele aapjes’ het onderspit zullen delven.
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Russische troepen in stelling.

Neutraliteit van Nederland bedreigd
DEN HAAG, 11 februari - Duitsland eist van Nederland dat het zich aan Duitse zijde
schaart, indien de Russisch-Japanse oorlog zich tot een wereldoorlog zou uitbreiden.
Enkele dagen voordat de oorlog in het Verre Oosten uitbrak, heeft koningin
Wilhelmina het kabinet bijeengeroepen om de ministers op de hoogte te stellen van
het Duitse ‘ultimatum’. De koningin wilde niet meedelen langs welke weg de Duitse
eisen haar hadden bereikt; enkele ministers achten het aannemelijk, dat de Duitse
keizer Wilhelm II zich in een persoonlijke brief tot de koningin heeft gewend.
Indien de Russisch-Japanse oorlog uitloopt in een oorlog tussen Duitsland en
Engeland/Frankrijk, zou Nederland weleens in de positie kunnen komen te
verkeren,dat het binnen 12 à 14 uur zal moeten beslissen aan welke zijde het staat,
aldus het bericht uit Duitsland.
Houdt Nederland vast aan zijn neutraliteit, dan zou Duitsland zich gedwongen
kunnen voelen, aldus ‘Berlijn’, Nederland binnen te vallen om de kustverdediging
over te nemen. In Duitse ogen is de Nederlandse verdediging van de Noordzeekust
onvoldoende om de landing van Engelse troepen en een opmars door Nederland naar
Duitsland te voorkomen.
Ten slotte wijst ‘Berlijn’ Nederland op het gevaar van een Engelse verrassingsactie
tegen de Nederlandsch-Indische bunkerhaven Sabang, om de Russische Oostzeevloot
die op weg is naar het Verre Oosten, te verhinderen brandst of in te nemen.
De regering heeft naar aanleiding van de mededelingen van de koningin besloten
de kustforten volledig te bemannen. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië
heeft opdracht gekregen Sabang te versterken. Beide maatregelen zullen zoveel
mogelijk in stilte worden uitgevoerd, zodat geen enkele vreemde mogendheid er
aanstoot aan kan nemen.
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3.
In het Amerikaanse Springfield (Illinois) vinden rassenonlusten plaats, waarbij het
leger moet ingrijpen.

5.
Het Hof van Cassatie in Parijs besluit tot herziening van het vonnis tegen kapitein
Alfred Dreyfus en eist een aanvullend onderzoek. →

Een anti-Dreyfusspotprent, Dreyfus (tweede van rechts), een joodse Elzasser die bij de Generale Staf
werkte, is in 1894 onschuldig veroordeeld wegens hoogverraad, welk vonnis onder druk van de
publieke opinie in 1899 werd gewijzigd. De campagne van de schrijver Emile Zola (uiterst rechts)
heeft hiertoe bijgedragen.
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8.
De Duitse Bondsraad stemt in met het Rijksdagbesluit om de anti-jezuïetenwet van
1872 in die zin te wijzigen dat individuele leden van de orde weer in het land
toegelaten worden.

14.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist dat de Northern Securities Company in
het bundelen van spoorwegbelangen gehandeld heeft in strijd met de Anti-Trustwet.

14.
Op verzoek van de gouverneur van Duits Zuidwest-Afrika, overste Theodore
Leutwein, stemt de Duitse Rijksdag in met het zenden van militaire versterkingen
naar de opstandige kolonie.

18.
In Luik wordt een mislukte bomaanslag gepleegd op politiecommissaris Laurent,
waarbij verscheidenen gewond raken. →

18.
In België begint een kamercommissie met de behandeling van het
wetsvoorstel-Coremans over de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. →

23.
In Groot-Brittannië wordt de Congo Reform Assosiation opgericht. Leider ervan is
E.D. Morel.

24.
De Nederlandse Tweede Kamer keurt de wet op het hoger onderwijs goed. →

28.
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Het Japanse leger verovert het Noord koreaanse Tjengjoe op de Russen.

28.
De Franse Kamer keurt de wet tot afschaffing van onderwijs door religieuze
congregaties goed.

Geboren:
1.
Glenn Miller († 16-12-1944) Amerikaans jazzmusicus en -componist

7.
Reinhard Heydrich
(† 4-6-1942);
Duits nazi-politicus

Gestorven:
5.
Graaf Alfred von Waldersee (8-4-1832), Pruisisch militair

Wet hoger onderwijs erdoor
DEN HAAG, 24 maart - De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging van
de Hoger-onderwijswet met 56 tegen 41 stemmen aanvaard. Hiermee is een
belangrijke stap gezet op weg naar de ‘vrijmaking van het bijzonder onderwijs’, zoals
minister-president en minister van Binnenlandse Zaken dr. A. Kuyper het noemde.
Belangrijkste onderdeel van de wet is, dat de bijzondere (confessionele) gymnasia
en universiteiten ‘effectus civilis’ krijgen: de leerlingen hoeven geen staatsexamen
meer af te leggen, maar kunnen volstaan met een examen bij de eigen leraren;
diploma's geven vrijwel dezelfde rechten als die van de bestaande openbare gymnasia
en universiteiten in Nederland.
Verder voorziet het wetsontwerp onder andere in een (geringe) subsidiëring van
het bijzonder hoger onderwijs, in de instelling van bijzondere leerstoelen aan de
rijksuniversiteiten en in de hervorming van de polytechnische school in Delft tot een
technische hogeschool. Het wetsontwerp werd in de Tweede Kamer door de
linkerzijde (liberalen en socialisten) sterk bestreden. SDAP-voorman Troelstra vattede
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kern van de bezwaren samen als: ‘Het theologisch dogma en de wetenschap zijn
onverenigbaar met elkaar’.
Van de rechterzijde was alleen het CHV-lid Visser tegen het wetsontwerp. Hij
achtte het principieel verkeerd, dat studenten in één bepaalde richting zouden worden
opgevoed.

Behandeling van wetsvoorstel-Coremans
BRUSSEL, 18 maart - Nadat het wetsvoorstel-Coremans reeds in november 1901
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers was ingediend, is de zogenaamde
Middenafdeling vandaag met de bespreking ervan begonnen. Het voorstel van Edward
Coremans beoogt voor het katholiek middelbaar onderwijs eenzelfde positieve
taalregeling als die van het rijksonderwijs sinds 15 juni 1883.
Zowel de grote bonzen van de katholieke partij, de conservatieve graaf Woeste
en de gematigd-progressieve Beernaert, als de belangrijkste bisschoppen van het
ogenblik, kardinaal Goossens van Mechelen, mgr. Waffelaert van Brugge en mgr.
Stillemans van Gent, hebben het voorstel als strijdig met de grondwet beoordeeld.
Ook de leiding van de jezuïetencolleges en de belangrijke, sociaal-conservatieve,
Franstalige Gentse krant, Le Bien Public, hebben die stelling verdedigd.
Aan de andere kant wordt het wetsvoorstel-Coremans gesteund door een aantal
Vlaamsgezinde verenigingen als de Nederduitsche Bond in Antwerpen, het
Davidsfonds, de redactie van Dietsche Warande en Belfort, en het Algemeen
Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS).

Bomaanslag op commissaris Laurent mislukt
LUIK, 18 maart - Om kwart over één vanmorgen, merkten voorbijgangers een vreemd
pak op voor de voordeur van het huis van adjunct-commissaris Laurent van de
veiligheidsbrigade. Ze maakten de politieman wakker, die onmiddellijk de
mijnopruimingsdienst van het leger waarschuwde.
Om half drie was commandant Papyn van de artillerie ter plaatse. Het pak bleek
een bom te zijn. Terwijl voorbereidselen werden getroffen om de bom te verwijderen,
ontplofte deze in het gezicht van de commandant. Hij is zwaar gewond en men vreest
zelfs voor zijn leven. De ontploffing vernielde het huis van Laurent, en alle ruiten
in de straat.
Laurent heeft vorige week Duitse anarchisten over de grens gezet, en men vermoedt
dat dit de reden is van de aanslag. Geheel toevallig is het waarschijnlijk ook niet dat
het vandaag de verjaardag is van het begin van de Parijse Commune.
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7.
In Den Haag opent Aletta Jacobs een congres over kinderbescherming.

8.
Tussen Frankrijk en Groot-Brittannië komt de Entente Cordiale tot stand; zij sluiten
een verdrag dat een einde maakt aan de onderlinge koloniale geschillen. →

13.
Japanse vlootmanoeuvres bij Port Arthur lokken een Russisch vlooteskader de haven
uit. Het slagschip Petropavlovsk loopt hierbij op een mijn. Onder de honderden
slachtoffers is ook admiraal Makarov.

18.
In Parijs verschijnt het eerste nummer van het socialistische dagblad L'Humanité,
onder hoofdredactie van Jean Jaurès.

19.
In Vlaardingen wordt de voetbalvereniging Fortuna opgericht.

24-30.
De Franse president Loubet brengt een staatsbezoek aan Italië. Zijn weigering het
Vaticaan te bezoeken valt verkeerd in Franse katholieke kringen.

26-1 mei.
Het Japanse leger onder generaal Kuroki brengt een Russische legermacht bij de
Yalu-rivier in het nauw, wat gepaard gaat met grote Russische verliezen.
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26.
In Antwerpen wordt de Bell Telephone Company opgericht.

27.
Het Duitse expeditieleger in Zuidwest-Afrika lijdt een nederlaag in de strijd tegen
de opstandige Herero. Eerder deze maand behaalde een Duits legerkorps nog een
overwinning op de opstandelingen. De Rijksdag besloot op 22 april dat kolonisten
de schade die zij lijden door de opstand niet kunnen verhalen op de staat.

30.
President Roosevelt opent de wereldexpositie te St. Louis.

Geboren:
6.
Kurt Georg Kiesinger, Duits christen-democratisch politicus

22.
Julius Robert Oppenheimer, († 18-2-1967), Amerikaans atoomfysicus

24.
Willem de Kooning, vanaf 1925 in de VS werkend Nederlands abstract schilder

Gestorven:
24.
Friedrich Siemens (8-12-1826), Duits industrieel
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Entente Cordiale gesloten

De Britse koning Edward VII plant een boom als symbool van de Entente.

PARIJS/LONDEN, 8 april - In Londen en Parijs zijn vandaag gelijktijdig de
akkoorden bekendgemaakt, die tussen beide landen zijn gesloten. In de kranten
worden deze overeenkomsten al omschreven als de ‘Entente Cordiale’, naar de term
die koningin Victoria zestig jaar geleden in een troonrede gebruikte om haar
uitstekende relaties met het toenmalige Franse staatshoofd Louis-Philippe te schetsen.
De akkoorden hebben een duidelijk buitenlands-politieke strekking. Beide partijen
hebben concessies gedaan en voordelen behaald. Zo zal Frankrijk zijn eeuwenoude
visrechten voor de kust van Newfoundland opgeven, over de Nieuwe Hebriden zal
een gemeenschappelijk bestuur worden uitgeoefend en in Siam komen voor beide
landen gescheiden invloedszones.
Maar het voornaamste deel van het akkoord betreft Afrika. Frankrijk krijgt de vrije
hand in Marokko in ruil voor de erkenning van de Britse zeggenschap in Egypte.
Een uitzondering is gemaakt voor Tanger: daar, recht tegenover Gibraltar, wensen
de Britten geen Franse marinehaven.
Verder zijn beide naties overeengekomen de grens tussen Tsjaad (Frans) en Niger
enigszins te wijzigen.
De ‘Entente Cordiale’ is vooral tot stand gekomen door het ijveren van de Franse
minister Delcassé van Buitenlandse Zaken en diens ambassadeur in Londen, Paul
Cambon. De sterk verbeterde betrekkingen tussen de regeringen in Londen en Parijs
waren al zichtbaar bij het staatsbezoek dat de Britse koning Edward VII vorig jaar
bracht aan de Franse president Loubet.
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De vrijgevigheid van de Engelsen! Jij geeft mij het mooie Egypte en ik sta jou toe Marokko achterna
te zitten.
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3.
Emile Körner, een Pruisisch officier, wordt benoemd tot inspecteur-generaal en
opperbevelhebber van het Chileense leger. Vanaf 1885 werkte hij al aan de
reorganisatie van het leger.

4.
De Amerikaanse Panamakanaal-commissie neemt formeel de kanaalzone in bezit.

11.
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De Amerikaanse miljonair Andrew Carnegie schenkt de Nederlandse staat $1,5
miljoen voor de bouw van het Vredespaleis te Den Haag.

13.
China en Groot-Brittannië sluiten een verdrag over de werving van Chinese
contractarbeiders (koelies) voor de Britse koloniën.

16.
De Russische gouverneur-generaal in Finland, N.I. Bobrikov, komt bij een aanslag
van nationalisten om het leven.

18.
Tussen de VS en Marokko ontstaan spanningen als een Amerikaan, Ion Perdicaris,
wordt gekidnapt.

21.
De Franse regering roept haar ambassadeur bij het Vaticaan terug.

21.
In Parijs wordt de Fédération Internationale de Football (FIFA) opgericht. De
Nederlandsche Voetbalbond sluit zich aan.

26.
Het Japanse leger verslaat - zij het met grote verliezen - het Russische leger bij de
landengte van Kintshou, waardoor Port Arthur ingesloten wordt. →

30.
Japanse troepen veroveren Dairen. →
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Geboren:
1.
Bing Crosby († 14-10-1977), Amerikaans zanger en musicalfilmacteur

11.
Salvador Dali, Spaans surrealistisch schilder

Gestorven:
1.
Anton Dvorak (8-9-1841), Tsjechisch componist

8.
Edward James Muybridge (9-4-1830), Engels fotograaf

10.
Sir Henry Morton Stanley (eig. John Rowlands); Brits ontdekkingsreiziger

13.
Jan Boissevain (11-12-1836); Nederlands reder en (provinciaal) politicus

14.
Richard Hol (23-7-1825), Nederlands componist, organist en dirigent

Japan brengt Rusland opnieuw zware slag toe
TOKIO, 30 mei - Japanse troepen zijn erin geslaagd de haven van Dairen, vlak boven
Port Arthur op het schiereiland Liaodong in Mantsjoerije, te veroveren. Zij hebben
daarmee opnieuw een ernstige slag toegebracht aan de Russische troepenmacht in
het Verre Oosten. Met de verovering van Dairen beschikken zij nu over een goede
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landingshaven voor hun troepen, en zijn bovendien in staat om Port Arthur, waar 60
000 Russische soldaten gelegerd zijn, af te grendelen.
In de oorlog tussen Japan en Rusland, die nu bijna vijf maanden duurt, heeft Tokio
tot dusverre de overhand weten te houden. De Japanse vloot houdt de haven van Port
Arthur geblokkeerd, terwijl het Eerste Japanse Leger onder leiding van generaal
Koeroli vanuit Korea steeds verder naar het noorden oprukt. Begin mei werd het
Tweede Japanse Leger onder aanvoering van generaal Okoe bij Pitsewo in de hals
van het schiereiland Liaodong aan land gezet. Dit leger wist de Russische
reservetroepen van Port Arthur onder leiding van generaal Stössel bij Kintshou terug
te dringen, en zo Dairen te veroveren.
De Russische vloot ondertussen blijkt sterk verouderd te zijn en wordt bovendien
gehinderd door de lange en gebrekkige verbindingen met het moederland.
Onder de leiding van admiraal Makarov beleefde de vloot een kortstondig herstel,
maar bij een uitbraakpoging eerder deze maand uit Port Arthur werd een aanzienlijk
deel vernietigd.

Japanse krijgsgevangenen op het station van Kharbin.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

52

1904
Juni
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.
In Antwerpen wordt de Beurs voor Diamanthandel NV opgericht.

9.
In het Britse Lagerhuis worden debatten gevoerd over de Kongokwestie.

12.
In Berlijn wordt een internationaal vrouwencongres geopend.

14.
Overste Gotfried C.E. van Daalen brengt tijdens zijn vooral ten aanzien van de
burgerbevolking bloedig verlopende expeditie in de Sumatraanse Gajo-Alas- en
Bataklanden, Koeto Reh tot overgave. →

14/15.
Bij Telissoe (Wafangkau) worden de Russen vernietigend verslagen door de
Japanners.

15.
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De Braziliaans- Brits-Guyanese grens, jarenlang een twistpunt, wordt vastgesteld.

21.
Op de Republikeinse conventie te Chicago wordt Theodore Roosevelt gekozen als
presidentskandidaat. →

25.
Als gebaar van goede wil bezoekt de Britse koning Edward VII keizer Wilhelm II
tijdens de Kieler Woche, een zeilwedstrijd waaraan ook een vlootschouw van de
Duitse marine is gekoppeld.

28.
Op de slotdag van een door F. Domela Nieuwenhuis bijeengeroepen internationaal
antimilitaristisch congres te Amsterdam, waarvan de afgevaardigden een kwart
miljoen arbeiders vertegenwoordigen, wordt de internationale Antimilitaristische
Vereeniging opgericht. De Nederlandse sectie hiervan, onder leiding van Domela
Nieuwenhuis en Schermerhorn, zal een grote activiteit aan den dag leggen - onder
meer via het blad De wapens neder!. →

29.
Te Weerdingerveen (Drenthe) worden twee prehistorische veenlijken gevonden.

Geboren:
2.
Johnny Weissmuller
(† 20-1-1984), Amerikaans zwemkampioen - Olympisch kampioen crawl in 1924
en 1928 - en filmacteur (schepper van Tarzan)

20.
Heinrich von Brentano, Westduits christen-democratisch politicus, minister van
Buitenlandse Zaken van 1955-1961
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26.
Peter Lorre († 24-3-1964), Duits acteur

Kampong Koeto Reh veroverd
ATJEH, 14 juni - De Indische marechaussee-colonnedie onder leiding van de
luitenant-kolonel G.C.E. van Daalen door de Gajo- en Alaslanden in Atjeh trekt om
de hooggelegen bergvalleien onder Nederlands gezag te brengen, heeft de kampong
Koeto Reh veroverd. Dit is de eerste kampong die Van Daalen in Alasland onderwerpt.
Eerder had hij in de Gajo-Loeös zes kampongs ingenomen. De colonne, bestaande
uit tien brigades marechaussee (200 man, 12 officieren) en 450 dwangarbeiders, is
al vanaf 8 februari onderweg.
De actie rond Koeto Reh duurde nog geen anderhalf uur. ‘Toen de marechaussees
op de wal stonden’, aldus luitenant J.C.J. Kempees, adjudant van overste Van Daalen,
‘bleek zich daarbinnen een dichte drom mannen, vrouwen en kinderen te bevinden.
Dit was een hoogst kritiek moment voor onze manschappen, want kwam er uit die
massa een tegenaanval tegen de borstwering, dan werden zij door hun minderheid
in aantal zeker teruggeworpen. Het was dus zaak zich die drommen door een zo hoog
mogelijk opgevoerd snelvuur van het lijf te houden. (...) De uitwerking van het vuur
was ontzettend. Iedere kogel maakte in deze dichte gelederen verscheidene treffers,
en in zeer korte tijd had het bloedig drama zich afgespeeld, en lagen de voor de onzen
meest gevaarlijke drommen neer’.

De kampong Koeto Reh, waar door de Indische marechaussee onder leiding van luitenant-kolonel
Van Daalen een waar bloedbad werd aangericht.

De actie kostte de marechaussee twee doden. Aan inlandse kant sneuvelden 313
mannen, 189 vrouwen en 59 kinderen. Bij het tellen van de buitgemaakte wapens
bleek dat de 373 mannen van Koeto Reh de beschikking hadden gehad over 75
voorlaadgeweren, die in zo'n gevecht maar één keer gebruikt kunnen worden.
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Luitenant-kolonel Van Daalen.

Kandidatuur van Roosevelt
CHICAGO, 21 juni - Zonder enige tegenstand van de conservatieve vleugel binnen
de Republikeinse partij is Roosevelt gekozen als presidentskandidaat.
In het begin van het jaar had de oude garde nog een poging gedaan om de machtige
partijbaas Mark Hanna te bewegen zich kandidaat te stellen, maar sinds diens dood
in februari is Roosevelts controle over het partijapparaat volledig geworden. Als
‘running mate’ van Roosevelt is senator Charles Fairbanks gekozen, wat gezien kan
worden als pleister op de conservatieve wonde.
Twee weken later wordt op de Democratische Conventie in St. Louis de Newyorkse
jurist Alton Parker gekozen als presidentskandidaat: een wat kleurloze figuur, van
wie verwacht wordt dat hij de Republikeinse ‘big business’ stemmen kan afsnoepen.
Net als vier jaar geleden is op de Conventie van de socialistische partij de
vooraanstaande vakbondsman Eugene Debs gekozen als kandidaat voor het
presidentschap, bij de populistische partij is opnieuw Watson de uitverkorene.

Roosevelt houdt een verkiezingsrede.
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Antimilitaristen gaan samenwerken
AMSTERDAM, 28 juni - Anarchisten, vrij-socialisten en pacifisten uit een aantal
Europese landen hebben in Amsterdam de Internationale Antimilitaristische
Vereeniging (IAMV) opgericht. Tot secretaris-generaal van de IAMV is benoemd
de Nederlandse anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis; hij had het initiatief tot
de IAMV genomen.
De vereniging verzet zich tegen het nationalisme en de daaruit voortvloeiende
bewapening; ze zal zich tot de jeugd richten met een oproep tot weigering van de
vervulling van de militaire dienstplicht.
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3.
Een Brits rapport klaagt de wantoestanden in Kongo aan. →

5.
Tot nieuwe gouverneur-generaal van Finland wordt vorst Iwan Obolenski benoemd,
als opvolger van de op 16 mei bij een aanslag om het leven gekomen N.I. Bobrikov.

6.
Op de Conventie van de Democratische Partij in St. Louis wordt de vrij onbekende
jurist Alton Parker als presidentskandidaat gekozen.

14.
In Den Haag verwerpt de Eerste Kamer de wet op het Hoger Onderwijs, die de
Tweede Kamer op 24 maart heeft aangenomen. →

28.
De Russische minister van Binnenlandse Zaken Plehve komt bij een bomaanslag om
het leven. →
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28.
Rusland en Duitsland sluiten een handelsverdrag, waarbij het laatste land concessies
weet af te dwingen vanwege de oorlog in het Verre Oosten.

28.
In Colombia wordt Rafael Reyes dictator, na de afscheiding van de Panama-provincie.
→
-. Henri Cornet, een Frans coureur, wint - zij het op niet geheel reglementaire wijze
- de tweede Tour de France. →

In juli wordt Henri Cornet tot winnaar van de tweede Tour de France uitgeroepen, nadat de
oorspronkelijke winnaar Garin is gediskwalificeerd. Het regende protesten, omdat hij gedeelten van
het traject in de trein heeft afgelegd. De Franse bond nam de protesten voor waar aan en schrapte
Garin uit het eindklassement.

Geboren:
12.
Pablo Neruda (ps. van Neftali Ricardo Reyes Basoalto)
(† 23-9-1973), Chileens dichter

14.
Isaac Basjewitsj Singer, Amerikaans schrijver van Pools-joodse origine

28.
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Selwyn Lloyd († 2-10-1965), Brits politicus

Gestorven:
3.
Theodor Herzl (2-5-1860), Oostenrijks joods journalist

14.
St. J. Paul Kruger (bijgenaamd Oom Paul) (10-10-1825), Zuidafrikaans politicus

15.
Anton Pavlovitsj Tjechov (29-1-1860), Russisch (toneel-)schrijver

Misstanden in Kongo

Geseling is een veel toegepaste lijfstraf in de Kongolese kolonie.

BRUSSEL, 3 juli - Het internationale protest tegen het optreden van de Belgische
bestuursbeambten in Kongo gaat onverdroten voort. De jongste bijdrage in deze
campagne is van de hand van de Britse consul in Kongo, R.D. Casement, die in een
rapport spreekt over ‘dwangarbeid, regelrechte slavernij, mishandeling en verminking
van inlanders’.
Naar aanleiding van het rapport van Casement heeft koning Leopold II besloten
tot het instellen van een Internationale Commissie van Onderzoek, bestaande uit een
Belgische, een Italiaanse en een Zwitserse rechter. De commissie heeft als taak de
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beschuldiging van Casement aan een onderzoek te onderwerpen. Het drietal zal in
het begin van het najaar een aanvang maken met het onderzoek.
Overigens bestaat er in België de nodige argwaan ten opzichte van de Britse
motieven. Menigeen verdenkt de Britten ervan hun invloed in het hart van Afrika te
willen uitbreiden nu Kongo zo winstgevend blijkt te zijn.
Het protest tegen het Belgische optreden in Kongo blijft overigens niet tot Engeland
beperkt. De hoofdredacteur van de West African Mail heeft in maart van dit jaar
bijvoorbeeld de Congo Reform Association opgericht. Ook Amerikaanse zendelingen
verheffen nu hun stem en oefenen druk uit op hun regering.

Minister Plehve vindt de dood door bomaanslag
MOSKOU, 28 juli - De Russische minister van Binnenlandse Zaken, Plehve, is door
een bom om het leven gebracht. Hij was op weg naar een ontmoeting met de tsaar
toen Sazonov, een revolutionair socialist, een bom onder zijn koets gooide.
Plehve is de tweede minister van Binnenlandse Zaken, die in functie vermoord is.
Hetzelfde lot trof zijn voorganger Sipjagin.
Plehve, oud-chef van het Bijzonder Corps Gendarmerie, stond bekend als een
gehaat man.
Zijn acties tegen Armeniërs in de Kaukasus hebben aldaar tot een oproer geleid.
Ook heeft hij niets gedaan om de pogroms tegen joden in Rusland stop te zetten.
Hij was een cynisch man, voor wie de Russsisch-Japanse oorlog welkom was want
een kleine zegenrijke oorlog zou gewenst zijn om de aandacht van de bevolking van
de revolutie af te leiden. Verder heeft Plehve veelvuldig gebruik gemaakt van
provocaties, maar met onvoldoende inzicht.
Staatsagenten hebben soms leidende posities in revolutionaire partijen ingenomen
en zo'n actief aandeel in de beweging gekregen, dat het onmogelijk is uit te maken
waar de provocatie eindigde en de revolutie begon. Plehve schijnt slachtoffer
geworden te zijn van zijn eigen intriges, aangezien er sterke aanwijzingen bestaan
dat de politieman Azef zich onder de personen bevond die verantwoordelijk zijn
voor de moord.

Het einde van een kwaadaardig genie. Karikatuur van de vermoorde Russische minister van
Binnenlandse Zaken Wiatsjeslav Plehve.
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Reyes dictator Colombia

President Rafael Reyes van de republiek Colombia met zijn gezin tijdens een pleziertochtje per trein.

BOGOTÁ, 28 juli - Generaal Rafael Reyes is in Colombia tot president benoemd.
Reyes krijgt de leiding over een land dat juist een bloedige burgeroorlog achter de
rug heeft en de provincie Panama onder vernederende omstandigheden heeft verloren.
De burgeroorlog de ‘oorlog van de duizend dagen’, woedde van 1889 tot 1901 tussen
aanhangers van de conservatieve en de liberale partij. Deze werd door de
Conservatieven gewonnen ten koste van 100 000 doden.
Reyes is door de Conservatieve partij als presidentskandidaat naar voren geschoven,
om in Colombia orde op zaken te stellen.
In zijn jeugd heeft Rafael Reyes ontdekkingsreizen gemaakt in het Colombiaanse
Amazonegebied. Een tijd lang verdiende hij de kost als handelaar in produkten uit
het Amazone-oerwoud, zoals rubber.
Zijn politieke carrière begon in 1885. Door de toenmalige president Rafael Nuñez
werd hij belast met de pacificatie van rebellerende steden in Colombia.
In 1903 leidde hij de Colombiaanse troepen die moesten voorkomen dat in Panama
een revolte zou uitbreken. Amerikaanse mariniers verhinderden dat Reyes aan land
kon gaan. Na de onafhankelijkheid van Panama en het verdrag tussen de Verenigde
Staten en Panama voor de aanleg van een kanaal, werd president Rafael Reyes
tevergeefs naar de VS gestuurd om een compensatie van de Amerikanen los te krijgen.

Ontbinding Eerste Kamer
DEN HAAG, 19 juli - Koningin Wilhelmina heeft het besluit getekend waarbij de
Eerste Kamer wordt ontbonden. Provinciale Staten zullen op 3 augustus een nieuwe
Eerste Kamer kiezen.
Op 14 juli verwierp de Eerste Kamer, waar de linkerzijde - anders dan in de Tweede
Kamer - over een meerderheid beschikt, met 27 tegen 22 stemmen het wetsontwerp
van minister-president Kuyper tot wijziging van de Hogeronderwijswet. Op 24 maart
had de Tweede Kamer dit wetsontwerp aangenomen.
De afwijzing van het ontwerp door de Eerste Kamer berustte op principiële
overwegingen, die met name verwoord werden door de liberaal Van Boneval Faure.
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Deze betoogde dat het verlenen van academische graden een soeverein recht van
de Staat is; door dit recht ook toe te kennen aan bijzondere universiteiten wordt dit
recht geschonden.
Bovendien wordt hiermee een eerste stap gedaan tot het maken van inbreuk op de
verhouding tussen Kerk en Staat, zoals die in de Grondwet wordt geregeld.
Het besluit van het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer te ontbinden, heeft van diverse
zijden heftige kritiek opgeroepen. Weliswaar staat vast dat de Eerste Kamer niet
meer de politieke samenstelling van de Provinciale Staten weerspiegelt, maar
ontbinding is in strijd met de taak van de Eerste Kamer, die erin bestaat te waken
tegen ‘overijling’ van de Tweede Kamer, die ten prooi zou kunnen zijn aan de ‘waan
van de dag’.
Het is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de Grondwet van 1848, dat de
Eerste Kamer om politieke redenen wordt ontbonden.
Het staat overigens vast dat Abraham Kuyper in de nieuwgekozen Eerste Kamer
over een meerderheid zal kunnen beschikken.
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3.
De Britse militaire Tibet-expeditie bereikt Lhasa.

10.
In de Gele Zee vindt een confrontatie plaats tussen de Russische en Japanse vloot.
De Russische delft het onderspit en wordt gedwongen zich terug te trekken naar Port
Arthur.

10.
In Het Volk verschijnt een pennestrijd tussen P.L. Tak en Jacob de Haan. →
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11.
Bij Waterberg in Duits Zuidwest-Afrika worden de opstandige Herero vernietigend
verslagen. →

13.
Een Amerikaans vlooteskader verschijnt voor Smyrna, om van de Turkse regering
schadeloosstelling af te dwingen voor beschadiging van eigendommen van
Amerikaanse missionarissen in Armenië. De regering in Constantinopel geeft hierna
toe.

14.
Het Amsterdams congres van de Tweede Internationale wordt geopend. Centraal
staat de kwestie van de algemene staking, ofwel de politieke massa-staking. →

24.
Groot-Brittannië dreigt Duitsland met oorlog in het geval dat het de steun aan Rusland
in de oorlog tegen Japan niet stopzet. Het betreft hier vooral wapen- en
kolenleveranties. →

24.
Een tsaristische oekase maakt in Rusland een einde aan lijfstraffen.

24.
Bij Liao-Yang aan de spoorlijn van Port Arthur naar Vladivostok begint een veldslag,
waarbij 200 000 Japanners en 150 000 Russen betrokken zijn.

Geboren:
7.
Ralph Johnson Bunche
(† 9-12-1971), Amerikaans diplomaat
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12.
Aleksej Nikolajewitsj Romanov († 16-7-1918), zoon van tsaar Nicolaas II en
troonopvolger

20.
Jaap A.W. Burger, Nederlands sociaal-democratisch politicus

21.
Count (eig. William) Basie, Amerikaans jazzpianist en - componist en bigband-leider

26.
Christopher William Bradshaw Isherwood, Brits schrijver, sinds 1946 Amerikaan

29.
Werner Forssmann
(† 1-6-1979), Duits arts

Ruzie over roman wordt in Het Volk uitgevochten
AMSTERDAM, 10 augustus - Tussen de socialisten P.L. Tak, hoofdredacteur van
Het Volk, en Jacob de Haan, redacteur van de kinderrubriek in die krant, blijkt een
ernstig verschil van mening te bestaan, dat zij nu in Het Volk naar buiten brengen.
De aanleiding tot deze affaire is De Haans roman Pijpelijntjes die in juni van dit
jaar verscheen en onlangs in een herziene editie opnieuw werd uitgegeven. Bijna
niemand heeft dit boek in de eerste druk kunnen lezen, omdat zeer kort na de
verschijning vrijwel de hele oplage werd opgekocht door de letterkundige Arnold
Aletrino, aan wie de roman was opgedragen.
Pijpelijntjes beschrijft op aangrijpende wijze de homo-erotische vriendschap tussen
de studenten Sam en Joop, die in de Amsterdamse buurt ‘de Pijp’ wonen. Aletrino,
wiens roepnaam ‘Sam’ luidt, meende zich in een van de twee hoofdpersonen te
herkennen. Hij verbrak de vriendschap met De Haan, en trachtte verspreiding van
het boek tegen te gaan. In de tweede druk is de opdracht verdwenen en zijn Sam en
Joop veranderd in Felix en Cor.
Aletrino kan tevreden zijn, Tak is het niet. Na lezing van de eerste druk ontsloeg
hij De Haan op staande voet, omdat hij van mening was, dat door diens toedoen ‘de
zonden van Sodom en Gomorra’ met Het Volk in verband zouden worden gebracht.
Zou het uit de handel verdwijnen van Pijpelijntjes hem misschien tot een milder
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oordeel over zijn jongere partijgenoot hebben kunnen brengen, het verschijnen van
de tweede druk heeft zijn morele verontwaardiging weer doen oplaaien en hem tot
nieuwe veroordelingen verleid.
Hij meent in Het Volk dat De Haans boek ‘het produkt (is) van een kranke fantazie’
en schrijft ‘Wij ontraden de lezing dan ook ten stelligste’. De Haans vraag, eveneens
in Het Volk, ‘of een artist zó behandeld moet worden, om een zuiver literair boek,
dat hij schreef’ lijkt voor Tak helaas geen punt van overweging.
De auteur van de omstreden roman is op 31 december 1881 in Smilde geboren in
een groot gezin van een orthodox-joods godsdienstleraar (waartoe ook Carolina
behoort die later naam zal maken als de schrijfster Carry van Bruggen). Jacob Israel
de Haan heeft een opleiding voor onderwijzer genoten en heeft helemaal met zijn
godsdienstige opvoeding gebroken. Als letterkundige heeft De Haan gedebuteerd
met naturalistische novellen en nogal traditionele gedichten. Hij heeft vooral
gepubliceerd in het maandblad Nederland.
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Socialisten veroordelen revisionisme
AMSTERDAM, 14 augustus - De socialistische partijen blijven samenwerking met
niet-socialistische (‘burgerlijke’) partijen afwijzen. Het congres van de Tweede
Socialistische Internationale in Amsterdam nam met 25 tegen 5 stemmen (12 blanco)
de zogenaamde ‘Dresdener resolutie’ aan, die het ‘revisionisme’ of ‘reformisme’
scherp veroordeelt. De vertegenwoordigers van de Nederlandse SDAP onthielden
zich hierbij van stemming.
De Dresdener resolutie stamt van het Duitse socialistische partijcongres van 1903;
ze spreekt uit dat het gevolg van ‘revisionistische tactiek’ (het in de regering
samenwerken met burgerlijke partijen om zodoende verbetering te brengen in de
leef- en arbeidsomstandigheden van de arbeider) is: ‘van een partij die de snelst
mogelijke omvorming beoogt van de burgerlijke maatschappij tot de socialistische
maatschappij - dus van een revolutionaire partij in de beste betekenis van het woord
- een partij te maken, die zich tevreden stelt met een hervorming der burgerlijke
maatschappij’.

De deelnemers aan de Tweede Internationale. Eerste rij vlnr: Cypriani, Troelstra, Hyndman, Belfort
Bax, Kringen, Katayama, Plechanov, Knudsen, Hillquitt, Navroji, Anseele en Ferri. Tweede rij: Van
Kol, Ugarte, Nemec, Vaillant, Soucup, Rosa Luxemburg, Adler, Bracke, Kautsky, Walecki, Vandervelde,
Cambier en Longuet.

Tactiek
De sterkste tegenstand tegen deze resolutie kwam van de Franse socialistenleider
Jean Jaurès. Deze achtte het bereiken van het revolutionaire einddoel niet in gevaar
gebracht door tijdelijke samenwerking met burgerlijke partijen. Het is een kwestie
van tactiek, betoogde hij, niet van theorie of ideologie.
Hij voegde de Duitse socialistische leider August Bebel, die de resolutie
hartstochtelijk verdedigde, toe, ‘dat er tussen het aantal stemmen en de werkelijke
macht van de Duitse socialisten een even grote kloof gaapt als tussen haar radicale
taal en haar vermogen en bereidheid tot handelen, zoals wel is gebleken toen zij
zonder verzet de afschaffing van het algemeen kiesrecht in het koninkrijk Saksen
voor lief nam’.
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Een overzicht van het socialistische congres in Amsterdam.

Theoretici
De Duitse socialistische beweging, aldus Jaurès in zijn toespraak, heeft geen
revolutionaire traditie, alleen maar theoretici.
Het congres in Amsterdam sloot zich echter bij het Duitse standpunt aan en
verwierp een Belgisch-Oostenrijkse resolutie, die zich minder scherp uitliet over het
revisionisme.

Groot-Brittannië dreigt Duitsland
LONDEN, 24 augustus - De Britse regering heeft Duitsland gedreigd met militaire
vergeldingsmaatregelen wanneer dat land zou overgaan tot het verlenen van steun
aan Rusland in de strijd met Japan die op het Chinese vasteland is uitgebroken.
De Britse regering onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met Duitsland,
maar ook met Japan. Londen is echter niet ontevreden met het feit dat Rusland zich
in een verschrikkelijk avontuur heeft gestort. De Britse regering lijkt daarom niet
bereid te zijn enige poging te wagen om tot een vriendschappelijke interventie te
komen.
Het dreigement aan Duitsland om zich van steun aan Rusland te onthouden moet
worden gezien in het licht van de verhouding tussen Groot-Brittannië en Rusland.
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Een Duitse militair bewaakt een groep gevangen genomen Herero.

Herero lijden nederlaag bij Waterberg
BERLIJN, 11 augustus - Na twee dagen van hevige gevechten is het bolwerk van de
Herero bij Waterberg in de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika gevallen. Vele
opstandelingen zijn hierbij gedood, een onbekend aantal is nog voortvluchtig. De
verliezen aan Duitse kant betreffen volgens de jongste berichten vijf officieren en
52 manschappen, die bij de verovering van Waterberg zijn gesneuveld. Gesproken
wordt voorts van enkele tientallen gewonden.
De zware nederlaag voor de Herero komt precies twee maanden nadat
luitenant-generaal von Trotha in Swakopmund voet aan land heeft gezet. Vandaaruit
is hij met 5000 man het land in getrokken. Zonder zich onderweg door kleine
schermutselingen te laten afleiden is de nieuwe commandant van Zuidwest-Afrika
toen naar Waterberg opgerukt, alwaar hij twee dagen geleden arriveerde. Nog
onduidelijk is of met de zege van Waterberg de Herero nu ook definitief zijn
verslagen. Weliswaar kon de meerderheid ontsnappen, maar de verslagen Herero
bleef geen andere keuze dan de woestijn in te vluchten. Het is volgens het Duitse
opperbevel onmogelijk in de droge en zanderige vlakten een grootscheepse campagne
op te zetten. Anderzijds wordt erop gewezen dat de Herero in diezelfde woestijn
geen overlevingskansen hebben zodat het belang van een verdere achtervolging voor
de Duitse gouverneur gering is.
In de Rijksdag is ondertussen besloten om de landgenoten in Zuidwest-Afrika na
de ontberingen van het afgelopen halfjaar de helpende hand te bieden. Voor
gedupeerde kolonisten is al RM 200 000 in de vorm van voorkeurleningen ter
beschikking gesteld. Meer financiële tegemoetkomingen worden verwacht zodra alle
kolonisten de balans hebben opgemaakt van de geleden schade.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

56

1904
September
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3.
De tsaar geeft naar aanleiding van de Britse protestnota van 6 juli de kruisers die het
verkeer in de Rode Zee lam leggen, opdracht zich terug te trekken.

4.
Onder Britse militaire druk tekent de Tibetaanse Dalai Lama een verdrag met
Groot-Brittannië waarbij dit land de vrijheid krijgt handelsposten te openen. →

5.
Het bij Liaoyang verslagen Russische leger trekt onder leiding van opperbevelhebber
Koeropatkin terug naar Moekden. →

15.
In Antwerpen scheept de onpartijdige internationale Kongocommissie zich in om
naar Afrika te vertrekken. De voorzitter van de Congo Reform Association, E.D.
Morel, op wiens instigatie deze commissie tot stand is gekomen, is dezer dagen in
de VS en poogt daar de publieke opinie wakker te schudden voor de wantoestanden
in de Kongo. Hij wordt op 21 september ontvangen door minister van Buitenlandse
Zaken Hay.

20.
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Op het strand van Kitty Hawk in de Amerikaanse staat North Carolina slaagt Wilbur
Wright erin om in een met zijn broer Orville gebouwd vliegtuig een gestuurde vlucht
te maken. →

Wilbur Wright houdt de besturingshendels vast van de samen met zijn broer Orville geconstrueerde
vliegmachine.

21.
In Italië komt na enkele weken een einde aan een algemene staking van een omvang
die het land niet eerder had gekend. De regering-Giolitti, die door een bloedbad onder
demonstranten te laten aanrichten deze staking heeft uitgelokt, moet beloven af te
zien van gewapend ingrijpen bij toekomstige geschillen tussen kapitaal en arbeid.

26.
Earl Grey wordt door de Britse regering tot gouverneur-generaal van Canada benoemd.

Geboren:
14.
Anton Zischka, Oostenrijks schrijver

15.
Umberto van Piemonte († 18-3-1983), als Umberto II koning van Italië

Gestorven:
18.
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Vorst Herbert von Bismarck (28-12-1849), Duits politicus, zoon van kanselier Otto
von Bismarck

29.
Niels Ryberg Finsen (15-12-1860), Deens arts; Nobelprijs 1903

Nieuwe nederlaag Russen

Russische artilleriestelling nabij het front in Mantsjoerije.

TOKIO, 5 september - De Russische generaal Koeropatkin heeft besloten zijn
troepen op ordelijke wijze terug te trekken uit Liaoyang, waar hij felle strijd heeft
geleverd met de Japanse strijdmacht. Het is een nieuwe Russische nederlaag in de
Japans-Russische oorlog in het Verre Oosten, die nu al zeven maanden duurt.
Opperbevelhebber Koeropatkin had zich in Liaoyang in Mantsjoerije ingegraven
met de bedoeling de uit het zuiden en noorden oprukkende Japanse legers tot staan
te brengen. Aanvankelijk leek hij hierin te slagen. Hij bracht de vijand zware verliezen
toe. Maar uiteindelijk moest hij zich na omsingelingspogingen van de Japanners toch
terugtrekken. Dat was in juni ook al gebeurd met de Russische troepen die getracht
hadden de belegerde soldaten in Port Arthur te ontzetten.
Tot dusverre heeft vooral Rusland, dat zich aanvankelijk onoverwinnelijk achtte,
het onderspit moeten delven in deze oorlog. Niet alleen staan de 100 000 Russische
soldaten tegenover een Japanse overmacht van 330 000 man, de Russische legerleiding
is ook ernstig verdeeld over de te voeren strategie. Koeropatkin is voorstander van
langzame terugtrekking, maar zijn generaals zijn het hier niet mee eens; zij willen
liever vechten.

Britten sluiten verdrag met Tibet
LONDEN, 7 september - Groot-Brittannië heeft een handelsverdrag gesloten met
Tibet dat in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa door de Dalai Lama en de Britse regent
kolonel Younghusband werd ondertekend.
De ceremonie had plaats op 4 september. Deze datum was door de Tibetaanse
astrologen gekozen als de meest gunstige voor het bezegelen van de overeenkomst.
De handtekeningen en zegels werden geplaatst op een enkelvoudig document,
gesteld in het Engels, Tibetaans en Chinees. Uit bijgelovigheid weigerden de
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Tibetanen een document van meer dan één pagina te ondertekenen. De overeenkomst
was het resultaat van een politieke missie die voor de zekerheid werd begeleid door
een klein expeditieleger om opening van de grens zo nodig te kunnen forceren.
Met het verdrag zijn de Tibetanen eindelijk tegemoetgekomen aan een
overeenkomst van de Amban in 1890, waarin de handelsrelaties tussen India en Tibet
werden vastgelegd. Niettemin bleef de Tibetaanse grens voor buitenlanders gesloten
tot de Britse expeditie plaatshad.
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1.
J.B. van Heutsz, die vanaf 1898 gouverneur van Atjeh was, wordt gouverneur-generaal
van Nederlandsch Indië. →

1.
Nederland en Portugal worden het eens over de grensdemarcatie op Timor.

3.
Frankrijk en Spanje tekenen een verdrag dat ogenschijnlijk de onafhankelijkheid van
Marokko waarborgt maar dat in geheime paragrafen de opdeling van dit land tussen
beide staten beoogt.

8.
Duitsland sluit met Roemenië een handelsverdrag.
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15.
Het Russische offensief bij Shaho wordt na aanvankelijke successen na 13 dagen
gevechten afgebroken. De Russische verliezen worden geschat op 60 000 man, die
van Japan op 16 000.

20.
Bolivia en Chili beslechten hun geschillen ten aanzien van de Noordchileense
provincie Atacama, die tot de nitraat-oorlog van 1879-1883 bij Bolivia hoorde. →

21.
President Roosevelt bepleit de bijeenroeping van een tweede Haagse vredesconferentie
om een einde te maken aan de Russisch-Japanse oorlog.

22.
De Russische vloot, die op weg is naar Aziatische wateren, beschiet Britse
visserschepen bij de Doggerbank. →

22.
In Russische legerplaatsen vinden demonstraties plaats na de bekendmaking van het
oproepen van reservisten.

28.
De tsaar zegt toe het Doggersbank-incident voor te leggen aan het Permanente Hof
van Arbitrage in Den Haag.
-. Bij de parlementsverkiezingen in Italië lijden de socialisten een gevoelige nederlaag.
→

Geboren:
2.
Graham Greene, Engels romancier
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2.
Lal Bahadur Sjastri († 11-1-1966), Indiaas politicus

Gestorven:
4.
Frédéric-Auguste Bartholdi (2-4-1834), Frans beeldhouwer; schepper van het
Vrijheidsbeeld in New York

Verblijfplaats van Japanse militairen bij de rivier Cha-Ho in Mantsjoerije.

Japanse loopgraaf in Hei Kutai (Mantsjoerije).

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

57

Van Heutsz G-G van Indië

Opstandige Atjehers gereed voor de strijd tegen het Nederlandse gezag.

DEN HAAG/BATAVIA, 1 oktober - De ‘pacificator van Atjeh’, generaal J.B.
van Heutsz, volgt generaal W. Rooseboom op als gouverneur-generaal van
Nederlandsch-Indië. Anders dan zijn voorganger heeft Van Heutsz langdurig ervaring
opgedaan in Indië. Van Heutsz kwam in 1873 als tweede luitenant naar Indië. In de
Atjehoorlog onderscheidde hij zich zodanig, dat hem in 1876 de Militaire Willemsorde
werd toegekend; het was de eerste maal dat een luitenant deze onderscheiding kreeg.
Begin jaren negentig pleitte Van Heutsz, toen garnizoenscommandant van Batavia,
voor een grote militaire expeditie naar Atjeh, als enig middel om het gebied definitief
te pacificeren. In 1898 werd Van Heutsz, inmiddels generaal-majoor, benoemd tot
civiel en militair gouverneur van Atjeh. Onder het motto ‘Waakzaamheid en
beweeglijkheid’ wist hij met onverwachte, snel uitgevoerde aanvallen hele landstreken
te bezetten. In 1900 werd hij benoemd tot luitenant-generaal, in 1902 tot
adjudant-generaal van de koningin.
Nadat Van Heutsz in 1903 de (pretendent-)sultan van Atjeh en Panglima Polim
had onderworpen, vertrok hij begin dit jaar naar Nederland, waar hij triomfantelijk
werd ingehaald en door de koningin persoonlijk ontvangen.

H. Colijn, adjudant van Van Heutsz.

Nederlaag voor Italiaanse socialisten
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ROME, oktober - Bij verkiezingen in Italië hebben de socialisten, die in opkomst
leken te zijn, een nederlaag geleden: zij hebben vier zetels verloren. De uitslag tekent
de steun voor de slogan van premier Giovanni Giolitti: ‘Geen revolutie en geen
reactie’.
Giolitti had de verkiezingen uitgeschreven na het mislukken van een algemene
staking in september. Hij wilde hiermee aantonen dat de meeste Italianen het niet
eens zijn met het streven naar revolutie, dat onder de socialisten de overhand heeft
gekregen, en wilde ook conservatief rechts de wind uit de zeilen nemen.
Aan de verkiezingen namen voor het eerst katholieken deel. Paus Pius X toonde
zich bereid de vijandschap tegenover de Italiaanse staat te temperen om mee te helpen
de bestaande sociale orde in stand te houden. In plaats van de traditionele opdracht
tot afzijdigheid kregen katholieke kiesgerechtigden speciale dispensatie om te gaan
stemmen in kiesdistricten waar het mogelijk leek een socialistische overwinning te
voorkomen.
De socialistische partij is verdeeld in reformisten en syndicalisten, die de
parlementaire weg afwijzen en voor een revolutionaire klassenstrijd kiezen. Nadat
de syndicalisten in april de meerderheid hadden gekregen binnen de partij,
organiseerden zij een algemene staking zonder dat daar een duidelijke aanleiding
voor was. De gebruikelijke repressie van regeringszijde bleef uit, maar de actie
bloedde dood.
De betrekkingen van de socialisten met de radicalen en de republikeinen, de enige
partijen waarmee zij willen samenwerken, verslechteren na de verkiezingen.

Incident bij Doggersbank
LONDEN, 22 oktober - Russische marineschepen van het Baltische Eskader hebben
vanochtend op de Noordzee het vuur geopend op de vissersvloot van Hull.
Nabij de Doggersbank werden de vijftig vissersschepen beschoten door Russische
oorlogsbodems, waardoor een schip met man en muis verging en een ander lek raakte,
terwijl de kapitein en een bemanningslid door granaten werden onthoofd. Diverse
andere schepen werden beschadigd tijdens het incident dat twintig minuten duurde.
Londen heeft Moskou om opheldering gevraagd en zal een verontschuldiging en
schadevergoeding eisen.
In diplomatieke kringen wordt vermoed, dat de Russen bij het waarnemen van de
vissersvloot in paniek zijn geraakt, omdat zij al geruime tijd met Japanse propaganda
waren bestookt die hen bedreigde met volledige vernietiging nog voor zij de Baltische
Zee zouden kunnen verlaten. Maar het wordt in Londen als verbijsterend beschouwd,
dat de Russen tijdens hun 20 minuten durende bombardement niet ontdekten dat zij
met onschuldige vissers te maken hadden.

Bolivia en Chili eens over kuststrook
LA PAZ, 20 oktober - Bolivia heeft in een verdrag met Chili zijn claims op een
kuststrook aan de Grote Oceaan opgegeven. Deze strook land, die Bolivia toegang
tot de Grote Oceaan verschafte, was door Chili veroverd in de Pacific-oorlog van
1879. Het gebied is zeer rijk aan nitraat, een meststof die verkregen wordt uit de
uitwerpselen van vogels.
In het verdrag belooft Chili aan Bolivia een schadeloosstelling te betalen van
ongeveer $ 1,5 miljoen en een spoorlijn aan te leggen die de Boliviaanse hoofdstad
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La Paz verbindt met de havenstad Arica. Arica, dat vóór 1879 een Peruaanse stad
was, zal als vrijhaven fungeren voor produkten van en naar Bolivia. Dit is vooral
van belang voor de export van tin uit Bolivia. De spoorlijn zal in 1912 voltooid
worden.
In de Pacific-oorlog van 1879 vocht Chili tegen Peru en Bolivia. Chili bezette de
Atacama-woestijn en de Boliviaanse havenstad Antofagasta. Chileense troepen
bereikten in 1881 de Peruaanse hoofdstad Lima en trokken zich pas terug in 1883
nadat Chili de verliezers vernederende voorwaarden had opgelegd.
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8.
Met Charles W. Fairbanks als kandidaat voor het vice-presidentschap aan zijn zijde
wordt de Republikein Theodore Roosevelt herkozen als president van de VS. →

10.
Premier Combes van Frankrijk dient het wetsontwerp voor de scheiding van Kerk
en Staat bij het parlement in.

16.
De Britse uitvinder John A. Fleming ontvangt een patent voor de door hem
ontwikkelde radiobuis.

23.
In St. Louis worden de IIIde Olympische Spelen gesloten. →

23.
De Duits-Russische onderhandelingen over een mogelijke alliantie worden afgebroken
doordat Rusland blijft aandringen op consultatie van Frankrijk. De besprekingen
tussen de ministers von Bülow en Lambsdorff zijn 27 oktober gestart.
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28.
De opstandige Hottentotten in Duits Zuidwest-Afrika, die Duitsland op 3 oktober
bij monde van hun stamhoofd Hendrik Witbooi de oorlog hebben verklaard, worden
bij Warmbad verslagen.

29.
In Russische universiteitssteden demonstreren studenten en arbeiders tegen de oorlog
in het Verre Oosten. De politie treedt samen met kozakken hard op. De voor Rusland
rampzalig verlopende oorlog maakt heel wat los in het land. Eerder deze maand eiste
een Panrussisch Zemstwo-congres te St. Petersburg burgerlijke vrijheden en een
grondwet om van het land een constitutionele monarchie te maken.

30.
De insluiting van de Russische marinehaven Port Arthur wordt door de Japanse
bestorming van een heuvel ten westen van de stad steeds absoluter, nu de Japanners
ook de haven onder schot houden.

Geboren:
21.
Coleman Hawkins († 19-5-1969), Amerikaans jazz-musicus en componist

Gestorven:
18.
Justus van Maurik (16-8-1846), Nederlands sigarenfabrikant en schrijver

22.
Théophile Emile Achile de Bock (14-1-1851), Nederlands schilder, etser en tekenaar

Olympische Spelen lopen uit op fiasco
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Een wedstrijd tonnenspringen stond ook op het programma van de Spelen.

ST. LOUIS, 23 november - Pierre baron de Coubertin heeft de Spelen voor 1904
persoonlijk vergeven aan Amerika. Hij verwachtte een groot enthousiasme in dat
land. Voor de organisatie had hij Chicago op het oog, maar de Amerikaanse president
Theodore Roosevelt verkoos St. Louis, vanwege een internationale beurs in deze
zuidelijke stad.
Het bleek een lelijke vergissing. St. Louis rotzooide zo mogelijk nog meer aan
dan Parijs in 1900. De Zomerspelen duurden ook nu veel te lang (van 1 juli tot
vandaag). De organisatie flopte debaculeus.
Amerika eiste bijna alle gouden medailles op: tachtig in totaal bedroeg de oogst,
met Duitsland en Cuba als heel verre achtervolgers (vijfmaal goud). Nederland en
België ontbraken aan de overzijde van de oceaan, zoals veel meer landen. Slechts
twaalf naties deden mee, een laagterecord in de geschiedenis van de Spelen. In 1896
in Athene waren er nog altijd dertien deelnemende landen. Ook de marathon verliep
verre van vlekkeloos.
Na drie uur en dertien minuten overschreed Fred Lorz uit New York als eerste de
eindstreep in het juichende stadion. De Amerikaan kreeg de gouden plak en de krans
uit handen van Alice Roosevelt, dochter van de president. Na drie uur en bijna 29
minuten finishte de Amerikaan Thomas Hick, die bij hoog en bij laag beweerde de
enige winnaar te kunnen zijn van de marathon. Protesteren hielp, want Lorz bekende
elf mijl in een auto te hebben afgelegd. Hij vond het wel een geslaagde grap, maar
de autoriteiten schorsten de man voor het leven. Winnaar Hick was gedurende de
martelende tocht in de hitte vijf kilo kwijtgeraakt en arriveerde half dronken in het
stadion. Met cognac was hij door zijn volgers op de been gehouden.

Roosevelt wordt herkozen
WASHINGTON, 8 november - Roosevelt heeft met overweldigende cijfers de
presidentsverkiezingen gewonnen. De berekeningen van de Democratische partij
met haar onbekende kandidaat Parker blijken volledig fout te zijn geweest. New
York bleef op de Republikeinse kandidaat stemmen, ook al strijkt die de ‘boosdoeners
van de grote rijkdom’, zoals Roosevelt hen ooit heeft gekarakteriseerd, vaak tegen
de haren in. Nog nooit heeft iemand met zulke verschillen het presidentschap
gewonnen: aan stemmen 7,6 miljoen tegen 5 miljoen voor Parker, aan kiesmannen
336 tegen 140.
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Buiten de altijd al op de Democratische partij stemmende ‘Solid South’ heeft
Parker vrijwel geen enkele stem gewonnen, zelfs de staat Missouri, die sinds de
Burgeroorlog altijd Democratisch heeft gestemd, verloor hij.
Op de avond voor de verkiezingen heeft Roosevelt echter een fout gemaakt die
hem later nog zal berouwen: hij kondigde aan dat hij onder geen enkele voorwaarde
in 1908 kandidaat voor het presidentschap zal zijn. Door die opmerking wordt de
controle die de president over het Congres kan uitoefenen aanmerkelijk verzwakt.

Tweede termijn voor Roosevelt.
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6.
In zijn jaarlijkse boodschap aan het Congres bevestigt de pas herkozen president van
de VS Roosevelt de Monroe-doctrine van 1823, waarin de VS zich het recht
voorbehouden militair in te grijpen op het Amerikaanse continent als de belangen
van de VS geschaad dreigen te worden. Dit uitgangspunt voor de buitenlandse politiek
wordt bekend als de ‘Roosevelt Corollary’. →

10.
De in oktober als koning van Servië gezalfde Peter I benoemt een anti-Oostenrijks
gezinde nationalistische regering.
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11.
De Russische arts Ivan Petrowitsj Pavlov wordt de Nobelprijs verleend voor zijn
ontdekking van de reflexen van het onderbewustzijn (het zogenaamde Pavloveffect).
→

16.
De op 14 juli te Clarens (Zwitserland) overleden Zuidafrikaanse staatsman (oom)
Paul Kruger wordt in Pretoria onder grote belangstelling ter aarde besteld.

16.
De Japanse oorlogsvloot verlaat de Gele Zee om de Russische Oostzee-Vloot tegemoet
te stomen. →

17.
In Antwerpen wordt het museum Mayer-Van den Bergh geopend. Het kostbaarste
bezit is het pacifistisch getinte schilderij ‘Dulle Griet’ van Pieter Brueghel de Oudere
(1562).

24.
Het koloniale bestuur van Duits Zuidwest-Afrika geeft bevel tot de vrijlating van
alle na ultimo 1905 geboren kinderen van huisslaven.

25.
Tsaar Nicolaas II decreteert enkele hervormingen in een poging de binnenlandse
onrust in te dammen. Elke democratische inbreuk op zijn autocratisch bewind wijst
hij echter af, zodat de onrust aanhoudt. →

Geboren:
10.
Antonin Novótný († 28-1-1975), Tsjechisch communistisch politicus
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26.
Alentejo Carpentier († 24-4-1980), Frans schrijver van Cubaanse origine
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Russen kansloos in zeeslag met Japan
TOKIO, 16 december - De Russische vloot, die onder aanvoering van admiraal Vitjeft
een poging heeft gedaan naar Vladivostok te ontkomen, is inmiddels weer op de
terugweg naar Port Arthur. De uitbraakpoging van de vloot is mislukt.
De vloot werd bij Round Island, 25 mijl buitengaats van Port Arthur, tegengehouden
door de Japanse vloot van admiraal Togo. Er deed zich op grote afstand een
artillerieduel voor waarbij twee voltreffers Vitjeft om het leven brachten en het
Russische vlaggeschip stuurloos maakten. Er ontstond zoveel verwarring dat de
Russen een makkelijke prooi werden voor de kanonnen van Togo. Zij besloten de
steven te keren. Sommige schepen zagen echter toch kans door de Japanse linie heen
te breken en zetten nu koers naar het Chinese vasteland.
Zowel ter land als ter zee worden de Russen achtervolgd door tegenslag en
nederlagen. In Rusland begint de bevolking

De Russische Oostzeevloot wordt uitgerust voor de tocht naar het Verre Oosten.

zich dan ook teleurgesteld te tonen in het verloop van de oorlog die, zo dacht men,
maar kort zou duren. Om de kansen te keren heeft de tsaar de Oostzee-Vloot naar
het Verre Oosten gestuurd.
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Een 280-mm-mortier van de Japanners bij Port Arthur.

Tsaar kondigt hervormingen aan
ST. PETERSBURG, 25 december - Nicolaas II heeft een oekaze bekendgemaakt,
waarin hij verklaart het eens te zijn met een ontwerp van Witte en Nohlde voor een
aantal hervormingen. Eén passage over de noodzaak van deelneming van bekende
maatschappelijke figuren aan de Rijksraad laat hij schrappen.
Het bevelschrift benadrukt de bereidheid van de tsaar om noodzakelijke
veranderingen in te voeren, zelfs als deze een drastische wijziging van de wetgeving
inhouden. De oekaze spreekt verder in vrij vage termen over de belofte om boeren
gelijk te stellen met fabrieksarbeiders en andere bevolkingsgroepen. Voorts wordt
aandacht besteed aan een rijksverzekering voor arbeiders, en tevens aan de
betrekkingen tussen de staat en de groep van schismatici en joden. Perscensuur wordt
ook behandeld en de belofte wordt gedaan om die af te zwakken. De oekaze legt
echter sterk de nadruk op de leidende rol van de alleenheerschappij.
Om bij tal van Russen geen enkele twijfel hierover te laten bestaan wordt tegelijk
met het bevelschrift van de tsaar een verklaring van de regering uitgegeven waarin
wordt gesteld dat de eisen tot hervorming van het binnenlandse bestuur ontoelaatbaar
zijn.
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De Herald Tribune van 28 december schrijft het volgende: ‘Zacht uitgedrukt
kunnen we zeggen dat het Keizerlijk Manifest gevoelens heeft opgewekt van extreme
teleurstelling. De inmiddels sterker geworden roep om brede landelijke hervorming
is met vage beloften beantwoord’.

Russische arts Ivan Pavlov krijgt Nobelprijs
STOCKHOLM, 11 december - De Russische hoogleraar aan de militaire academie
van Sint Petersburg, Ivan Petrovitsj Pavlov, heeft de Nobelprijs voor geneeskunde
gekregen. Hij heeft zijn onderscheiding te danken aan zijn onderzoek naar de
fysiologie van de spijsvertering.
Het onderzoek waar Pavlov op dit moment echter de meeste aandacht mee trekt,
heeft slechts zijdelings met de spijsvertering te maken. Proefnemingen met dieren
hebben namelijk laten zien dat een individueel dier naast de natuurlijke reflexen ook
aangeleerde reflexen kan vertonen.
Pavlov kwam tot dit resultaat door telkens wanneer hij een hond te eten gaf ook
consequent een bel te luiden. Bij de aanbieding van voedsel scheidt de hond natuurlijk
speeksel en maagsappen af. Naderhand bleek het dier deze kliersecreties ook te
vertonen wanneer er alléén maar een bel werd geluid, zonder dat voedsel werd
aangeboden. De speekselafscheiding was op dat moment geen natuurlijke, maar een
voorwaardelijke, geconditioneerde reflex geworden. Pavlov meent het gehele
zieleleven mechanisch te kunnen verklaren aan de hand van dit soort reflexen.

Roosevelt komt met variant op Monroe-doctrine
WASHINGTON, 6 december - In zijn jaarlijkse boodschap aan het Congres heeft
Roosevelt aangekondigd dat de VS zullen interveniëren in die landen op het westelijk
halfrond die door het niet-nakomen van hun verplichtingen inmenging van landen
buiten het continent uitlokken.
Die theorie wordt bekend onder de naam ‘Corollary’ (gevolg) van de
Monroe-doctrine van 1823, ook wel ‘big stick corollary’ genoemd. Omdat de VS
door de Monroe-doctrine een verbod hebben gelegd op buitenlandse inmenging in
landen op het westelijk halfrond, hebben zij de verplichting op zich genomen
wandaden tegen een buitenlandse mogendheid begaan door enig land op het westelijk
halfrond goed te maken. Binnen enkele weken wordt deze uitbreiding van de
Monroe-doctrine in de praktijk gebracht tegen de Dominicaanse republiek, die in
gebreke was gebleven bij het afbetalen van schulden aan Europese landen, met name
Frankrijk en Italië, die beide overwogen tot interventie over te gaan. Een Amerikaanse
financiële controleur wordt daarop aan het hoofd van de Dominicaanse
douanekantoren geplaatst.
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2.
Port Arthur valt in Japanse handen. Het bericht hierover heeft een grote
demoraliserende invloed op de Russische bevolking. →

15.
In Groningen behaalt Coen de Koning de wereldtitel schaatsen. →

18.
Het Franse kabinet-Combes valt. Maurice Rouvier formeert een nieuw kabinet, dat
op 27 januari beëdigd wordt. De antiklerikale politiek wordt voortgezet.

20.
In de Duitse Rijksdag vinden debatten plaats over de massale mijnstaking in het
Ruhrgebied, die in december is uitgebroken en 215 000 mijnwerkers omvat. De
stakers eisen onder meer verkorting van de arbeidstijd en verbetering van de
arbeidsvoorwaarden. De regering zegt toe met een wet te komen die met de
stakingseisen rekening zal houden.
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20.
De VS nemen de supervisie over de (inter-)nationale schulden van de Dominicaanse
Republiek over. Tegen de zin van de Senaat sluit president Roosevelt hierover een
akkoord.

22.
In St. Petersburg schieten soldaten op een massademonstratie die op weg was naar
het tsaristische Winterpaleis om een petitie aan te bieden. Het bloedbad dat zij
aanrichten doopt deze dag tot ‘Bloedige Zondag’. →

25.
In Berlijn wordt een handelsverdrag tussen Duitsland en Oostenrijk/Hongarije
gesloten.

27.
In tal van Russische steden is een algemene staking uitgebroken. De regering laat
op grote schaal linkse leiders arresteren. Onder hen is de schrijver Maxim Gorki,
voor wiens vrijlating schrijvers en intellectuelen demonstreren.

29.
De tsaar kondigt per oekase enkele hervormingen aan betreffende het wetboek van
strafrecht, de invoering van een ongevallenverzekering en de wettelijke regeling van
arbeidsvoorwaarden. De onrust houdt echter aan.

Geboren:
31.
Anna Blaman (ps. Johanna Petronella Vrugt)(† 13-7-1960), Nederlands
romanschrijfster

31.
John O'Hara († 11-4-1970), Amerikaans schrijver van romans en filmscenario's
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‘Bloedige Zondag’ in Rusland
ST.-PETERSBURG, 22 januari - Meer dan 140 000 arbeiders alsmede studenten,
integere ambtenaren en inwoners van St.-Petersburg hebben met hun gezinnen
deelgenomen aan een reusachtige mars naar het Winterpaleis. Sommigen droegen
portretten van tsaar Nicolaas II en ikonen met zich mee. Het doel van de actie was
om door de tsaar ontvangen te worden en hem dan een lange lijst met eisen aan te
bieden.
In deze petitie aan de tsaar beklaagden de demonstranten zich over hun lot: ‘Sire,
we zijn hier met vele duizenden; ogenschijnlijk zijn wij mensen, maar in werkelijkheid
kunnen wij en de rest van het Russische volk op geen enkel mensenrecht aanspaak
maken - zelfs niet op het recht tot spreken, tot denken, tot vergaderen, tot het
bespreken van onze noden of tot het ondernemen van stappen om verbetering te
brengen in onze situatie... Sire, is dit in overeenstemming met Gods wetten bij wiens
gratie U reageert?’.
De mars was georganiseerd door de priester Gapon, die actief is in de kringen van
stakende arbeiders te St.-Petersburg. Gapon veronderstelt dat de tsaar door zijn
ministers wordt bedrogen. Hoewel de manifestatie ordelijk verliep, verschenen er
vlak voor het Winterpaleis militairen en politie die de mensen het bevel gaven zich
te verspreiden. Toen de menigte hieraan geen gevolg gaf, probeerden

Soldaten van de tsaar openen het vuur op vreedzame demonstranten.

militairen te paard de mensenmassa uiteen te drijven. Vervolgens begonnen soldaten,
die zich ter ondersteuning van de politie op hun aangewezen posities vlak bij het
Winterpaleis bevonden, op de ongewapende burgers te schieten. De kogels richtten
een ware slachtpartij aan. Officieel spreekt men van 96 doden en 333 gewonden, van
wie er later nog 34 aan hun verwondingen overlijden, maar op het ministerie van
Binnenlandse Zaken kan men een lijst zien met 4600 namen van doden en gewonden.
De tsaar zelf verbleef buiten St.-Petersburg. In zijn dagboek schrijft hij dat de
‘Bloedige Zondag’ voor hem een moeilijke dag is geweest.
Op 28 januari wordt minister van Binnenlandse Zaken Svjatopolk-Mirski ontslagen
en op 1 februari heeft de tsaar een ontmoeting met 34 loyale arbeiders. Maar de
gevolgen van het overhoop schieten van een ongewapende optocht zijn voor de tsaar
catastrofaal: een ware revolutie breekt uit.
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Links: priester Gapon en generaal Foullon, hoofd van de politie in St.-Petersburg, tijdens een
arbeidersbijeenkomst, vlak voor de ‘Bloedige Zondag’. Rechts: stakende arbeiders in St.-Petersburg.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

61

Port Arthur, enkele dagen voor de overgave. Op de achtergrond ontredderde Russische oorlogsschepen.

Japan verovert Port Arthur
TOKIO, 2 januari -Na een hevige strijd die vooral aan Japanse zijde veel levens heeft
gekost is de havenstad Port Arthur in handen van Japan gevallen. De Russische
generaal Stössel heeft zich overgegeven en de tsaar een telegram gestuurd met de
woorden: ‘Grote vorst, vergeef mij...’.
Het Japanse beleg van Port Arthur aan de punt van het Chinese schiereiland
Liau-jang is een langdurige en bloedige geschiedenis geweest. De aanvalsgolven
van de Japanners liepen keer op keer stuk op de Russische verdedigingslinies. De
Russen hadden zich goed ingegraven en het bevel gekregen tot de laatste man te
vechten. Pas vorige maand wisten de Japanners de strategische heuvel 203 te
veroveren, van waaruit zij de stad konden overzien en de rest van de Russische vloot
in de haven konden vernietigen.
Vanuit Rusland is hevige kritiek gekomen op generaal Stössel, die het bevel had
genegeerd om zijn commando over te geven en Port Arthur te verlaten. Hij wordt
ervan beschuldigd een verrader te zijn, omdat zijn rampzalige bevelvoering de oorzaak
zou zijn van het verlies van Port Arthur.

Coen de Koning wereldkampioen op de schaats
GRONINGEN, 15 januari - In Groningen heeft de 26-jarige Coen de Koning de
wereldtitel schaatsen in eigen land gehouden. Er waren slechts vier inschrijvingen
binnengekomen voor het WK, waarvan drie uit Nederland.
De Noor Martinius Lördahl bleek de voornaamste concurrent van de geboren
Edammer. Na een nederlaag op de 500 meter sloeg De Koning toe op de 5000 meter,
1500 en 10 000 meter. Coen de Koning heeft als wereldkampioen een landgenoot
als voorganger. Jaap Eden regeerde in 1893 (Amsterdam), 1895 (Hamar) en in 1896
(St.-Petersburg).
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1.
De minister-president van Hongarije Tisza neemt ontslag en wordt opgevolgd door
Kossuth.

7.
De Duitse regering wijst een wettelijke beperking van de arbeidsdag van de hand
omdat deze zou indruisen tegen de vrijheid van het individu.

10.
In Nederland wordt de Motoren Rijwielwet door het parlement aangenomen. Deze
stelt onder andere fietsverlichting verplicht.

12.
Tsaar Nicolaas II kondigt een onderzoek naar leef- en werkomstandigheden van het
proletariaat aan.

17.
Grootvorst Serge Alexandrovitsj sterft aan zijn bij een aanslag opgelopen
verwondingen. →

21.
In België breekt een omvangrijke mijnstaking uit. →

24.
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In Zwitserland wordt de Simplontunnel voltooid. Aan deze 19 371 meter lange tunnel
is vanaf 1896 gewerkt.

25.
In Amsterdam wordt het NVV opgericht. →

25.
In Parijs doet de arbitragecommissie-Hull uitspraak over het Doggersbank-incident
van 21 oktober vorig jaar, toen de Russische Oostzeevloot op haar weg naar het Verre
Oosten Britse vissersschepen beschoot. Rusland wordt tot het betalen van
schadevergoeding veroordeeld.

27.
Maxim Gorki wordt onder druk van protesten vrijgelaten maar verbannen naar Riga.
-. In Belgisch Kongo breekt een opstand uit in het Welle-district.

Geboren:
6.
Wladyslaw Gomulka
(† 2-9-1982), Pools politicus

7.
Olf Svante von Euler-Chelpin († 10-4-1983), Zweeds fysioloog

Gestorven:
15.
Lewis Wallace (10-4-1827), Amerikaans politicus, diplomaat en schrijver

18.
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Jules de Geyter (25-5-1830), Vlaams dichter en voorvechter van de Vlaamse
beweging; tekstschrijver van de Internationale

Oom van de tsaar vermoord
MOSKOU, 17 februari - Grootvorst Serge Alexandrovitsj, zoon van tsaar Alexander
II en generaal-gouverneur van Moskou vanaf 1891, is door een bom dodelijk gewond
geraakt.
Dit is de laatste in de reeks aanslagen tot nu toe op hoge Russische functionarissen.
Drie ministers, de gouverneur van Oefa en de vice-gouverneur van Jelizavetoplj
zijn al op gewelddadige wijze om het leven gekomen. De gouverneurs van Vilna en
Kharkov zijn net als Pobedonostsev, vertrouweling van de tsaar, aan de dood ontsnapt.
Grootvorstin Jelizaveta heeft een bezoek aan de moordenaar van haar man gebracht
met de vraag waarom hij haar man gedood heeft. ‘Ik had persoonlijk niets tegen de
grootvorst. Ik ben lid van een organisatie die gezworen heeft alle onderdrukkers van
vrijheid in Rusland te doden. Ik heb het lot getrokken en moest de daad voltrekken.
Tot de dood van uw man was besloten vanwege de gewelddadige maatregelen die
hij in Moskou genomen had’.
De grootvorstin bleef 20 minuten bij de man en bij het weggaan kon ze haar tranen
niet bedwingen. Toen de wachten de cel binnengingen, waren ze verbaasd de
moordenaar Kaliajev ook in tranen te vinden.

Vakbonden samen in NVV
AMSTERDAM, 25 februari - Elf vakbonden met samen ongeveer 19 000 leden
hebben zich aaneengesloten in het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV);
deze federatie begint haar werkzaamheden per 1 januari 1906.
De oprichting van het NVV betekent de definitieve opsplitsing van de socialistische
arbeidersbeweging. Deze is al jarenlang verdeeld over de vraag: omvorming van de
maatschappij of belangenbehartiging? Het in 1893 opgerichte Nationaal
Arbeids-Secretariaat is voorstander van directe actie van de arbeiders en rekende op
spontane solidariteit als financiële basis voor stakingen. Het NAS streeft naar een
sociale revolutie door middel van stakingen en wijst politieke en parlementaire actie
af.
Steeds meer socialistische vakbonden richtten zich echter op de directe
belangenbehartiging; de staking wordt daarbij gezien als een uiterst middel dat dan
wel geschraagd dient te zijn door stakingskassen en een strakke leiding.
Deze ideologische tegenstellingen hebben de laatste jaren geleid tot het uittreden
van een aantal bonden uit het NAS; de daarbij nog aangesloten bonden zijn over het
algemeen klein, samen tellen ze niet meer dan 4000 leden.
Het NVV is mede tot stand gekomen op aandrang van de SDAP. Al in 1903 deed
SDAP-leider Troelstra een oproep aan de goed georganiseerde Algemeene
Nederlandsche Diamant bewerkersbond het voortouw te nemen tot het oprichten van
een ‘moderne vakbeweging’.
In het NVV is de ANDB de grootste bond (8000 leden); ANDB-voorzitter Henri
Polak wordt ook NVV-voorzitter. Andere grote NVV-bonden zijn de Bond van
Gemeentewerklieden (2900), de Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers
(1800), de Timmerliedenbond (1800), de Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
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(1300) en de Textielarbeidersbond (950). Bolwerken van het NVV zijn Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Enschede.

NVV voorzitter Henri Polak.

Belgische mijnwerkers leggen werk neer
BRUSSEL, 21 februari - Ruim 80 000 Belgische mijnwerkers hebben het werk
neergelegd in navolging van een staking in het Ruhrgebied, waarbij 200 000 kompels
betrokken zijn. De Belgische mijnwerkers willen een hoger loon afdwingen en tevens
beletten dat de Duitse staking zou worden gebroken door een verhoogde Belgische
kolenuitvoer.
Na vijf weken wordt de staking zonder noemenswaardig resultaat opgeheven.
Behalve door het feit dat de Duitse mijnwerkers hun actie zo snel mogelijk wensten
te beëindigen, mislukte de staking ook doordat de vak beweging geen partij bleek
voor het stevig georganiseerde mijnpatronaat. De mijnwerkersbonden bleken te zwak
gestructureerd te zijn en over ontoereikende stakingskassen te beschikken, terwijl er
van de BWP geen politieke steun te verwachten viel. De staking had wel een
mobiliserend effect; tijdens de actie groeiden de ledenaantallen van de
mijnwerkersbonden sterk.
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3.
In Rusland en ook in Polen grijpt de stakingsbeweging om zich heen. Ook de boeren
komen in beweging. →

10.
Het Japanse leger neemt Moekden (Shenyang) in. Het Russische leger trekt zich
terug. De verliezen aan beide zijden zijn enorm. →

12.
De Italiaanse minister-president Giolitti, in functie sinds 3 november 1903 ziet zich
genoodzaakt af te treden, omdat zijn regering er niet in geslaagd is de arbeidsonrust
tegen te gaan.

14.
In het Britse Lagerhuis vinden debatten plaats over de marinevloot vanwege de steeds
uitdijende Duitse vloot.

17.
In Groot-Brittannië wordt voor mijnwerkers onder de 18 jaar de achturige werkdag
ingevoerd.
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21.
De Franse Assemblée begint de behandeling van de wet over scheiding van Kerk en
Staat. Op 27 maart laat paus Pius X een krachtig protest tegen dit wetsontwerp horen;
de Franse kardinalen doen dat een dag later.

28.
In Suriname wordt de spoorlijn Paramaribo-Dam geopend. Nu al is te voorzien dat
dit een economische mislukking is, omdat de goudwinning - ten behoeve waarvan
de lijn is aangelegd - aanmerkelijk aan belang heeft ingeboet.

31.
Keizer Wilhelm bezoekt Tanger in Marokko, hetgeen tot spanningen tussen Frankrijk
en Duitsland leidt (Marokko-crisis). →

Geboren:
15.
Graaf Berthold Schenk von Stauffenberg († 10-8-1944), Duits jurist, militair en
verzetsstrijder; beramer van de mislukte coup op Hitler op 20 juli 1944

19.
Albert Speer († 1-9-1981), Duits architect; minister van Bewapening van 1942-1945

22.
Grigorij Michailovitsj Kosinzev († 11-5-1973), Russisch cineast

Gestorven:
6.
Baron François Auguste de Lambermont (23-3-1819) Belgisch secretaris-generaal
van het ministerie van Buitenlandse Zaken
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24.
Jules Verne (8-2-1828), Frans schrijver van sciencefictionromans

Russische soldaten van hel tweede leger, gesneuveld in de slag om Moekden.

Japan neemt Moekden in
TOKIO, 10 maart - De Japanse opperbevelhebber maarschalk Oyama heeft vandaag
een zegerijke intocht gehouden in Moekden in Mantsjoerije, na de Russische
strijdmacht een zware nederlaag te hebben toegebracht. Geheel vernietigd is die
strijdmacht echter nog steeds niet.
Zij is erin geslaagd aan een Japanse omsingeling te ontkomen en betrekt nu nieuwe
stellingen ten noorden van de stad.
De nederlaag van Moekden is voor Rusland echter zo'n tegenslag dat de tsaar
besloten heeft zijn opperbevelhebber generaal Koeropatkin van zijn commando te
ontheffen.
De slag om Moekden, waarin 100 000 Japanners een overmacht van 250 000
Russen tegenover zich vonden, heeft drie weken geduurd en aan 60 000 soldaten het
leven gekost. Rusland had weliswaar veel meer troepen in het veld, maar kreeg te
kampen met bevoorradingsproblemen via de transsiberische spoorlijn. Ondanks de
vertragende acties van het Russische leger, dat zijn hoofdkwartier in Moekden had,
konden de Japanners blijven oprukken.

Duitse keizer op bezoek in Marokko
BERLIJN, 31 maart - De Duitse keizer Wilhelm II heeft vandaag voet aan land gezet
in Tanger voor een bezoek aan Marokko. De oom van de sultan ontving het Duitse
staatshoofd met veel eerbetoon. Aan de kade werd uitbundig gejuicht en gevlagd.
In een toespraak die veel deining veroorzaakte, zei Wilhelm II dat Duitsland
commerciële en industriële belangen in Marokko heeft. Hij voegde eraan toe dat hij
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‘nooit zal toestaan dat een andere mogendheid tussen hem en de heerser van een
andere natie (bedoeld is de sultan van Marokko) zal gaan staan’.
Deze woorden worden algemeen uitgelegd als een uitdaging aan het adres van
Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze twee landen hebben vorig jaar een verdrag
gesloten, waarin onder meer de wederzijdse invloedssferen in het
Middellandse-Zeegebied werden afgebakend. Marokko werd hierbij overeenkomstig
de historische banden tussen dat land en Frankrijk als een Frans voorkeurgebied
behandeld.
Al langer is bekend dat er bij het Duitse hof en de rijkskanselarij weliswaar geen
bezwaar bestaat tegen de Entente Cordiale tussen Frankrijk en Engeland, maar dat
er grote wrevel heerst over het feit dat Duitsland inzake Marokko niet is geconsulteerd.
Duitsland zou daarom nu de Fransen en de Britten een speciale conferentie over
Marokko willen afdwingen.
Naar verluidt zal het derhalve ook niet blijven bij deze ene ‘plaagstoot’ van de
keizer. Er wordt gespeeld met de gedachte om de Duitse ambassadeur in Lissabon,
graaf von Tattenbach, naar Fez te sturen om met de sultan te overleggen over speciale
privileges voor Duitsland in Marokko.
De Franse pers heeft het optreden van de keizer voorgesteld als een bloeddorstige
oorlogskreet. Maar volgens waarnemers was Wilhelm II zelf niet erg gebrand op de
rol die rijkskanselier von Bülow hem wilde laten spelen. Slechts na dringende
telegrammen van de kanselier was hij bereid in Tanger af te stappen.

Gezeten op een hem door de sultan van Marokko aangeboden schimmel rijdt de Duitse keizer Wilhelm
II (uiterst rechts) van de haven van Tanger naar de Duitse legatie.

Nicolaas II neemt tegenstrijdige beslissingen
ST. PETERSBURG, 3 maart - In St. Petersburg heerst grote verwarring, omdat tsaar
Nicolaas II op dezelfde dag twee belangrijke beslissingen heeft bekendgemaakt. Het
manifest en de verklaring, beide gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken
Boelygin, zijn echter in strijd met elkaar.
In zijn manifest betreffende de ‘ongeregeldheden en onlusten’ roept de tsaar alle
regeringsinstellingen en plaatselijke autoriteiten op tot het bewaken van orde, wet
en veiligheid. Tegelijk maakt de tsaar in zijn verklaring bekend dat hij van plan is
die mensen bijeen te roepen die het volk als meest waardevol beschouwen om deel
te nemen aan de voorbereiding van voorstellen voor een nieuwe wetgeving.
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De bekendmaking van deze, belangrijke, beslissingen lijkt voor bijna alle ministers
een absolute verrassing te zijn.
Alleen minister van Justitie Manoechin is op de hoogte geweest van het plan van
de tsaar om beide documenten met grote spoed te publiceren.
Zelfs in de hoogste regeringskringen tast men in het duister over de identiteit van
degene die zowel de tekst van het manifest als die van de verklaring heeft verzorgd.
De bekende politicus Witte klaagt: ‘Niet zulke slechte politici, maar kinderen spelen
met Rusland alsof het speelgoed is’.
Te St. Petersburg, waar men teleurgesteld is, beginnen arbeiders een algemene
staking.
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2.
Door Sir George Darwin wordt de laatste schakel in de Trans-Afrikaanse spoorlijn
(van Kaapstad naar Cairo) - een brug over de Zambesi-vallen - voor gebruik
opengesteld.

6.
De sultan van Marokko gaat in op het Duitse voorstel voor een internationale
conferentie over de onafhankelijkheid van dit land. Dit leidt tot een golf van protesten
in Frankrijk.

7.
Het Panrussisch Congres in St. Petersburg eist een democratische grondwet.

12.
De Franse gebroeders Dufaux beproeven met succes het prototype van de helikopter.

21.
De Kretenzische assemblée stemt voor aansluiting van Kreta bij Griekenland. Op 24
maart heeft een groep Kretenzers onder leiding van Eleutherios Venizelos zich al
hiervoor uitgesproken. De Europese mogendheden die het eiland bezet houden,
verzetten zich gewapenderhand tegen deze aansluitingsbeweging.
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22.
In Amsterdam wordt op initiatief van Jac. P. Thijsse de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten opgericht. →

25.
In de voormalige Boerenrepubliek Transvaal wordt een grondwet uitgevaardigd, die
stemrecht verleent aan blanken. De net opgerichte Het Volk Partij die geleid wordt
door Louis Botha, vindt een en ander niet adequaat.

27.
In Luik wordt een wereldexpositie geopend.

29.
Een tsaristische oekase schenkt meer rechten aan religieuze minderheden.

29.
Koningin Wilhelmina waarschuwt premier Kuyper tegen toenadering tot Duitsland.
→

30.
In Antwerpen wordt de eerste officiële interland gespeeld tussen het Belgisch en
Nederlands elftal. Nederland wint met 1-4. →

Geboren:
26.
Jean Vigo († 5-10-1934), Frans cineast

Gestorven:
4.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Constantin Meunier (12-4-1831), Belgisch schilder en beeldhouwer,

25.
Jacob Olie (1834), Nederlands fotograaf

Koningin wenst neutraliteit Nederland
DEN HAAG, 29 april - Koningin Wilhelmina heeft minister-president Abraham
Kuyper in een persoonlijke nota gewaarschuwd tegen het loslaten van Nederlands
traditionele neutraliteitspolitiek. Volgens de koningin is het ‘raadzaam voorlopig
geen bondgenootschap te sluiten en daarmede te wachten tot wij door nood ertoe
worden gedwongen’.
Minister-president Kuyper staat bekend als voorstander van een politiek en militair
verbond met Duitsland. ‘Alleen op die manier zou Nederland zichzelf en zijn koloniën
kunnen handhaven en voorkomen opgeslokt te worden’, schreef hij al in 1889 in zijn
blad De Standaard.
De invloed van Kuyper op de buitenlandse politiek van het door hem geleide
kabinet is, hoewei hij geen minister van Buitenlandse Zaken is, groot. De onlangs
afgetreden - minister van Buitenlandse Zaken, mr. R. Melvil baron van Lynden, was
een uiterst zwakke figuur, die vaak moest toestaan dat Kuyper zowel het beleid als
de dagelijkse gang van zaken zelf bepaalde.
In haar nota Voor- en nadelen van een bondgenootschap wijst de koningin Kuyper
erop, dat elk bondgenootschap met een grote mogendheid voor Nederland gevaren
met zich brengt. Een zeemogendheid zou ons land niet kunnen verdedigen tegen een
landmogendheid, terwijl een landmogendheid weer niet in staat is onze havens en
riviermondingen tegen een zeemogendheid te verdedigen. Welk bondgenootschap
Nederland ook zou kiezen, ‘het zou altijd neerkomen op de geschiedenis van de
kleine boot en het linieschip, welke aan elkander zijn vastgebonden’. Wachten wij,
in geval van een oorlog, met het kiezen van een bondgenoot, ‘dan hebben wij het
voordeel dat wij de toestand kunnen overzien. Onze keus zal dan wel gedaan moeten
worden, nadat ons een ultimatum is gesteld’, aldus de koningin.
Tegelijkertijd zond zij Kuyper een nota over het Nederlandse leger, dat naar haar
mening onvoldoende is toegerust voor een toestand van oorlog. ‘Men bedenke wel
dat de grote mogendheden, wanneer het gaat om het recht van de sterkste, onze
neutraliteit niet ernstig zullen nemen, als wij die niet voldoende kunnen handhaven’,
waarschuwt de koningin.

Vereniging tot natuurbehoud opgericht
AMSTERDAM, 22 apri 1 - Op initiatief van Jac. P. Thijsse, bioloog en voorvechter
van het natuurbehoud, is vandaag de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
opgericht. De vereniging wil een particuliere natuurbeschermingsorganisatie zijn die
zich vooral zal toeleggen op het aankopen en beheren van natuurgebieden en
waardevolle landschappen. De initiatiefnemer, Jac. P. Thijsse, is docent aan de
Kweekschool voor Onderwijzers in Amsterdam. In 1896 heeft hij samen met E.
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Heimans en J. Jaspers aan de wieg gestaan van het blad De Levende Natuur. Hij
heeft tal van publikaties over de Nederlandse flora en fauna op zijn naam staan.
De directe aanleiding voor de oprichting van de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten is de bedreiging van het Naardermeer dat men wil bestemmen
tot vuilstortplaats. In het gebied van het Naardermeer komen vele belangrijke
plantengemeenschappen voor en het terrein herbergt bovendien verscheidene
vogelkolonies.

Eerste officiële voetbalinterland België-Nederland: 1-4
ANTWERPEN, 30 april - Na vier officieuze ontmoetingen organiseerde België
vandaag de eerste officiële interland voetbalwedstrijd met Nederland. Plaats van
samenkomst: het terrein De Kiel van Beerschot Club in Antwerpen. Daar verzamelden
zich slechts 800 belangstellenden.
België speelde al eerder tegen Frankrijk, Nederland trad voor het eerst aan met
een landenploeg. In de vier voorgaande duels kreeg Nederland flink klop, maar deze
keer was de samenstelling van een sterker verband. België mocht ook niet, zoals
vroeger, gebruik maken van Engelse gastspelers.
Na tachtig minuten stond het nog altijd 0-0. Toen pas opende Eddie de Neve, kadet
van Velocitas Breda (de latere KMA), de score. Met kort voor tijd de gelijkmaker,
een treffer in eigen doel van Stom.
Frits van den Abeele, naar wie de beker is genoemd, eiste een verlenging om het
kleinood aan de winnaar te kunnen meegeven. Dat werd, enigszins verrassend,
Nederland, dank zij nog drie doelpunten van De Neve (1-4). Zodoende kregen de
gasten de beker, ook wel Het Koperen Dingetje genaamd, mee van de voorzitter van
Beerschot.
Twee weken later volgde de return in Rotterdam, waar maar liefst 30 000
toeschouwers waren samengestroomd op het Schuttersveld. Nederland droogde
België opnieuw af: 4-0, met treffers van de Spartaan Bok de Korver, van Lutjens en
tweemaal van De Neve.

De Belgische nationale ploeg. Staande vlnr: Van den Eynde, Poelmans, Thorton, Van Hoorden en
Romdenne; geknield: De Decker. Zittend: Tobias, Theunen, G. Vanderstappen, Destrebecq en Ch.
Vanderstappen.
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1.
In Warschau vinden grote wanordelijkheden plaats.

1-5.
De Franse premier Rouvier stelt pogingen in het werk om een crisis met Duitsland
rond Marokko af te weren, maar de regering in Berlijn neemt geen genoegen met
het Franse aanbod voor een marinehaven in Marokko.

7.
In de Russische stad Zjitomir (ten westen van Kiev) vindt een jodenpogrom plaats.

8.
Het Panrussisch Zemstwocongres te Moskou spreekt zich uit voor invoering van een
parlementair stelsel en algemeen kiesrecht.

16.
De Noorse Storting (parlement) besluit tot invoering van directe verkiezingen.

17.
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De Britse regering spreekt zich uit voor open onderhandelingen over Marokko.

22.
De Delftse Koninklijke Academie wordt omgedoopt tot Technische Hogeschool. Dit
is een uitvloeisel van de Hoger Onderwijswet.

25.
In het Centraal-Russische industriegebied breekt een omvangrijke staking uit. →

26.
Het Pruisische Huis van Afgevaardigden neemt de Mijnwet aan, een gevolg van de
algemene mijnstaking in het Ruhrgebied deze winter. Zij biedt de regering de
mogelijkheid om in te grijpen in de arbeidsvoorwaarden.

27.
De Russische Oostzeevloot, die er vijf maanden over gedaan heeft om het strijdgebied
in het Verre Oosten te bereiken, wordt door de Japanse vloot bij het eiland Toesjima
voor de kust van Korea vernietigend verslagen. →

29.
In de nieuwe aangelegde zeehaven van Brugge lopen de eerste schepen binnen.

Geboren:
16.
Henry Fonda († 12-8-1982), Amerikaans filmacteur

20.
Gerrit Achterberg
(† 17-1-1962)
Nederlands dichter

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

24.
Michail Sjolochov
(† 21-2-1984), Russisch schrijver; Nobelprijs 1965

29.
Bob Hope, Amerikaans acteur

Gestorven:
26.
Alphonse de Rothschild (1-2-1827), Frans bankier

Russische vloot vernietigd
TOKIO, 27 mei - De Japanse vloot heeft in de Straat van Toesjima tussen Korea en
Japan de Russische Oostzeevloot een vernietigende nederlaag toegebracht. Bijna alle
schepen van de vloot, het Tweede Smaldeel, zijn tot zinken gebracht of buitgemaakt.
Slechts twee torpedojagers en een bewapend jacht konden naar Vladivostok ontkomen.
De vloot was enkele maanden geleden door tsaar Nicolaas naar het Verre Oosten
gestuurd om het in Port Arthur geblokkeerde Eerste Smaldeel te ontzetten. Toen Port
Arthur begin januari in handen van Japan viel, beval de tsaar het Tweede Smaldeel
koers te zetten naar Vladivostok. Daarvoor moest het echter door de Straat van
Toesjima, waar het in het vizier kwam van admiraal Togo van de Japanse vloot. De
strijd was ongelijk: de ongeoefende bemanning van de Russische vloot, uitgeput
door de lange reis en het tropische klimaat, was geen partij voor de veel beter
uitgeruste slagschepen van Togo met hun ervaren bemanning.
Togo, van wie verwacht werd dat hij harikiri zou plegen omdat hij niet in staat
was de vloot in Port Arthur te vernietigen, is in de Straat van Toesjima voor zijn
geduld beloond.
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De Japanse admiraal Togo, die zijn vloot naar de belangrijke overwinning leidde.

Tijdens de zeeslag gaat het Russische slagschip Borodino verloren.

Omvangrijke textielstaking in Rusland
IVANOVO-VOZNESENSK, 25 mei - In Ivanovo-Voznesensk is een grote staking
uitgebroken. Ongeveer 70 000 textielarbeiders in een van de belangrijkste steden in
het Centraal-russische industriegebied, waar de Russische ‘manchester’ vervaardigd
wordt, hebben het werk neergelegd uit protest tegen hun 14-urige werkdag en slechte
levensomstandigheden.
De werkgevers hebben voorgesteld om ter plekke in verschillende fabrieken
onderhandelingen te voeren, maar de stakende arbeiders hebben hun eigen
stakingscomité opgericht dat ze ‘Raad (Sovjet) van Gevolmachtigden’ noemen. De
eerste Sovjet in Rusland, 151 man sterk, heeft een deel van de stedelijke
bestuursfuncties opgeëist. Ook is een gewapende arbeidersmilitie opgericht, het
toezicht op de drukkerijen overgenomen en de verkoop van brandewijn verboden
verklaard.
De gouverneur van Ivanovo-Voznesensk krijgt na enige tijd versterking voor zijn
geringe troepenmacht en de stakende arbeiders moeten voor hun bijeenkomsten
uitwijken naar de rivier de Talka. Daar komt het tot bloedige schermutselingen tussen
de arbeiders en de politie. Als de werkgevers zich bereid tonen tegemoet te komen
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aan de eisen van de arbeiders, valt de eerste Sovjet uiteen. Op 5 augustus wordt de
staking beëindigd. Een van de leiders van de eerste Sovjet is Froense, de latere
Sovjet-volkscommissaris voor leger en marine.

1905
Juni
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5.
In Nederland treedt de wijziging van de Lager-Onderwijswet in werking. →

6.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken sinds 1898, Théophile Delcassé, wordt
onder Duitse druk gedwongen af te treden. →

7.
Het Noorse parlement, de Storting, spreekt zich uit voor de afschaffing van de unie
met Zweden. Sinds 1814 wordt Noorwegen - hoewel het land formeel onafhankelijk
is - geregeerd door de Zweedse koning.

8.
De Amerikaanse president Roosevelt doet Rusland en Japan een vredesvoorstel en
biedt zijn diensten aan om tot een vrede in het Verre Oosten te komen. Keizer Wilhelm
heeft op 3 juni de tsaar al aangeraden vredesonderhandelingen te openen.

13.
De sultan van Marokko nodigt de Nederlandse regering uit deel te nemen aan de
volgens Duits scenario geplande conferentie over Marokko.
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13.
De Griekse minister-president, Theodoros Delyannis, wordt vanwege een persoonlijke
vete door een huurmoordenaar vermoord. De oude, in 1826 geboren staatsman is
vanaf 1885 herhaalde malen regeringsleider geweest.

18.
Bij de parlementsverkiezingen in Nederland verliezen de confessionele
regeringspartijen. →

25.
De Poolse steden Warschau en Lodz komen in opstand tegen de Russen. In Rusland
zelf is een revolutionaire situatie ontstaan.

27.
Op het Russische oorlogsschip Potemkin breekt een muiterij uit. →

30.
Tijdens de viering van de 75-jarige Belgische onafhankelijkheid publiceert het
episcopaat een gemeenschappelijke herderlijke brief. →

Geboren:
21.
Jean-Paul Sartre († 15-4-1980), Frans schrijver en existentialistisch filosoof;
Nobelprijs in 1964

Gestorven:
15.
Hermann von Wissmann (4-9-1853), Duits ontdekkingsreiziger in Afrika
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30.
John Hay (8-10-1838), Amerikaans staatsman
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Muiterij op de ‘Potemkin’

‘De Potemkin voor Odessa.’ Schilderij van Manfred Bluth (1905).

ST. PETERSBURG, 27 juni - Matrozen van het slagschip Vorst
Potemkin-Tavritsjeski van de Zwarte-Zeevloot hebben het heft in eigen handen
genomen.
De opstand ontstond toen een van de officieren bevel gaf 30 matrozen te fusilleren
die de dag tevoren geweigerd hadden borsjtsj (soep) met bedorven vlees te eten en
daarop aan het muiten sloegen. Sommige officieren werden door de matrozen gedood
en andere overboord gegooid. Het was een culminatie van onrust, die zich van het
Russische leger en de marine heeft meester gemaakt, na beëindiging van de oorlog
met Japan.
Het slagschip Potemkin zette onder de rode vlag koers naar de havenstad Odessa
op de Krim waar een algemene staking heerste.
Geen van de bemanningsleden had een idee hoe het verder moest. Toen de staking
in Odessa op niets uitliep, verliet het slagschip Vorst Potemkin de haven weer.
Op 1 juli ontmoette het opstandige schip het eskader van twaalf oorlogsbodems,
dat door de Russische autoriteiten uitgezonden was om de muiterij de kop in te
drukken. Maar de matrozen weigerden op hun collega's van de Potemkin te schieten
en een van de schepen, het slagschip Georgi Pobedonosets, koos zelfs de kant van
de opstandige Potemkin.
Officieren echter deden dit schip stranden en de Potemkin moest naar Roemenië
uitwijken. In de haven van Constanza gaven de matrozen zich aan de Roemeense
autoriteiten over die na onderhandelingen beloofden de Russische matrozen als
buitenlandse deserteurs te behandelen.

Wetswijziging lager onderwijs in werking
DEN HAAG, 5 juni - Vandaag is de fel omstreden wijziging van de
Lager-Onderwijswet in het Staatsblad verschenen. Deze wetswijziging is een nieuwe
stap naar volledige gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs.
De subsidies voor het bijzonder lager onderwijs worden verhoogd en de
onderwijzers worden opgenomen in de Rijkspensioenregeling. Weliswaar worden
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ook de subsidies voor het openbaar lager onderwijs verhoogd, maar het bedrag van
die verhoging wordt ingehouden op de rijksbijdragen aan de gemeenten.
De wetswijziging werd door het parlement aangenomen met de stemmen van
rechts voor en die van linkse zijde tegen.
Vooral van liberale zijde was het verzet fel; men zag er een poging van het rechtse
kabinet-Kuyper in het openbaar onderwijs uit te hollen ten gunste van het bijzonder
(confessioneel) onderwijs.
Landelijk ontstond er een grootscheepse protestbeweging: ‘Maakt front voor de
openbare school’. Liberalen alsmede socialisten (die in beginsel niet tegen het
bijzonder onderwijs zijn) verzetten zich er ook tegen dat de overheid, hoewel ze het
bijzonder onderwijs wel met grote sommen subsidieert, daaraan geen
deugdelijkheidseisen stelt.

Franse minister Delcassé neemt ontslag
PARIJS, 6 juni - De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Théophile Delcassé,
heeft vanmorgen in de ministerraad zijn ontslag aangeboden. Hij blijft zich verzetten
tegen het voorstel van de Duitse keizer Wilhelm II om binnenkort in Algeciras een
internationale conferentie te beleggen over Marokko. De keizer deed dit voorstel in
maart, in een opzienbarende redevoering in Tanger.
Toen Delcassé zich prompt en openlijk verzette tegen deze suggestie, eiste Berlijn
het heengaan van de Franse minister. De regering in Parijs is onder de diplomatieke
druk gezwicht en heeft toegestemd in de conferentie. Volgens minister-president
Maurice Rouvier had Frankrijk anders rekening moeten houden met een oorlog met
Duitsland. Naar zijn zeggen had de Duitse rijkskanselier Vorst von Bülow dit in een
gesprek in januari met de Franse ambassadeur in Berlijn, Pierre Bihoud, zeer duidelijk
tot uitdrukking gebracht. Dit betekent het einde van het ministerschap van Delcassé,
een eminent diplomaat, die al zeven jaar aan het hoofd stond van de Quai d'Orsay.
Het is pikant dat Delcassé (53) heeft moeten wijken door toedoen van de man die
het staatshoofd is van het land, dat de Fransman als de erfvijand van Frankrijk
beschouwt. Het grootste deel van zijn ministerschap heeft Delcassé gewijd aan het
isoleren van Berlijn en hij slaagde daar aanvankelijk ruimschoots in door verdragen
met Italië en Rusland te sluiten en vooral door de Entente Cordiale met
Groot-Brittannië. Diplomatieke waarnemers in Parijs vragen zich af of het heengaan

Théophile Delcassé, Frankrijks minister van Buitenlandse Zaken, die na zeven jaar de Quai d'Orsay
moet verlaten.

van Delcassé niet tot ernstige verzwakking zal leiden van de Franse diplomatie.

Regering-Kuyper lijdt zware nederlaag
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DEN HAAG, 17-29 juni - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft het
kabinet-Kuyper zijn rechtse meerderheid verloren. De liberalen slaagden er echter
niet in een meerderheid te behalen.
Er lijkt door deze uitslag in de volksvertegenwoordiging een patstelling te zijn
ontstaan.
In de nieuwe Tweede Kamer zijn 25 katholieken, 15 antirevolutionairen en 8 leden
van de Christelijk-Historische Unie gekozen; dit betekent voor de AR een verlies
van 8 zetels en voor de CHU van 2. Samen beschikt rechts nog maar over 48 zetels.
De liberalen komen samen echter niet verder dan 45 zetels: 25 voor de
Unie-liberalen, 11 voor de vrijzinnig-democraten en 9 voor de vrije liberalen. De
socialisten ten slotte bezetten 7 zetels, een verlies van één.
De verkiezingsstrijd concentreerde zich feitelijk maar op één punt: voor of tegen
Kuyper. Wat dat betreft hebben de Nederlandse kiezers zich duidelijk uitgesproken.
Minder duidelijk is, wat er nu moet gebeuren; immers, geen van beide zijden beschikt
over een parlementaire meerderheid. Aangezien een liberaal minderheidskabinet
eventueel zou kunnen regeren met gedoogsteun van de socialisten, en een rechts
kabinet zeker niet, lijkt de vorming van een liberaal kabinet (eventueel alleen van
Unie-liberalen en vrijzinnig-democraten, die vóór de verkiezingen een
stembusakkoord sloten) in de lijn der verwachtingen te liggen.

Bisschoppen in België publiceren herderlijke brief
BRUSSEL, 30 juni - Terwijl men overal in het land uitbundig feestvierde ter
gelegenheid van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid, heeft het gehele episcopaat
van België onder leiding van kardinaal-aartsbisschop Goossens van Mechelen zijn
stem laten horen in een gemeenschappelijke herderlijke brief, die vandaag is
gepubliceerd.
De tekst gaat ervan uit dat België een katholieke natie is, beschermd door ‘la charte
fondamentale’ (de grondwet) en de constitutionele monarchie. Niettemin is dit
kerkelijke document het eerste in zijn soort dat de specifieke eigenheid van het
burgerlijk gezag in de samenleving onderkent en waarin het sociale programma van
paus Leo XIII na tien jaar van scherpe kritiek en tegenstrijdige aarzelingen
geaccepteerd wordt. Bovendien formuleert het document de christelijke deugd van
vaderlandsliefde.
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3.
Na de verkiezingsnederlaag voor de regeringspartijen, neemt het Nederlandse
kabinet-Kuyper ontslag.

3.
Het Franse parlement keurt na amendering het wetsvoorstel tot scheiding van Kerk
en Staat goed.

8.
Na zich zeker gesteld te hebben van de steun van de VS stemt de Franse regering in
met deelneming aan de door Duitsland geëiste internationale Marokko-conferentie.

9.
In Konstanz aan het Bodenmeer wordt een internationale socialistische
vredesconferentie gehouden.

22.
De Chinese regering laat de VS, die bemiddelen in de Japans-Russische oorlog,
weten dat ze geen akkoord over Mantsjoerije zal aanvaarden tenzij ze rechtstreeks
bij de vredesonderhandelingen wordt betrokken.
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25.
Op hun jachten voor de rede van Bjorkö - ten noordwesten van St. Petersburg onderhandelen tsaar Nicolaas II en keizer Wilhelm II over een mogelijke alliantie.
→

26.
De Belgische Kamer van Afgevaardigden keurt de wet op de zondagsrust goed. →

29.
Tijdens de voorbereidende besprekingen die tot vredesonderhandelingen tussen
Rusland en Japan moeten leiden, sluiten de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken, Taft, en de Japanse minister-president, Katsoera, een geheim akkoord waarbij
de VS Japan de vrije hand laten in Korea in ruil voor non-interventie van Japan op
de Filippijnen.

30.
In het gebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond te
Amsterdam besluiten vertegenwoordigers van verschillende vakbonden om uit
onvrede met het steeds meer in syndicalistisch vaarwater komende Nederlandsch
Arbeids Secretariaat een nieuwe vakcentrale op te richten.

Geboren:
29.
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld († 18-9-1961), Zweeds politicus en diplomaat

Gestorven:
5.
Carel Victor Gerritsen (2-2-1850), Nederlands radicaal politicus en vrijdenker

Pact van Björkö gesloten
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Op het Duitse keizerlijke jacht voor de rede van Björkö voeren keizer Wilhelm II (rechts) en tsaar
Nicolaas II (tweede van rechts) besprekingen over een Duits-Russische alliantie.

BERLIJN, 25 juli - De Duitse keizer Wilhelm II en de Russische tsaar Nicolaas
II hebben vandaag na een tweedaags overleg op het Baltische eiland Björkö een
verdrag tot wederzijdse bescherming gesloten. Het is de bedoeling dat ook Frankrijk
tot het verdrag toetreedt.
Het topoverleg op Björkö - een eiland niet ver van de Finse kust - wordt algemeen
beschouwd als een plechtige gebeurtenis om de wereld te laten zien dat er tussen
beide staatshoofden een nauwe band bestaat. Bovendien zou de Duitse vorst graag
een nauwere politieke band met Rusland zien als een tegenwicht tegen de Frans-Britse
Entente Cordiale. Tegen deze achtergrond moeten dan ook de geruchten worden
beschouwd als zou de Duitse keizer zijn ‘ambtgenoot’ hebben toegezegd in geval
van eventuele opstanden in het koninkrijk Polen Duitse troepen ter beschikking te
stellen om daar in naam van de Russische tsaar rust en orde in het land weer te
herstellen.
Het akkoord tussen de twee vorsten tot wederzijdse bescherming wekt in de
kanselarijen van Berlijn en Petersburg intussen verbazing. Na de zware nederlaag
van de Russen tegen Japan heeft Rusland - geplaagd als het ook nog is door
binnenlandse woelingen - bovenal behoefte aan een goede verstandhouding met
Groot-Brittannië. Alleen dat land kan de vrede in het Verre Oosten waarborgen.
Voorts is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, graaf von Lamsdorff,
niet vergeten dat vooral de Duitsers zijn land hadden aangemoedigd om het
oorlogsavontuur tegen Japan te beginnen.
Men voelt er derhalve weinig voor nu een verdrag met Duitsland te sluiten. Ook
in Berlijn heeft men er weinig vertrouwen in dat een akkoord tot leven kan worden
gewekt. Met name de clausule die Frankrijk erin betrekt, roept twijfels op.

Wet op de zondagsrust
BRUSSEL, 26 juli - De Wet op de zondagsrust die vandaag werd afgekondigd, heeft
betrekking op alle arbeiders en bedienden, zowel volwassenen als minderjarigen.
Het wetsvoorstel was ingediend door de socialisten en een deel van de katholieke
rechtervleugel. Het voorstel viel helemaal niet in goede aarde bij vele doctrinaire
katholieken en liberalen die daarin een aanslag op het vrije ondernemerschap zagen.
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Daarnaast waren de meeste liberalen, zelfs als ze het principe van de verplichte
arbeidsrust aanvaardden, ertegen gekant omdat ze er een ontoelaatbare bemoeienis
van de Kerk in zagen. Liever kozen ze voor een willekeurige dag in de week. Deze
regeling zou echter weer tot gevolg hebben dat, indien man én vrouw werken, beiden
niet dezelfde rustdag hebben.
De wet spreekt overigens niet van gedwongen rust maar van een verbod om
loontrekkenden te laten werken op zondag, behalve huispersoneel en familieleden.
Dit is dan ook de reden dat in België (tot op heden) sommige winkels op zondag hun
deuren niet sluiten.
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6.
Na de openingsbesprekingen van de Japans-Russische vredesonderhandelingen op
het buiten van president Roosevelt te Oyster Bay beginnen de onderhandelingen op
de marinebasis te Portsmouth (New Hampshire). Japan heeft Komoera en Takahira
gedelegeerd, Rusland graaf Witte.

12.
Japan en Groot-Brittannië verlengen hun alliantieverdrag van 1902 voor 10 jaar.

12.
In Antwerpen wordt het nieuwe Centraal Station (de Middenstatie) feestelijk geopend.
→
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Op 12 augustus opent koning Leopold II het nieuwe Centraal Station de Middenstatie in Antwerpen.
Het gebouw, waarin volgens de wil van de koning uitsluitend Belgische materialen zijn verwerkt, is
ontworpen door de Bruggenaar De la Senserie.

13.
Het Noorse volk bevestigt per plebisciet het besluit van 7 juni van het parlement om
een einde te maken aan de Unie met Zweden.

17.
In Nederland formeert de liberaal Goeman Borgesius het vrijzinnig kabinet - De
Meester. →

19.
Tsaar Nicolaas II publiceert een manifest waarin hij een grondwet toezegt. Zijn
belangrijkste concessie is een bij beperkt kiesrecht te verkiezen
volksvertegenwoordiging, de Doema, bedoeld als wetgevend lichaam. De tsaar
behoudt zich het vetorecht voor. →

20.
De Chinese revolutionair Soen Jat-sen, die sinds 1895 uit zijn vaderland verbannen
is, richt in Tokio de T'oeng Meng Hoei op, een verbond van alle geheime
genootschappen in China die zich verbonden hebben om de Mansjoe-dynastie ten
val te brengen.
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29.
Rusland en Japan worden het eens over de vredesvoorwaarden. De ondertekening
van het verdrag volgt over een week.

30.
Turkije slaat het voorstel van de grootmachten af om door internationale controle
van de financiën van Macedonië een bijdrage te leveren aan de oplossing van de
Macedonische kwestie.

Geboren:
6.
Clara Bow († 27-9-1965), Amerikaans filmactrice

18.
Peter Kreuder († 26-6-1981), Duits componist

29.
Martinus Antonius Jansen († 28-3-1983), Nederlands prelaat; bisschop van Rotterdam
van 1956-1970

Gestorven:
21.
Jules Oppert (9-7-1825), Duits assyrioloog, een der ontcijferaars van het spijkerschrift
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Vrijzinnig kabinet beëdigd
DEN HAAG, 17 augustus - Koningin Wilhelmina heeft het nieuwe kabinet onder
leiding van mr. Th.H. de Meester beëdigd. Het kabinet bestaat, voor zover de leden
een politieke richting aanhangen, uit Unie-liberalen en vrijzinnig-democraten.
De formatie van het kabinet was opgedragen aan mr. H. Goeman Borgesius,
voorman van de Liberale Unie. Hijzelf neemt geen zitting in het kabinet, evenmin
als de leider van de Vrijzinnig-Democratische Bond, mr. H.L. Drucker. De reden
dat geen markante politici in het kabinet zitting hebben, is dat na de hevige strijd
tussen links en rechts van de afgelopen jaren enig apaisement gewenst is, zo neemt
politiek Den Haag aan. Wellicht heeft ook het feit een rol gespeeld dat bij een
ministerschap van Goeman Borgesius de door hem met slechts enkele stemmen
meerderheid op de antirevolutionairen veroverde kamerzetel van Enkhuizen vrij zou
komen. De kans is groot dat deze bij een nieuwe verkiezing voor de liberalen verloren
zou gaan, waardoor de linkse meerderheid in de Tweede Kamer zou slinken tot 51
zetels.
Minister-president (en minister van Financiën) wordt nu De Meester,
oud-vice-voorzitter van de Raad van Indië, die juist met verlof in Nederland was.
Grondslag van het kabinet is het ‘concentratie-program’, waarmee Unie en VDB
gezamenlijk de verkiezingen ingingen. Wat de kiesrechtkwestie betreft wil dit program
dat er in de grondwet een artikel (‘blanco artikel’) wordt opgenomen, dat de regeling
van het kiesrecht overlaat aan de wetgever.

Tsaar staat vorming van Doema toe
ST. PETERSBURG, 19 augustus - Met de bedoeling Rusland een soort parlement
te geven, heeft minister van Binnenlandse Zaken Boelygin een wet ontworpen waarin
de vorming van de Doema wordt voorgesteld.
De wet is heel gunstig voor de boerenbevolking van Rusland, niet alleen de grootste
maar ook de meest trouwe, monarchistische en conservatieve bevolkingsgroep.
Volgens Boelygin moet de komende Doema belast worden met besprekingen en
beoordelingen van de nieuwe wetten, van begrotingen en van veranderingen in de
bestuursstructuur. Verkiezingsreglementen voor de Doema zullen onmiddellijk
voorbereid worden en de afgevaardigden van de Donprovincies zullen niet later dan
in januari 1906 bij elkaar komen. Het nieuwe kiesrecht zal niet van godsdienst of
nationaliteit afhangen. De Doema zal echter, volgens de nieuwe wet, geen beslissende
stem kunnen uitbrengen, maar zich beperken tot een adviserende functie.
Boelygins wetsontwerp wordt bekritiseerd door sociaal-democraten als Lenin en
zelfs door gematigde politici als graaf Witte, die opmerkt dat de Doema als een
parlement in de westerse landen moet fungeren óf helemaal niet moet bestaan.
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5.
De Vrede van Portsmouth, die een einde maakt aan de Russisch-Japanse oorlog,
wordt plechtig ondertekend. →

5.
In Australië wordt te Sydney de National Defence League opgericht, die uit angst
voor de rijzende zon van Japan actie gaat voeren voor invoering van de dienstplicht.

7.
In het nieuwe Nederlandse kabinet is door samenvoeging een nieuw ‘superministerie’
gevormd: dat van Landbouw, Handel en Nijverheid. Met de leiding ervan wordt mr.
J.D. Veegens belast.

8.
In Denemarken wordt het op 23 maart door het kabinet-Christensen ingediende
wetsontwerp inzake lijfstraffen door het parlement aangenomen. Hiertegen was in
het land veel verzet gerezen.

11.
De Russische ambassadeur in Den Haag begint diplomatieke consultaties om een
tweede Vredesconferentie bijeen te roepen.

14.
Als opvolger van ir. Lely wordt de voormalige minister van Koloniën, A.W.F.
Idenburg, benoemd tot gouverneur van Suriname. →
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14.
In Amsterdam wordt in de Albert Cuypstraat een van de grootste straatmarkten van
Europa ingewijd.

17-23.
De Duitse sociaal-democratische partij, de SDP, congresseert in Jena. Een motie van
Bebel tegen de politieke massastaking wordt aangenomen.
Ook neemt de partij stelling tegen de Duitse buitenlandse politiek.

27.
Koning Leopold II wijdt de ter ere van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid
van België opgerichte triomfboog in het Brusselse Jubelpark in. →

28.
Frankrijk en Duitsland worden het eens over de agenda van de te houden internationale
Marokko-conferentie.

Geboren:
5.
Arthur Koestier (†3-3-1983), Brits schrijver van Hongaarse origine

18.
Greta Garbo, filmster van Zweedse origine

Gestorven:
4.
Pierre de Braza (1852), stichter van Frans Kongo

Japan en Rusland sluiten Vrede van Portsmouth
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PORTSMOUTH, 5 september - Rusland en Japan hebben vandaag in het Amerikaanse
Portsmouth een vredesverdrag ondertekend. Daarmee is officieel een einde gekomen
aan de Japans-Russische oorlog die ruim anderhalf jaar heeft geduurd en is uitgemond
in een militaire nederlaag voor Rusland. In het vredesverdrag, dat tot stand kwam
dank zij bemiddeling van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt, is bepaald
dat de Russen Port Arthur, Zuid-Mantsjoerije en zuidelijk Sachalin zullen loslaten.
Verder wordt in het verdrag de heerschappij van Japan over Korea erkend. In ruil
voor deze concessies van Rusland hebben de Japanners afgezien van hun eis van
herstelbetalingen. Dit onder druk van de Verenigde Staten, die hadden gedreigd alle
Amerikaanse leningen aan Japan te staken als de oorlog zou worden voortgezet.
De clausule aangaande de Japanse heerschappij over Korea was geen bezwaar
voor de Britten, die halverwege de onderhandelingen in Portsmouth hun verdrag met
Japan hadden herzien en verlengd. Daarin werd bepaald dat ‘Japan overwegende
politieke, militaire en economische belangen in Korea heeft’.

Leopold II wijdt triomfboog in
BRUSSEL, 27 september - Bij de inwijding van de triomfboog ter gedachtenis van
vijftig jaar Belgische onafhankelijkheid, overigens 25 jaar te laat, dankte koning
Leopold II vanochtend ontroerd de ‘milde schenkers’ die de bouw van dit trotse
stadsmeubel mogelijk hadden gemaakt. Het is echter een publiek geheim dat de boog
is betaald uit opbrengsten uit Kongo.

Minister Idenburg opvolger Ir. Lely
DEN HAAG, 14 september - Oud-minister van Koloniën, de antirevolutionair A.W.F.
Idenburg, is als opvolger van ir. Lely benoemd tot gouverneur van Suriname.
Idenburg is drie jaar minister van Koloniën geweest en heeft zich de afgelopen
jaren laten kennen als een sterk pleitbezorger van christelijk-ethische koloniale
politiek. Zo stelde de regering eerder dit jaar op zijn voorstel een bedrag van ƒ 40
miljoen beschikbaar voor de economische ontwikkeling van Indië.
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6.
In Moskou vinden massale stakingen en straatgevechten plaats.

14.
In Parijs wordt een internationale vliegeniersvereniging, de Fédération Aéronautique
Internationale (F.A.I.) opgericht.

15.
Het NVV-bestuur keert zich tegen de heiersstaking. →

16.
De onderkoning van India, markies George Curzon, besluit tot de verdeling van
Bengalen. →

20.
Met het lamleggen van het spoorwegverkeer wordt het economische leven in Rusland
stilgelegd. De staking wordt algemeen.
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20.
Als concessie aan de in opstand gekomen Polen staat de tsaar het gebruik van het
Pools in het openbare leven toe. Desondanks is er in Warschau een algemene staking
uitgebroken; op 28 oktober stellen de autoriteiten er de avondklok in.

25.
In Karlstad tekenen Noorwegen en Zweden het verdrag dat een einde aan de Unie
maakt. Twee dagen later doet koning Oscar afstand van de Noorse troon.

30.
Onder druk van de algemene staking publiceert de tsaar zijn ‘Oktober-manifest’
waarin hij concessies doet over de aangekondigde Doema: deze krijgt volle
wetgevende bevoegdheden en het kiesrecht wordt uitgebreid.
De burgerlijke vrijheden worden gegarandeerd. →

31.
Bij het bekend worden van het Oktober-manifest formeren de ‘Oktobristen’ - de
gematigde bourgeoisie die de tsaristische hervorming toejuicht - met progressievere
liberalen de Constitutionele Democratische Partij (Kadetten-partij). De RSDAP, de
Russische socialistische partij, wijst het manifest als onvoldoende van de hand.

31.
De internationale Kongo-onderzoekscommissie biedt haar eindrapport aan koning
Leopold aan. →

Geboren:
15.
Charles Percy Snow († 1-7-1980), Engels schrijver

23.
Felix Bloch, Amerikaans kernfysicus van Zwitserse origine
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Gestorven:
6.
Ferdinand von Richthofen (5-5-1833), Duits geograaf en ontdekkingsreiziger

NVV tegen heiersstaking
AMSTERDAM, 15 oktober - Het bestuur van het NVV (dat overigens pas op 1
januari 1906 officieel in werking treedt) heeft zich uitgesproken tegen de door de
heiers geïnspireerde bouwstaking.
Enkele weken geleden ontstond bij de bouw in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam
onvrede onder de heiers; zij eisten ploegen van zes in plaats van vijf man, omwille
van de veiligheid en om de dreigende werkloosheid te keren. De heiers, die zich
lieten leiden door de bouwfederatie van het NAS, saboteerden pogingen van
NVV-gezinden om een gesprek met de patroons op gang te krijgen.
Door heiwerk dat door stakingsbrekers ofwel onderkruipers was verricht besmet
te verklaren, wisten de heiers ook de metselaars en opperlieden van de NAS-bond
te bewegen het werk neer te leggen. Het conflict spitste zich minder toe op de eisen
van de heiers dan op de tegenstellingen tussen NAS en NVV.
Het NVV-bestuur heeft nu overwogen dat de winst die de heiers eventueel kunnen
boeken - het te werk stellen van hun mannen - niet opweegt tegen de offers die alle
bouwvakkers al enige weken hebben moeten brengen. Het NVV raadt dan ook aan
alleen steun te verlenen aan leden van NVV-bonden die door uitsluiting zijn getroffen,
en zich verder verre te houden van de heiers en metselaars met hun ‘roekeloze tactiek’.

Oktober-manifest tsaar
ST. PETERSBURG, 30 oktober - Na dagen van grote spanningen en verschillende
geruchten is het ‘Manifest van 17 oktober’ verschenen waarin tsaar Nicolaas II
verklaart de Russische natie de grondbeginselen te verschaffen van burgerlijke vrijheid
volgens de principes van werkelijke onschendbaarheid van persoon, vrijheid van
geweten, meningsuiting en vergadering. Ook belooft de tsaar democratisch kiesrecht
met gebruik van het principe dat voortaan geen wet zonder toestemming van de
Rijksdoema (volksvertegenwoordiging) kan worden aangenomen.
Het manifest, opgesteld door een van de meest briljante Russische politici, Witte
(van Nederlandse afkomst), brengt evenwel niet de gewenste resultaten. Hoewel
graaf Witte persoonlijk in de noodzaak van hervormingen gelooft en niet de bedoeling
heeft gehad ze weer ongedaan te maken, wantrouwt zowel links als rechts het
‘Manifest’ en wordt Lenin, die na 17 oktober naar Rusland komt, de heftigste
tegenstander van de regeringspolitiek. Zelfs de liberalen weigeren medewerking.
In St. Petersburg gaan geruchten dat de tsaar het ‘Manifest’ tegen zijn wil heeft
ondertekend, onder druk gezet door Witte. Voorstanders van de reactionaire ‘Stichting
van Aartsengel Michaël’ proberen Witte te doden door in zijn huis tijdbommen te
plaatsen.

Kongocommissie wil hervorming
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BRUSSEL, 31 oktober - Vandaag is het eindrapport van de Internationale
Onderzoekscommissie over Kongo gepubliceerd. Het rapport heeft zeker niet de
explosieve kracht van het Casement-rapport, maar legt ook de nadruk op tekorten
en misbruiken. Het rapport erkent dat de Kongostaat het recht heeft om niet-bebouwde
gronden in bezit te nemen maar stelt vast dat de inlanders over meer landbouwgrond
moeten kunnen beschikken. Ook moet er voor die inlanders vrijheid van handel zijn.
Dit betekent het verdwijnen van monopolies van staat en concessies.
Zoals verwacht, wordt de verplichte arbeid in de sector van de ‘rode rubber’ zwaar
aangevallen.

Indiase provincie Bengalen gesplitst
CALCUTTA, 16 oktober - Onder hevige protesten van de hindoebevolking is vandaag
de verdeling van Bengalen in Oost- en West-Bengalen officieel afgekondigd.
De onderkoning van India, markies George Curzon, heeft tot de verdeling van
Bengalen besloten omdat de provincie met 85 miljoen inwoners nauwelijks efficiënt
bestuurbaar was. De moslims in Bengalen zijn het roerend eens met de splitsing
omdat zij in Oost-Bengalen een meerderheid krijgen en mogelijkheden zien voor
betere ontwikkeling van deze nieuwe provincie. De hindoes daarentegen, die weinig
vertrouwen hebben in een verbetering van hun positie, zijn fel tegen de verdeling
gekant.
Zij hebben de laatste tijd al emotioneel campagne gevoerd tegen het besluit van
Curzon en gedreigd om geweld te gebruiken als de beslissing niet ongedaan wordt
gemaakt.
Een van de acties die zij overwegen te voeren tegen deze ‘verdeel-en-heerspolitiek
van de Britse overheid’, zoals zij het zelf noemen, is ‘schwadesi’, een boycot van
Britse produkten door het gebruik van eigen artikelen.
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4.
In Rotterdam breekt een havenstaking uit gericht tegen de invoering van
gemechaniseerde graanelevatoren, die - naar men vreest - tot ontslagen zullen leiden.
→
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9.
De Luikse Wereldtentoonstelling wordt gesloten. Zeven miljoen bezoekers hebben
de expo sinds de openingsdag op 27 april bezocht.

9.
Een op 10 juni uitgebroken mijnstaking in Zweden wordt winnend afgesloten. De
mijndirecties gaan akkoord met een minimumloon.

10.
De matrozen van de Russische marinebasis Kronstadt slaan aan het muiten. →

16.
De gematigde Russische politicus graaf Witte, die onderhandelaar was te Portsmouth,
wordt benoemd tot minister-president.

18.
Bij plebisciet spreekt (het mannelijk deel van) het Noorse volk zich uit voor de
monarchie. Als vorst wordt prins Karel van Sleeswijk-Holstein
Sonderburg-Glücksburg, telg van het Deense vorstenhuis, gekozen. →

22.
Vlooteenheden van Oostenrijk/Hongarije, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en
Italië bezetten de douanekantoren in Mytilene op het eiland Lesbos, om de Turkse
regering te dwingen in te stemmen met hun voorstellen ten aanzien van Macedonië.

27.
De regering van Oostenrijk/Hongarije besluit tot een compromisoplossing voor de
nationaliteitenkwestie in Moravië: de Landdag daar zal worden opgesplitst in een gescheiden te verkiezen - Duits sprekend en Tsjechisch sprekend deel.

28.
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In Ierland wordt de Sinn Fein georganiseerd als een politieke partij, die strijdt voor
de onafhankelijkheid.

28.
In Wenen roept de leider der Oostenrijkse socialisten, Victor Adler, op tot een
algemene staking. Onder deze druk belooft de regering de invoering van algemeen
kiesrecht.

Geboren:
17.
Astrid Bernadotte, prinses van Zweden († 29-8-1935)
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Muiterij in Kronstadt

De verdediging van Kronstadt tegen de muiterij.

KRONSTADT, 10 november - Afgelopen nacht zijn in Kronstadt, een vesting van
de Russische marine op het eiland Kotlin, 29 km van St. Petersburg, matrozen in
opstand gekomen. Soldaten volgden de matrozen en hun gemeenschappelijke muiterij
heeft inmiddels gigantische afmetingen aangenomen.
Tegen de middag stond half Kronstadt in brand. De muiters zeggen dat ze het zat
zijn mensen achterna te zitten en dat ze zelf vrijheid willen. Twaalf winkels gingen
in vlammen op en verschillende openbare gebouwen werden geplunderd.
Twee dagen later is Kronstadt in een enorm kamp veranderd. Benden van
gedegradeerde, verlopen uitziende, muitende zeelui zijn onder strenge bewaking naar
St. Petersburg gebracht en vandaar naar de Vyborg-gevangenis. Hun muiterij is met
wapengeweld bedwongen.
Ook hebben er nog muiterijen plaatsgevonden in Vladivostok en in Sevastopol.
Bij de laatste waren 12 oorlogsbodems betrokken, die onder vuur werden genomen
door de artillerie van manschappen die trouw aan de regering zijn gebleven. De leider
van de muiters te Sevastopol, luitenant Schmidt, werd gefusilleerd. Graaf Witte,
sinds kort premier, is onder hogedruk aan het werk om te proberen de volksonrust
in te tomen.

Havenstaking succes voor arbeiders
ROTTERDAM, 18 november - Duitse graanimporteurs hebben laten weten, dat zij
geen graan zullen afnemen dat in de Rotterdamse haven door elevators is gelost. De
havenarbeiders die sinds twee weken in staking zijn tegen de invoering van het
machinaal lossen van zeeschepen, hebben hiermee een belangrijke overwinning
behaald op de werkgevers.
In augustus arriveerden de eerste twee graanelevators in de Rotterdamse haven.
De arbeiders, aanvankelijk verdeeld over de komst van de arbeidbesparende machines,
verklaarden zich uiteindelijk in meerderheid niet tegen de elevators, mits daarop met
volle ploegen zou worden gewerkt. De werkgevers gingen niet op deze eis in.
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Op 4 november legden de wegers uit protest het werk neer; de controleurs sloten
zich bij hen aan. Aangezien het zonder deze arbeiders niet mogelijk is graan te lossen,
kwamen alle overslagwerkzaamheden stil te liggen. De grote Algemene
Havenarbeidersvereniging,

Aanleiding tot de staking: een graanelevator.

waarin socialisten en syndicalisten zijn verenigd, verklaarde zich tegen de leuze
‘Weg met de elevators’, maar riep haar leden wel op tot een solidariteitsstaking.
Nu de Duitse graanimporteurs, die hun aanvoer via Rotterdam zagen wegvallen,
door de knieën zijn gegaan, zijn de havenwerkgevers gedwongen de elevators buiten
gebruik te stellen.

De nieuwe Noorse vlag wordt gehesen.

Noorwegen kiest koning
OSLO, 18 november - Het Noorse parlement, het Storting, heeft de Deense prins
Karel vandaag tot koning van Noorwegen gekozen. Karel zal het onlangs
onafhankelijk geworden Noorwegen regeren als koning Haakon VII. (Haakon VI,
zijn naamsvoorganger, regeerde Noorwegen in de veertiende eeuw.)
Met de verkiezing is, na vele jaren van vruchteloos overleg, het eerder dit jaar
begonnen en snel afgewikkelde onafhankelijkheidsproces besloten. Dit proces begon
in maart met de vorming van een regering door de Bergense reder Peter Christian
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Michelsen, die direct op een verbreking van de personele unie tussen Zweden en
Noorwegen aanstuurde. Hij forceerde daartoe een wet die koning Oscar II niet kon
ondertekenen, bood daarop zijn ontslag aan en stelde, toen de koning dat weigerde
te aanvaarden, dat de monarchie had opgehouden de constitutionele functies uit te
oefenen.
Op 7 juni kwam aldus een eind aan de personele unie. Michelsen bood de Noorse
troon aan aan een lid van het Zweedse koningshuis - een aanbod dat door Oscar werd
afgewezen - en organiseerde een referendum over de Noorse onafhankelijkheid dat
hij met overweldigende meerderheid - 99,999 procent van de stemmen - won. Na
overleg met Zweden, Engeland en een aantal andere Europese mogendheden werd
de Noorse troon aangeboden aan de Deense prins Karel, die, alvorens het aanbod
aan te nemen, een uitspraak van het Noorse volk wenste. Eerder deze maand stemde
tachtig procent van de Noren in met het koningschap van Karel.

Koning Haakon VII van Noorwegen.
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4.
De Britse regering-Balfour treedt af. →

4.
De Finse senaat besluit tot annulering van de russificatiewetten, met name die welke
het gebruik van het Russisch in het openbare leven verplicht stellen.

9.
De Franse senaat stemt in met de door de Kamer van Afgevaardigden op 3 juli
aangenomen wet op de scheiding tussen Kerk en Staat. →

10.
De Duitse bacterioloog Robert Koch ontvangt voor zijn ontdekking van de choleraen tuberkelbacil de Nobelprijs. De Oostenrijkse pacifiste Bertha von Suttner krijgt
de vredesprijs.

16.
De Turkse regering zwicht voor de internationale druk - geëscaleerd in de
vlootblokkade van Mytilene sinds 22 november - om de door hen noodzakelijk
geachte hervormingen in Macedonië door te voeren.
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16.
De Russische minister-president Witte laat de Petersburgse sovjet uiteenjagen en
haar leiders arresteren. Als berichten hierover Moskou bereiken, leidt dit op 22
december tot het uitbreken van een arbeidersopstand. Het leger - dat loyaal aan de
regering blijft - wordt ingezet om de zich achter barricaden verschanste arbeiders te
onderwerpen. →

25-30.
In het Finse Tampere komt de eerste conferentie van de bolsjeviki bijeen onder
voorzitterschap van Lenin. Men besluit tot het boycotten van de Doema.

26.
De met pensioen gaande Duitse generaal graaf Alfred von Schlieffen laat een militair
testament na. →
-. In Perzië breekt een revolutie uit. De moellahs en kooplieden, die deze leiden,
hebben het gemunt op de voortdurend aan het buitenland concessies doende Moezaffar
al-Din, die sinds 1896 sjah is.

Geboren:
24.
Howard Hughes († 5-4-1976), Amerikaans zakenman, filmmagnaat en
vliegtuigontwerper

28.
Earl ‘Fatha’ Hines (eigenlijk Earl Kenneth) († 22-4-1983), Amerikaans jazzpianist
en -dirigent

31.
Guy Mollet († 3-10-1975), Frans rechts-socialistisch politicus

Arbeidersopstand in Moskou
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In Moskou hebben stakende arbeiders barricaden tegen de regeringstroepen omgeworpen.

MOSKOU, 21 december - Terwijl de leiders van de algemene staking in St.
Petersburg, Nosarj-Chroestalijov en Trotski, zich onder arrest bevinden als gevolg
van een mislukte poging een gewapende opstand te ontketenen, breidt de
stakingsbeweging te Moskou zich uit. De arbeiders hebben massaal gehoor gegeven
aan de oproep van de Moskouse Sovjet gisteren om het werk vandaag neer te leggen.
Het zijn er al meer dan 100 000.

Barricaden
Bijeenkomsten en demonstraties volgen en na interventie van politie en leger worden
er barricaden opgeworpen. In de nacht van 22 op 23 december geeft de
gouverneur-generaal van Moskou, Doebasov, het bevel het vuur te openen op de
opstandelingen.
Ongeveer 6000 gewapende arbeiders en andere actievoerders schieten terug met
jacht-en legergeweren en pistolen.
De barricaden kunnen geen verzet bieden aan het zware materieel van de
regeringstroepen en dienen eerder als beschutting. De opstandelingen opereren
vervolgens in groepjes van een man of vier. Vanuit ramen en deuren en vanaf daken
nemen ze eenheden die de tsaar trouw gebleven zijn, onder vuur en richten daardoor
ook vrij gevoelige verliezen aan.
De situatie in Moskou wordt kritiek voor de autoriteiten en op 28 december komt
het Semjonovski-garderegiment uit St. Petersburg aan per trein alsmede het
Ladozjski-regiment uit Warschau. De spoorwegmensen op de lijn St.
Petersburg-Moskou staken namelijk niet. Door deze aanvoer van versterkingen wordt
de strijd beslist. Vervolgens besluit de Moskouse Sovjet op 1 januari 1906 de staking
en de opstand te beëindigen. Het verzet in de deelstaat Presnja gaat nog enige tijd
door. Na beëindiging van de opstand worden tal van deelnemers, die zich aan de
regeringstroepen hebben overgegeven, ter plekke geëxecuteerd en anderen worden
naar Siberië verbannen.
Tijdens de opstand zijn meer dan 1000 burgers om het leven gekomen.

Strategie
Plechanov, de geestelijke vader van het Russische marxisme, vindt dat het een onjuist
moment is geweest om de staking te beginnen en dat het daardoor geen zin heeft
gehad door te gaan en naar de wapenen te grijpen. Lenin is het hiermee niet eens:
‘Integendeel, men had veel vastberadener, energieker en offensiever naar de wapenen
moeten grijpen... de revolutie kan nog zeer veel verdergaan, in de breedte en in de
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diepte... een grote massale strijd nadert. Het zal de gewapende opstand zijn’. In
Nederland prijst Henriëtte Roland Holst de ‘heerlijke exaltatie’ van de revolutionairen.

Demonstrerende studenten in St. Petersburg.

Testament von Schlieffen
BERLIJN, 26 december - In Duitsland is een plan bekend geworden over de wijze
waarop Duitsland in geval van een oorlog op twee fronten te werk zou kunnen gaan.
Het is afkomstig van de scheidende chef van de generale staf, Alfred graaf von
Schlieffen. De 72-jarige veldmaarschalk heeft in zijn concept, dat al jaren in hoge
militaire kringen circuleert, voorrang verleend aan het westelijk front. Hier zou de
vijand moeten worden verslagen, voordat de vijand in het oosten zijn troepen zou
hebben geformeerd.
De tactiek aan een eventueel westfront betekent een verdere ontwikkeling van de
krijgskunst van de tweezijdige omsingeling van de tegenstander. Zwaartepunt dient
volgens het Schlieffenplan te liggen op de noordflank van het Duitse front. Deze zou
over de noordflank van de Franse troepen heen het Franse leger tegen de Zwitserse
grens aan moeten drukken, en vervolgens tot overgave moeten dwingen.
Aan het oostelijk front zou volgens von Schlieffen voorlopig een strategisch
defensief plan moeten worden gevolgd. Daarvoor zou dan ook maar een minimum
aantal troepen ter beschikking moeten worden gesteld. Het Schlieffen-plan gaat ervan
uit dat de tsaristische legers meer dan twee maanden nodig hebben om op
oorlogssterkte te komen. Tegen de tijd dat het zover is, zou het Duitse leger in het
westen de zege al moeten hebben geboekt en naar het oostfront worden overgebracht.
Het ver ontwikkelde spoorwegnet kan hierbij de mobiliteit van de troepen vergroten.
Gevaarlijk wordt het echter, wanneer Groot-Brittannië Duitsland de oorlog zou
verklaren, terwijl dat land zijn legers aan het oostfront heeft geconcentreerd. Aldus
zou er een nieuw westfront ontstaan.
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Regering-Balfour demissionair
LONDEN, 4 december - Premier Balfour van Groot-Brittannië heeft bij de koning
het ontslag van zijn kabinet ingediend. Sir Henry Campbell-Bannerman is opgedragen
een nieuw kabinet te vormen.
De regeringscrisis maakt een einde aan een bewind, waaraan de Unionisten twintig
jaar hebben deelgenomen. Hun prestaties werden al geruime tijd bekritiseerd wegens
een gebrek aan vernieuwing en verbetering.
Het nieuwe liberale kabinet wordt echter ook met de nodige scepsis tegemoetgezien.
Sir Henry Campbell-Bannerman heeft geen partijgenoten van formaat die een
krachtige nieuwe regering kunnen vormen. Gebrek aan bestuurservaring onder zijn
ministers wordt betreurd.
De meest eminente figuur in de liberale rijen, Lord Rosebery, heeft bedankt voor
de eer van een kabinetszetel, hoewel hij, behalve Balfour, de enige is die ooit het
hoogste ambt heeft bekleed.
Sir Henry's kabinetsformatie zal een kwestie worden van noodzakelijke
compromissen, aldus politieke waarnemers in Londen.

Scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk
PARIJS, 9 december - De scheiding tussen Kerk en Staat in Frankrijk is een feit.
Vannacht werd tijdens een vaak tumultueuze vergadering van de Assemblée Nationale
het wetsvoorstel daartoe goedgekeurd, dat de regering vorig jaar november had
ingediend.
De architect van het wetsvoorstel, de vroegere eerste minister Emile Combes, die
in januari van dit jaar door een schandaal rond zijn minister van Marine de
meerderheid in het parlement kwijtraakte en moest aftreden, toonde zich uitermate
tevreden. ‘De Republiek kan nu voortleven zonder inmenging van buitenaf’, zo
verklaarde hij tegenover journalisten. Drie jaar geleden zwoer Combes dat hij
Frankrijk zou bevrijden van ‘het klerikale gevaar’.
Combes heeft niets nagelaten om woord te houden. Zo benoemde hij vorig jaar
zonder het Vaticaan te raadplegen drie nieuwe bisschoppen. De daarop volgende
protesten beantwoordde hij prompt met het verbreken van de diplomatieke
betrekkingen tussen Parijs en het Vaticaan en korte tijd later verklaarde hij in het
parlement dat de scheiding onafwendbaar was.
Ondanks zijn aftreden is de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk op het openbare
leven in Frankrijk nu formeel door het parlement gebroken.
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1.
De op 22 december uitgebroken opstand van Moskouse arbeiders is bloedig
onderdrukt. In de Kaukasus en de Baltische provincies is echter het revolutionaire
tij nog wassend.

1.
Het op 30 juli 1905 opgerichte Nederlandsen Verbond van Vakverenigingen gaat
functioneren, onder voorzitterschap van de vakbondsleider van de diamantbewerkers,
Henri Polak.

1.
Als opvolger van generaal von Schlieffen wordt als stafchef van het Duitse leger
generaal-luitenant von Moltke benoemd.

10.
Tussen Groot-Brittannië en Frankrijk gaan militaire besprekingen van start. Hoewel
de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Grey, weigert om zich in het openbaar
uit te spreken over steun bij een onverhoedse aanval op Frankrijk, spreekt hij achter
gesloten deuren wel van een morele verplichting van zijn land in een dergelijk geval.

16.
De internationale conferentie over Marokko in Algeciras wordt geopend. →

17.
Armand Fallières wordt gekozen als nieuwe Franse president.
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21.
In Pruisen worden massale demonstraties gehouden ten gunste van de democratisering
van het kiesrecht. In Pruisen bestaat een drieklassenstem- en kiesrecht.

29.
In Davos verbetert Coen de Koning het werelduurrecord schaatsen. →

29.
Bij Britse parlementsverkiezingen behalen de Liberalen een grote overwinning
(absolute meerderheid). Premier Campbell-Bannerman blijft in functie en belooft
sociale hervorming. →

Geboren:
15.
Aristoteles Socrates Onassis († 15-3-1975) Grieks reder

Gestorven:
8.
Jacob C. van Marken (30-7-1845) Nederlands modelfabrikant

25.
Pierre Lambert Goossens (18-7-1827) aartsbisschop van Mechelen en sedert 1898
kardinaal

29.
Christiaan van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (8-4-1818) vanaf 1863
als Christiaan IX koning van Denemarken

Conferentie in Algeciras
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Marokkaanse gedelegeerden tijdens de conferentie in Algeciras.

BERLIJN, 16 januari - In de Zuidspaanse garnizoensstad Algeciras is vandaag de
conferentie over de status van Marokko begonnen. Diplomaten en bewindslieden uit
landen aan de Middellandse Zee en uit de belangrijkste zeevarende mogendheden
zijn naar deze groene oase, niet ver van de rots van Gibraltar, gekomen op initiatief
van de Duitse regering. Vorig jaar had de Duitse keizer Wilhelm II zijn ongenoegen
uitgesproken over de Brits-Franse overeenkomst met betrekking tot Marokko.
Duitsland voelde zich hierdoor gepasseerd, en het gevolg was een crisis in de
betrekkingen tussen Parijs en Berlijn.
Met de conferentie beoogt Duitsland niet alleen genoegdoening te verkrijgen.
Evenmin hebben de Duitse belangen in Marokko zelf hoge prioriteit. Veeleer gaat
het Berlijn erom met behulp van de andere aanwezige mogendheden een wig te
drijven in de als bedreigend ervaren Frans-Britse Entente Cordiale. De kwestie
Marokko dient hiertoe slechts als diplomatiek breekijzer, zo valt op te maken uit
opmerkingen in Berlijnse diplomatieke kringen.
Voor Duitsland is hiermee vandaag ongetwijfeld de belangrijkste diplomatieke
gebeurtenis sinds jaren begonnen. Vooralsnog wil de Duitse delegatie in Algeciras
niet van buigen weten en weigert zij Franse en Spaanse voorrechten in Marokko te
erkennen. Het meningsverschil spitst zich aan het begin van de conferentie toe op
Franse en Spaanse plannen om samen een internationale politie in Marokko te
organiseren.

De Duitse gedelegeerde Radowitz en zijn Franse collega Revoil.

Liberalen winnen Britse verkiezingen
LONDEN, 29 januari - De Britse verkiezingen hebben de liberalen hun grootste
meerderheid aller tijden opgeleverd.
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De Liberale partij behaalde 378 zetels, de Unionistische tegenhangers veroverden
er slechts 154.
In het Lagerhuis, dat 666 zetels telt, hebben de Liberalen samen met de 51 Labouren de 83 Nationalistische kamerleden nu een meerderheid van 358 op de oppositie.
Premier Sir Campbell-Bannerman heeft een regering gevormd, waarvan politieke
waarnemers vooralsnog geen hoge verwachtingen koesteren.

De Koning verbetert werelduurrecord
DAVOS, 29 januari - Een dag na het Europees kampioenschap schaatsen in Davos
heeft Coen de Koning het werelduurrecord met gangmaking verbeterd. Hij overtrof
royaal de door de Engelsman Edgington afgelegde afstand van 30 kilometer en 896
meter. In een uur gleed 32 kilometer en 370 meter ijs onder de schaatsen van De
Koning door, 1474 meter meer dan waarop het oude record stond.
De Koning had in Davos de hulp ingeroepen van de Noor Gundersen en de
Oostenrijker Schilling, de nummers één en twee op het EK, waarbij De Koning derde
werd.
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2.
De paus keert zich via de encycliek Vehementer Nos tegen de scheiding van Kerk
en Staat in Frankrijk, waaraan de Senaat op 9 december zijn fiat heeft gegeven. →

7.
De Duitse socialistische partij, de SPD, eist tijdens de behandeling van het Pruisische
drieklassenkies- en stemrecht in de Rijksdag algemeen, gelijk en geheim kiesrecht
in heel Duitsland. Dit wordt afgewezen.

7.
Als opvolger van de op 25 januari overleden kardinaal Goossens wordt mgr. D.
Mercier benoemd tot aartsbisschop van Mechelen.

7.
Bij de Belgische parlementaire onderwijscommissie wordt een rapport ingediend,
dat pleit voor vernederlandsing van het middelbaar onderwijs.

10.
Het Britse oorlogsschip HMS Dreadnought loopt in het bijzijn van koning Edward
VII in Portsmouth van stapel. Het is het grootste en meest geavanceerde oorlogsschip
dat tot nu toe gebouwd is, en het eerste in deze klasse.
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15.
In de stad Fiume op het Istrisch schiereiland (Oostenrijk-Hongarije) breekt een
arbeiders- en zeeliedenopstand uit.

15.
In Londen wordt de Labour Party opgericht.

18.
Het Belgisch Olympisch Comité (BOC) wordt opgericht.

24.
Op Cuba leidt de herverkiezing van Tomás Estrada Palma als president tot een
revolutionaire situatie, als de verslagen liberale kandidaat José Gomez en diens
aanhangers de verkiezing van deze ‘exponent van het Yankee-imperialisme’ niet
erkennen.

27.
De Britse ambassadeur in Brussel laat koning Leopold II weten dat de Kongo Vrijstaat
geen territoriale uitbreiding ten koste van Soedan kan krijgen.
- In Iran zijn protestbewegingen aan de gang. →

Geboren:
4.
Dietrich Bonhoeffer († 9-4-1945) Duits theoloog en verzetsstrijder

Encycliek tegen Franse scheiding Kerk en Staat
ROME, 2 februari - Op de scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk, die met sterk
antiklerikale maatregelen gepaard gaat en vorig jaar haar beslag kreeg met de
eenzijdige opzegging van het concordaat door de Fransen, is door Pius X gereageerd
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met een vandaag verschenen encycliek Vehementer Nos. Daarin laat de paus een
scherp protest tegen de Franse scheidingswetten horen. Later verbiedt de Pius X ook
de vorming van ‘associations culturelles’. Deze plaatselijke verenigingen van leken
zouden volgens de wet de kerkgebouwen kunnen beheren die de staat het
rooms-katholiek kerkgenootschap had ontnomen, en een pastoor in dienst kunnen
nemen die geen staatstoelage meer krijgt. De consequentie van het pauselijk verbod,
dat algemeen wordt opgevolgd, betekent sluiting van alle kerkgebouwen, maar dat
durft de Franse regering niet aan.

In Iran breekt revolutie uit
TEHERAN, februari - In Teheran zijn protestbewegingen aan de gang die worden
geleid door de bazaries (handelaren van de bazaar) en de oelama (islamitische
geestelijke leiders). Aanleiding voor de protesten is het feit, dat de prijs van suiker
sterk is gestegen als gevolg van de revolutie in Rusland, waar de suiker vandaan
komt. De sjah, bevreesd voor een massale opstand, heeft geprobeerd het probleem
op te lossen door de bazaries ertoe te brengen de prijzen van suiker te verlagen. Om
de bazaries tot gehoorzaamheid te dwingen heeft de gouverneur van Teheran enkelen
van hen laten geselen. Deze situatie heeft geleid tot spontane massademonstraties in
Teheran, waarbij het volk een grondwet en een madjlis (parlement) eist.
Deze opstand is niet de eerste die door een alliantie van de oelama en de bazaries
samen wordt geleid. In 1890 voerde het Iraanse volk een jaar lang acties tegen het
beleid van de sjah. In dat jaar kreeg het Britse Talbot-concern van het Iraanse
koningshuis een concessie, die het monopolie inhield van de produktie, verkoop en
export van alle Iraanse tabakssoorten voor een periode van vijftig jaar. De Iraanse
bevolking, ontevreden over deze tabaksconcessie, protesteerde. De oelama riepen
de bevolking op tot een rookstaking, waaraan zij gevolg gaf. De protesten en acties
van het volk dwongen de sjah de concessie weer in te trekken. De tabaksbeweging
vormde de eerste geslaagde samenwerking tussen de geestelijke leiders en de
handelaren.
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2.
In de Belgische Kamer van Afgevaardigden wordt het oude wetsontwerp-Beernaert
over de overname van de Kongo Vrijstaat door de Belgische Staat ingediend.
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6.
Zware stormen aan de Zeeuwse kust leiden tot dijkdoorbraken. Vlissingen komt
onder water te staan.

7.
De Finse Senaat bewilligt in de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en
vrouwen vanaf 25 jaar, met uitzondering van diegenen die geen belasting betalen,
insolvent zijn of van de bedeling leven.

10.
In het Franse Courrières vindt een grote mijnramp plaats, waarbij 1100 mijnwerkers
omkomen. →

11.
Vooraanstaande Vlamingen ondertekenen een Antwerps manifest ter ondersteuning
van de vernederlandsing van het vrij middelbaar onderwijs. →

15.
De Britse auto-ontwerpers en -fabrikanten Charles S. Rolls, Henry Royce en Claude
Johnson richten Rolls Royce Ltd. op.

16.
In Japan worden de spoorwegen genationaliseerd.

19.
In Rusland vindt de verkiezing voor de eerste Doema plaats. Enkele dagen later al
beperkt de tsaar bij oekaze de macht van dit vertegenwoordigend lichaam.
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30.
In België worden bij wet de havenuitbreiding van Antwerpen en de verbetering van
de verdedigingswerken van de stad geregeld.

Geboren:
19.
Karl Adolf Eichmann
(† 31-5-1962) Duits nazi-politicus

Gestorven:
13.
Susan Brownell Anthony (15-11-1820) Amerikaans feministe

30.
Betsy (eig. Christina Elisabeth) Perk (26-3-1833) Nederlands journaliste/schrijfster
en vooraanstaand feministe; oprichtster van Arbeid Adelt

Manifest steunt vernederlandsing van het onderwijs
ANTWERPEN, 11 maart - Meer dan honderd vooraanstaande Vlamingen hebben
een brief ondertekend, die is opgesteld door de Nederduitsche Bond in Antwerpen
en gericht tot alle volksvertegenwoordigers en senatoren van het arrondissement
Antwerpen. Zij vragen met klem de verdediging van het wetsvoorstel-Coremans
inzake de vernederlandsing van het vrij middelbaar onderwijs.
Om dit belangrijke Antwerpse initiatief beter te situeren dient men enige
voorgaanden te kennen. Allereerst het overlijden van kardinaal Goossens, op 25
januari 1906, onverzettelijke tegenstander van het wetsvoorstel. Vervolgens, op 7
februari: de aanduiding van mgr. Mercier tot zijn opvolger (wat bij de meeste
vooraanstaande Vlamingen grote hoop wekt) en de publikatie van het parlementair
rapport van volksvertegenwoordiger Van Cauwenbergh (Antwerpen), dat het debat
over deze kwestie nog moeilijker maakt. Het parlement, dat aan de aanstaande
verkiezingen denkt, stelt vooralsnog de openbare bespreking uit.
Het Antwerpse initiatief leidt in de weken daarna tot het indienen van een aantal
petities in de Kamer en de Senaat en uiting van een groeiende Vlaamse
ontevredenheid, aan de vooravond van de verkiezingen van 27 mei. In de Vlaamse
publieke opinie staat het vast dat deze kwestie nu duidelijk moet worden beslecht:
het katholiek middelbaar onderwijs kan zich niet verder onttrekken aan de plicht tot
vernederlandsing.
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Op de valreep komt minister Jules de Trooz met een regeringsvoorstel dat de
belofte inhoudt de zaak in november 1906 openbaar te bespreken. Dit laatste voorstel
was, merkwaardig genoeg, het eerste regeringsinitiatief sedert 1830 ten aanzien van
de taalwetgeving in België.

Grote mijnramp in Frankrijk
COURRIÈRES, 11 maart - Gisteren zijn 1100 Franse mijnwerkers omgekomen bij
een mijnbrand in de buurt van Courrières. Van verschillende kanten is al scherpe
kritiek geuit op de mijndirectie en haar ingenieurs. De omvang van het ongeluk wordt
geweten aan slechte veiligheidsvoorschriften en onvoldoende reddingsapparatuur.
Inmiddels zijn uit Duitsland hulpacties gestart met betere apparaten. Men hoopt
nog overlevenden te kunnen redden van de 1800 mijnwerkers die op het moment
van de ramp onder de grond verbleven.
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7.
In Algericas wordt een akkoord over Marokko bereikt. →

8.
Op de Algemene Vergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Gent
ontvouwt de econoom Lodewijk de Raet zijn Vlaamse-economisch program.

9.
Op de bisschoppenconferentie te Mechelen bepleit kardinaal Mercier een andere
politiek ten aanzien van Vlaamse aangelegenheden.

13.
Op de twee slagschepen die de Portugese marine bezit - de Dom Carlos en de Vasco
da Gama - breekt muiterij uit.

14.
President Roosevelt houdt een felle toespraak tegen de ‘muckrakers’. →
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18.
De Amerikaanse stad San Francisco wordt door een aardbeving getroffen. →

18.
In Utrecht begint de oprichtingsvergadering van de Gereformeerde Bond. →

19.
Het opleidingsschip van de Belgische marine, de in 1904 van stapel gelopen
driemaster Comte De Smet de Naeyer, vergaat in vliegende storm tijdens een reis
naar Natal (Zuid-Afrika).

26.
Het onder leiding van de Belg Camille Huysmans staande Bureau van de Socialistische
Internationale roept op tot staking op 1 mei.

30.
De Japanse regering publiceert de verliezen, geleden tijdens de oorlog tegen Rusland.
Het aantal gesneuvelden aan Japanse zijde bedraagt 457 035 man.

Geboren:
9.
Karel. J.B. Jonckheere, Vlaams schrijver en dichter

9.
Hugh Gaitskell, Brits socialistisch politicus

13.
Samuel Beckett, Iers modernistisch toneelschrijver
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18.
Clara Eggink, Nederlands dichteres; Van der Hoogtprijs in 1938

Gestorven:
11.
Georgi Apollonovitsj Gapon (1872) Russisch-orthodox geestelijke

19.
Pierre Curie (15-5-1859) Frans fysicus en chemicus; samen met zijn echtgenote
Marie Curie-Sklodowska Nobelprijs in 1903

Akkoord over Marokko
BERLIJN, 7 april - Duitsland is vandaag akkoord gegaan met de internationale
conventie over Marokko. Dat gebeurde in het Zuidspaanse Algeciras, waar delegaties
uit Middellandse-Zeelanden en alle belangrijke zeevarende mogendheden drie
maanden lang hebben vergaderd.
De Duitse delegatie heeft ten slotte op het punt van de internationale politie voor
Marokko haar afwijzende houding laten varen. De Duitsers hadden nagenoeg vanaf
het begin van de conferentie een gesloten blok, gevormd door Frankrijk, Engeland,
Groot-Brittannië, Rusland en Italië, tegenover zich. In de vandaag getekende conventie
staat dat een internationale politie onder gezag van de sultan van Marokko zal worden
opgericht. Hij zal de beschikking krijgen over Spaanse en Franse adviseurs, wier
aantal de twintig niet mag overschrijden.
Deze bepaling betekent dat Frankrijk en Spanje toch hun historische band met
Marokko bevestigd zien. Het is de Duitsers niet gelukt om tegen het gesloten front
van de andere mogendheden een voet tussen de deur van Marokko te zetten. Met
name de opstelling van Italië - een land dat met Duitsland in de Triple Alliantie
verbonden is - heeft Berlijn teleurgesteld. Enkele dagen geleden al had rijkskanselier
von Bülow te kennen gegeven over de kwestie Marokko geen oorlog te willen
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Plenaire zitting tijdens de conferentie te Algeciras.

ontketenen. Maar, aldus von Bülow in de Rijksdag eergisteren: ‘Het was voor ons
een kwestie van prestige voor de Duitse politiek en van waardigheid voor de Duitse
keizer om ervoor te zorgen dat geen (Duitse) rechten buiten ons om werden aangetast’.
De conferentie had aangetoond dat Duitsland geen quantité négligeable was.
Ondanks deze verdediging van de Duitse diplomatie vallen in de publieke opinie
in Duitsland en ook in de wandelgangen van de Rijksdag zelf duidelijke kritiek en
teleurstelling te bespeuren. Er wordt openlijk gesproken over een verlies van prestige
van de Duitse diplomatie. Immers Duitsland had vorig jaar bij monde van de keizer
het Frans-Britse akkoord met betrekking tot Marokko van de hand gewezen.
Weliswaar was hieruit de conferentie van Algeciras voortgevloeid maar deze heeft
als resultaat opgeleverd dat de Franse (en Spaanse) privileges in Marokko slechts
zijn bevestigd en ditmaal niet alleen door Frankrijk en Groot-Brittannië maar door
alle mogendheden van betekenis.

Roosevelt valt pers aan
WASHINGTON, 14 april - In een felle uitval tijdens een toespraak heeft president
Roosevelt vraagtekens geplaatst bij de praktijk in de Amerikaanse pers die hij
omschreef als ‘muckraking’, wat het best vertaald kan worden met ‘mestwroeten’.
‘Mestwroeters’ zijn de Amerikanen die tegen het eind van de 19de eeuw minutieuze
onderzoeken begonnen naar de oorzaken van de steeds navranter wordende kloof
tussen rijk en arm en daar in doorwrochte artikelen verslag van deden. Op die manier
werden onthutsende misstanden aan de kaak gesteld, zoals in Ida M. Tarbells
Geschiedenis van de Standard Oil Company, dat gebaseerd was op vijf jaar
gedetailleerde bestudering van schokkende feiten over niets ontziende concurrentie
en omkoping van politici. Veel succes kreeg ook McClure's Magazine waarin dit
soort onthullingen werd gepubliceerd. Bij de navolgers van de ‘muckrakers’ in andere
periodieken ontbreekt het echter meer en meer aan kwaliteit en Roosevelt keert zich
met name tegen de ongefundeerde sensatiezucht die in het werk van de ‘muckrakers’
zo onbeschaamd de boventoon is gaan voeren.
‘De mensen met de mestvorken zijn vaak onmisbaar voor het welzijn van de
maatschappij,’ zei Roosevelt, ‘maar alleen als ze ook op kunnen houden met het
wroeten in de mest en hun blik op kunnen slaan naar de hemelse kroon boven hen,
naar de kroon van een waardig streven; boven en rondom hen zijn er mooie dingen
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en als ze er geleidelijk aan van overtuigd raken dat de hele wereld niets anders is dan
mest, is het met hun nut voor de maatschappij gedaan.’
Roosevelt doelde in zijn rede op de Man met de Mestvork in Bunyans Pilgrim's
Progress, de man die alleen maar naar beneden kon kijken; toen hem een hemelse
kroon werd aangeboden, weigerde hij zijn blik op te slaan en bleef hij wroeten in de
mest op de grond.
Amerika's belangrijkste ‘muckrakers’ van dit moment zijn Ray Stannard Baker,
Lincoln Steffens en Ida Tarbell. Zij en hun collega's verzetten zich niet tegen het
gebruik van deze term, maar aanvaarden het als een geuzennaam waarop ze reden
hebben trots te zijn. Ook het publiek volgt hun activiteiten voor het grootste deel met
instemming.

Gereformeerde Bond in oprichting
UTRECHT, 18 april - Op initiatief van de Utrechtse hoogleraar H. Visscher en de
predikanten E. Gewin en M. van Grieken is in Utrecht vandaag de
oprichtingsvergadering gehouden van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse
Hervormde Kerk.
Het is een richtingsorganisatie die zich evenals de Confessionele Vereniging in
dezelfde Kerk (in 1864 opgericht door Groen van Prinsterer) ten doel stelt de
Hervormde Kerk van binnenuit te vernieuwen ‘door verdediging van de gereformeerde
waarheid’.
Zowel de Gereformeerde Bond als de Confessionele Vereniging vindt dat hun
Kerk bevrijd moet worden uit de ‘verderfelijke organisatie van 1816’, toen door de
wet opgelegd, en gegrond moet zijn op de belijdenis.
De ‘Bond’ vindt zijn bedoelingen bij de ‘Vereniging’ echter niet veilig, onder
andere omdat de Bond afkerig is van de politieke samenwerking van
antirevolutionairen en rooms-katholieken.
De ‘Bond’ legt sterke nadruk op de noodzaak van wedergeboorte, persoonlijke
bekering en levensheiliging.
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San Francisco getroffen door zware aardbeving

Een beeld van de ravage na de aardbeving.

SAN FRANCISCO, 18 april - De stad San Francisco, gelegen in Californië op de
beruchte Sint-Andreasbreuk, is om 5.13 uur in de ochtend getroffen door een hevige
aardbeving. Een gebied van vijf kilometer in het vierkant verdween eenvoudig van
de aardbodem. Gebouwen stortten in en een enorme brand brak uit die het hele
centrum verwoestte en pas drie dagen later volledig is geblust.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn circa zevenhonderd mensen om het leven
gekomen. Een kwart miljoen mensen is dakloos geworden. Meer dan 28 000
gebouwen zijn verwoest, de totale schade bedraagt ongeveer een half miljard dollar.
De ramp, die het gevolg is van een voortdurende spanning onder het plateau van
de zeebodem dat langzaam onder de aardkorst van het continent schuift, heeft zich
de afgelopen veertig jaar al enkele malen aangekondigd: hevige schokken zijn al
gevoeld in 1864, 1898 en 1900.
Desondanks zou San Francisco zich in de jaren die volgen tot een nog veel grotere
metropool ontwikkelen.
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3.
De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, opgericht op initiatief van Jac.
P. Thijsse, koopt het Naardermeer om er een vogelreservaat van te maken.

5.
De Russische tsaar ontslaat minister-president Witte en vervangt hem door de
conservatieve bureaucraat Ivan Goremykin. →

6.
Aan de vooravond van de openingszitting van de Doema (op 10 mei) vaardigt de
tsaar de zogenaamde ‘Fundamentele Wetten’ uit, waarin de macht van de Doema
wordt beperkt. →

14.
Er ontstaat een dispuut tussen Groot-Brittannië en Turkije over de grens tussen
Palestina en Egypte. Onder Britse druk erkent de Turkse regering dat de Sinaï bij
Egypte hoort.

15.
President Roosevelt berust in een compromis ten aanzien van de anti-kartelwetgeving.
→

19.
De 19,7 km lange Simplontunnel tussen Zwitserland en Italië wordt feestelijk geopend.
→
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19.
De Portugese koning Carlos I benoemt de autoritaire politicus João Franco tot premier.

20.
Bij de Franse parlementsverkiezingen winnen de links-radicale partijen. De socialisten
worden de grootste partij in de Assemblée.

27.
Het Utrechtsch Stedelijk Orchest verzorgt samen met het Stedelijk Orkest van Essen
tijdens het muziekfeest van de Allgemeine Deutsche Musikverein in Essen de
allereerste uitvoering van de Zesde symfonie van Gustav Mahler onder leiding van
de componist.

27.
In België vinden verkiezingen plaats. →

31.
Het Spaanse koningspaar Alfonso XIII en Victoria Eugenia von Battenberg
ontsnappen ternauwernood aan een anarchistische bomaanslag op hun trouwdag in
Madrid. →

Geboren:
18.
Roberto Rossellini († 3-6-1977) Italiaans cineast

Gestorven:
23.
Henrik Ibsen (20-3-1828) Noors toneelschrijver
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Tsaar Nicolaas II opent de Rijksdoema op plechtige wijze.

Tsaar controleert Doema
ST. PETERSBURG, 10 mei - Met grote plechtigheid heeft tsaar Nicolaas II de
opening van de Rijksdoema en van de Rijksraad bekendgemaakt. Voor het eerst in
de geschiedenis van Rusland komt er een volksvertegenwoordiging bijeen.
Van de 478 zetels komen er 179 aan de Konstitutioneel-Democratische Partij
(Kadetten). 97 zetels gaan naar de gematigde groep van de troedoviki en deze is
hiermee de tweede grootste partij. De sociaal-democraten (mensjeviki) en de
nationalistische en conservatieve partijen beschikken samen over de rest van de
zetels.
Alle beslissingen van de Doema moeten goedgekeurd worden door de Rijksraad,
waarvan de tsaar de helft van de leden heeft benoemd. Met deze constructie heeft de
tsaar de bedoeling zijn absolute macht over de regering te behouden alsmede zijn
recht om bij decreet wetten uit te vaardigen als de Doema niet in zitting is.
Goremykin, een conservatieve bureaucraat, is de opvolger van premier graaf Witte,
die op 5 mei door de Russische tsaar Nicolaas II is ontslagen. Goremykin is van plan
zich te verzetten tegen behandeling door de Doema van vraagstukken die te gevoelig
liggen zoals de problemen rond de boeren en de landverdeling.

Aanslag op Spaanse koning

Moment waarop de bom, bedoeld voor het Spaanse koninklijk paar, explodeert.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

MADRID, 31 mei - Bij een aanslag op de Spaanse koning Alfonso XIII en zijn
kersverse bruid is een tiental soldaten en burgers gedood; het koninklijk paar zelf is
ongedeerd gebleven.
Een anarchist van Catalaanse afkomst gooide een bom toen de trouwkoets passeerde
waarin Alfonso en zijn bruid, de Britse prinses Eugenia van Battenberg, terugkeerden
van de inzegening van hun huwelijk eerder op de dag.
Op zijn zestiende verjaardag, in 1902, was Alfonso aan de macht gekomen met
een persoonlijke roeping om Spanje na het echec van de Spaans-Amerikaanse oorlog
weer nieuw elan te geven. Zijn veelvuldige interventies in de Spaanse politiek leiden
tot een komen en gaan van ministers en kabinetten, en de nauwe banden die hij met
het leger aanknoopt, worden door velen gewantrouwd.
De aanslag van vandaag weerspiegelt de kritiek die van verschillende zijden op
de monarchie wordt geleverd.
Dat juist een anarchist uit Catalonië de bom naar de koets heeft gegooid, tekent
de toenemende spanningen tussen het opkomende Catalaanse nationalisme aan de
ene en de regering in Madrid en het leger aan de andere kant.
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Anti-kartelwet Roosevelt
WASHINGTON, 15 mei - President Roosevelt is gedwongen genoegen te nemen
met een compromis ten aanzien van zijn wetsvoorstel om de macht van de
spoorwegkartels te beperken.
Een bittere strijd heeft de afgelopen maanden plaatsgehad, waarin Roosevelt heeft
getracht een wet in het Congres aangenomen te krijgen die een eind zou maken aan
de exorbitante tarieven van de spoorwegen. Hij wilde dat doen door ruimere
bevoegdheden te geven aan de Interstate Commerce Commission, de federale instantie
die de handel tussen de Amerikaanse staten moet bevorderen.
Hoewel het voorstel door het Huis van Afgevaardigden was aanvaard, ontspon
zich in de Senaat een felle strijd, waarbij Roosevelt steun moest zoeken bij
Democraten en onafhankelijke Republikeinen. Uiteindelijk werd een compromis
gevonden in een afgezwakte vorm van meer staatscontrole over de spoorwegkartels.

Rockefeller (midden), de leider van het Amerikaanse spoorwegimperium.

Simplontunnel wordt officieel geopend

Werkzaamheden bij de ingang van de Simplontunnel in Iselle (Italië).
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BRIG, 19 mei - Precies honderd jaar na de opening van de Simplonpas hebben
koning Victor Emanuel III van Italië en de Zwitserse bondspresident de spoortunnel
door de Simplon geopend.
De tunnel is 19,7 kilometer lang en loopt tussen het Zwitserse plaatsje Brig en
Iselle in Italië. Met de bouw van deze spoorweg met voorlopig enkel spoor werd
begonnen in 1898. De nieuwe verbinding betekent een aanzienlijke verkorting van
de oude weg over de pas, die 65 kilometer lang is en bovendien op het hoogste punt
boven de 2000 meter komt.

Katholieke meerderheid brokkelt af
BRUSSEL, 27 mei - Wetgevende verkiezingen in vijf Belgische provincies hebben
de katholieke meerderheid aangevreten. Na een verlies van 4 zetels behoudt de
rechtervleugel in het parlement nog een overwicht van 12 zetels. Toch had de
katholieke partij voor een groter verlies gevreesd, nadat er bij de conservatieven
meningsverschillen waren gerezen omtrent de Kongokwestie (de overdracht van het
Afrikaanse rijk van koning Leopold II aan België) en over de uitbreiding van de
haven van Antwerpen.
Liberalen en socialisten wonnen respectievelijk 3 en 2 zetels. Ze hadden kartellijsten
met een gemeenschappelijk, progressistisch programma opgesteld. Priester Daens
werd niet opnieuw gekozen.
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3.
Koning Leopold proclameert in de Staatscourant van de Kongo Vrijstaat enkele
beperkte hervormingen. →

5.
De Duitse Rijksdag neemt een vlootwet aan waarin de vergroting van het tonnage
van de marine wordt geregeld en de verbreding van het Kielerkanaal wordt
aangekondigd om dit geschikt te maken voor grote slagschepen.
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14.
In Bialystok (Pools Rusland) vinden gruwelijke jodenpogroms plaats.

21.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besluit van het in aanleg zijnde
Panamakanaal een sluizenkanaal te maken om het werk te bespoedigen.

22.
Het partijblad van de Duitse socialisten, Vorwärts, publiceert berichten over de
bloedige onderdrukking van de opstand in Duits Zuidwest-Afrika door het koloniale
expeditieleger, dat onder bevel van generaal von Trotha staat.

22.
In de kathedraal van Trondheim wordt Haakon VII tot koning van Noorwegen
gekroond.

24.
De gemeenteraad van Rotterdam besluit tot de aanleg van de Waalhaven, die met
een omvang van 310 hectare het grootste gegraven havenbekken ter wereld moet
worden.

26.
In het Franse Le Mans wordt voor het eerst de Grand-Prix verreden. De Hongaarse
autocoureur Ferenc Szisz wint met een Renault.

29.
Het Amerikaanse Congres neemt de Hepburn-Act aan, die regulering van tarieven
in het interstatelijk verkeer mogelijk maakt.

30.
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Het Amerikaanse Congres neemt twee wetten aan, die de voedselproduktie en
-verpakking aan regels binden. →

Geboren:
3.
Josephine Baker († 12-4-1975) Frans danseres en zangeres van Amerikaanse origine

22.
Billy Wilder, Amerikaans cineast

26.
Stefan Andres († 29-6-1970) Duits dichter

Leopold II wil Kroondomein in Kongo behouden
BRUSSEL, 3 juni - Vandaag heeft de Koning laten weten dat hij bereid is tot
soevereiniteitsoverdracht zo België alle verplichtingen van de Kongostaat tegenover
derden nakomt. Het standpunt van koning Leopold II op de voorstellen tot annexatie
is hiermee afgezwakt. In ruil voor de toegeving eist de Koning de erkenning van de
Stichting van het Kroondomein. Dit Kroondomein bevindt zich ten oosten van het
Leopoldmeer en is het exclusieve bezit van de Koning.
De opbrengst voor de periode 1900 tot 1906 bedraagt zeker Bfrs 35 miljoen. De
Stichting dateert van 1901 en de opbrengst ervan is bestemd voor het uitvoeren van
openbare werken in Kongo en in België.
Het behoud door Leopold van het Kroondomein na de overdracht is voor velen
een onaanvaardbaar standpunt: het zou een staat binnen de staat betekenen.

Voedselindustrie Verenigde Staten aan banden gelegd
WASHINGTON, 30 juni - Het Amerikaanse Congres heeft twee belangrijke
progressieve wetten aangenomen: één voor de vleesinspectie en één voor zuiver
voedsel en medicijnen.
Bij de eerste wordt geregeld dat federale inspecteurs mogen toezien op
vleestransporten tussen de staten en op de hygiënische omstandigheden in abattoirs.
Bij de tweede wet worden produktie, verkoop en vervoer van bedorven of schadelijk
voedsel verboden en wordt etikettering van gevaarlijke medicijnen verplicht gesteld.
De wetten, waardoor de centrale overheid een greep krijgt op de voedselindustrie,
zijn een direct gevolg van de onthullende verslagen die de ‘muckrakers’ hebben
gepubliceerd over de schokkende toestanden in die branche, zoals bijvoorbeeld Upton
Sinclairs roman The Jungle.
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The Jungle is de zesde roman van de 28-jarige Sinclair en zijn eerste grote succes.
Hij heeft het dit jaar verschenen boek geschreven naar aanleiding van een opdracht
van het socialistische weekblad Appeal to Reason dat in zijn kolommen in de traditie
van de ‘muckrakers’ aandacht wilde besteden aan de vleesverpakkingsindustrie in
Chicago; Sinclair goot zijn verslag in de romanvorm. Het boek heeft groot opzien
gebaard en was voor Roosevelt aanleiding Sinclair op het Witte Huis uit te nodigen.
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3.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken Grey verklaart in het Lagerhuis dat België
zo spoedig mogelijk Kongo dient over te nemen.

4.
Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië komen overeen om de integriteit en
onafhankelijkheid van Ethiopië te waarborgen, echter niet zonder ook hun eigen
invloedssferen in dat land af te bakenen.

12.
Het Parijse Hof van Appel herziet het vonnis tegen kapitein Alfred Dreyfus van 1894
- gedeeltelijk herzien in 1899 - en spreekt hem vrij. Hij wordt niet alleen weer
opgenomen in het leger, maar ook bevorderd en behangen met de versierselen van
het Legioen van Eer. →

15.
In Amsterdam wordt de 300ste geboortedag van Rembrandt van Rijn met een grootse
historisch-allegorische optocht herdacht. In het Rijksmuseum wordt een permanente
Rembrandt-zaal geopend.
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21.
Tsaar Nicolaas II ontbindt bij oekaze de (eerste) Doema, omdat deze een te grote
bedreiging voor zijn autocratisch bewind vormt. →

23.
In de Russische stad Odessa (Oekraïne) breken jodenpogroms uit.

23.
De constitutioneel-democraten (Kadetten), drie kwart van de afgevaardigden van de
ontbonden Doema, roepen per manifest vanuit Vyborg (Finland) - waarnaar zij zijn
uitgeweken - het Russische volk op tot een belastingboycot.

23.
In het Braziliaanse Rio de Janeiro wordt het derde Panamerikaanse Congres geopend.

27.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Elihu Root, verzekert de
deelnemers aan het Panamerikaanse Congres dat de VS geen territoriale expansie
op het Amerikaanse continent nastreven.

30.
De Belgische priester-schrijver Hugo Verriest krijgt van de Katholieke Universiteit
van Leuven de titel doctor honoris causa. →

Geboren:
14.
William Henry Tunner († 6-4-1983) Amerikaans militair

23.
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Wolfgang Gentner
(† 4-9-1980) Duits kernfysicus

Vrijspraak en rehabilitatie Dreyfus
PARIJS, 12 juli - De 47-jarige Alfred Dreyfus is vanmorgen door het Hof van Cassatie
in Parijs vrijgesproken van spionage. Hij zal worden gerehabiliteerd als officier,
gepromoveerd tot majoor en onderscheiden met de Légion d'Honneur, Frankrijks
hoogste militaire onderscheiding. Met deze uitspraak lijkt een einde gekomen aan
een affaire, die Frankrijk twaalf jaar lang heeft verscheurd, in de militaire en de
politieke top menig hoofd heeft doen rollen, een ongekend felle strijd tussen links
en rechts teweeg heeft gebracht en vooral een beangstigende antisemitische hetze
ontketende.
Dreyfus, zoon van een joodse industrieel in de Elzas, kapitein bij de Franse generale
staf, werd in 1894 wegens hoogverraad (spionage voor Duitsland) veroordeeld tot
levenslange verbanning naar het Duivelseiland. Door toedoen van linkse politici en
schrijvers als Clemenceau, Jaurès en Zola én door de ontdekking dat Dreyfus was
veroordeeld op grond van vervalste documenten, werd het proces heropend voor de
krijgsraad in Rennes. Weer werd Dreyfus schuldig bevonden,

Alfred Dreyfus (tweede van rechts), inmiddels in ere hersteld, in gesprek met generaal Gillain (tweede
van links).

maar nu werd hij tot tien jaar veroordeeld, omdat de krijgsraad ‘verzachtende
omstandigheden’ aanwezig achtte.
Het tumult dat toen losbarstte, verdeelde de natie in linkse ‘Dreyfusards’, die
mensenrechten en rechtvaardigheid in hun vaandel schreven, en rechtse
‘anti-Dreyfusards’, die de eer van de natie en van het leger boven alles stelden. Zij
ontzagen zich niet in de zaak-Dreyfus een ‘joods vrijmetselaarskomplot’ te zien.
Drie jaar geleden vroeg Dreyfus om herziening van het vonnis, een jaar later werd
hem dat toegestaan en nu ligt er dan het vonnis van het Hof, dat hem in alle opzichten
rehabiliteert. Het blijft evenwel de vraag of de zaak-Dreyfus niet een wonde heeft
veroorzaakt in Frankrijk, die pas na decennia zal helen. Zo ooit.
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Leden van de door minister Stolypin ontbonden Doema.

Stolypin ontbindt Doema
ST. PETERSBURG, 21 juli - De inmiddels tot premier benoemde minister van
Binnenlandse Zaken van Rusland, Stolypin, heeft de Doema ontbonden. Tegelijk
met de Doema zijn de activiteiten van de Rijksraad stopgezet.
Stolypins voorganger, Goremykin, was al van plan geweest om de eerste Doema
weg te sturen. De verhouding tussen de regering en de Doema werd algauw na de
opening van de Volksvertegenwoordiging slecht. Het absolute dieptepunt werd bereikt
toen de Doema het agrarische probleem probeerde op te lossen. Een wet, ingediend
door de Konstitutioneel-Democraten (Kadetten), zou moeten leiden tot onteigening
van de grote landgoederen, die zouden worden verdeeld onder de boeren met
schadeloosstelling van de landeigenaren. De besprekingen tussen Kadetten en regering
hadden echter geen resultaat. In de maand juni besloot de regering om de Doema te
ontbinden, maar ondernam geen actie uit vrees voor nieuwe rellen en stakingen.
Na de ontbinding van de Doema komen de leden bijeen in Vyborg en laten een
oproep aan het Russische volk uitgaan om zich tegen de regering te verzetten door
te weigeren belasting te betalen en in militaire dienst te gaan. De leden die deze
oproep ondertekenen, krijgen gevangenisstraffen en verliezen hun recht in volgende
Doema's verkozen te worden. Op de bevolking heeft de oproep geen uitwerking.

Eredoctoraat voor Hugo Verriest
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Priester Hugo Verriest.

LEUVEN, 30 juli - Aan de Katholieke Universiteit te Leuven is een eredoctoraat
verleend aan priester en publicist Hugo Verriest (66).
Verriest studeerde aan het Klein-Seminarie te Roeselare bij Guido Gezelle. In
1864 werd hij te Brugge tot priester gewijd en werd daarna leraar. Aan het Roeselaarse
seminarie gaf hij een impuls aan een romantisch Vlaams bewustzijn.
Verriest, sedert 1888 werkzaam als pastoor, geniet groot aanzien als publicist en
redenaar over de Vlaamse wederopstanding.
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7.
In tal van Russische steden vinden stakingen, demonstraties en barricadegevechten
plaats na het bekend worden van de ontbinding van de Doema.

10.
Het Vaticaan legt zich onder protest neer bij de scheiding tussen Kerk en Staat in
Frankrijk.

15.
Te Kronberg in het Taunusgebergte vindt een topontmoeting plaats tussen keizer
Wilhelm II en de Britse monarch Edward VII. Het gespreksonderwerp is de groeiende
rivaliteit op marinegebied, maar er wordt in dezen geen enkele overeenstemming
bereikt.

17.
De Chileense havenstad Valparaiso wordt door een aardbeving en daarna uitgebroken
branden voor het grootste deel verwoest. Er vallen duizenden slachtoffers te betreuren.

19.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Telefunken stelt een radiozender te Nauen bij Potsdam in gebruik. Met de 100 meter
hoge mast kunnen morseseinen uitgezonden worden die tot in St. Petersburg (1300
km ver) ontvangen kunnen worden. →

24.
In de Duitse stad Neurenberg (Beieren) vinden bloedige straatgevechten plaats tussen
stakers en onderkruipers, waarin het leger zich ten gunste van de laatsten mengt.

25.
Een bomaanslag op de Russische premier Stolypin mislukt; wel vallen er 27
slachtoffers. →

26.
Te Antwerpen wordt het 29ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres geopend.
De econoom Lodewijk de Raet, een der protagonisten van de Vlaamse Beweging,
is de belangrijkste der 124 sprekers.

26.
In Hamburg wordteen munitiewerkplaats en -opslagplaats van Russische
revolutionairen ontdekt.

Geboren:
4.
Marie-José van Saksen-Coburg, Belgische prinses; huwt in 1930 de Italiaanse
kroonprins Umberto

8.
André Demedts, Vlaams schrijver

25.
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Eugen Gerstenmaier, West-duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
24.
Alfred Stevens (11-5-1823) Belgisch schilder

Bomaanslag op Russische premier Stolypin mislukt

De aanslag richtte grote ravage aan.

ST. PETERSBURG, 25 augustus - In de ontvangstkamer van de Russische premier
Stolypin op het eiland Aptekarski in St. Petersburg is een bom naar binnen gegooid.
Hierbij zijn 27 personen om het leven gekomen. Onder de vele gewonden bevindt
zich de zoon van Stolypin; zijn dochter is zwaar verminkt. Tijdens het ontploffen
van de bom zat Stolypin zelf aan zijn schrijftafel en bewaarde een ijzige kalmte
terwijl hij alleen door wat rondvliegende scherven geraakt werd.
Een aanwezige vertelt: ‘In zijn hele grote lichaam, in zijn koude metaalachtige
stem, in heel zijn verschijning zat iets deprimerends, iets tiranniek-stompzinnigs en
beangstigends.’
Hoewel de dood van zoveel onschuldige mensen alsmede de verwondingen van
zijn kinderen tot gevoelens van sympathie van velen ten opzichte van Stolypin leiden,
besluit hij om op nog wredere manier de oppositie de kop in te drukken. Op zijn
bevel wordt een krijgsraad te velde opgericht. Duizenden vallen aan de nietsontziende
hardvochtigheid van Stolypin ten offer. Het galgenkoord krijgt de naam van ‘das
van Stolypin’.

Nieuwe zendmast groot succes
NAUEN, 19 augustus - De eerste proefneming met de nieuwe zendmast van
Telefunken in het Duitse plaatsje Nauen bij Potsdam is een groot succes geworden.
Zelfs tot in St. Petersburg op 1300 kilometer afstand zijn de morsetekens van
Nauen zonder storing ontvangen. Met deze nieuwe zendmast wil Telefunken een
internationaal monopolie van de Britse firma Marconi voorkomen. Deze firma is
immers organisatorisch en wetenschappelijk ver vooruit. De veertig meter brede
paraboolantenne wordt gedragen door een honderd meter hoge mast.
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1.
Via een proclamatie van de gouverneur-generaal van Australië wordt Brits
Nieuw-Guinea tot een federaal Australisch gebied verklaard en herdoopt tot
Papua-Nieuw-Guinea.

3.
In de Amerikaanse stad Goldfield (Nevada) wordt Joe Gans wereldkampioen boksen
door zijn landgenoot Oscar Matthew over 42 ronden te verslaan.

4.
In het Amsterdamse theater Carré gaat de eerste Nederlandse revue in première.

11.
In een herderlijke brief verklaart het Spaanse episcopaat zich tegen de verplichting
het huwelijk burgerlijk te sluiten.

12.
De Deense vliegtuigpionier Jacob Ellehammer maakt een geslaagde proefvlucht met
een door hem ontworpen motorvliegtuig op het eiland Lindholm.

18.
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Koningin Wilhelmina opent het nieuwe parlementaire jaar. In de Troonrede maakt
ze het voornemen van het kabinet-De Meester bekend om met een voorstel tot
grondwetsherziening te komen teneinde kiesrechthervorming mogelijk te maken.

24.
De Hoge Commissaris van Kreta, prins George van Griekenland, neemt ontslag
omdat hij ervan overtuigd is geraakt dat hij de Kretenzische zaak niet langer kan
dienen. Hij wordt opgevolgd door Alexander Zaimis.

29.
De VS interveniëren militair op Cuba, nadat president Estrada Palma, in functie vanaf
1902, onder Amerikaanse druk zijn ambt had neergelegd. →
- In Johannesburg roept de jonge Indiase advocaat Gandhi op tot vreedzaam verzet.
→

Geboren:
4.
Max Delbruck († 9-3-1981) Amerikaans bioloog van Duitse origine; Nobelprijs 1969

25.
Dimitri Sjostakovitsj († 9-8-1975) Russisch symfonisch componist

Gestorven:
2.
Guiseppe Giacosa (21-10-1847) Italiaans toneelschrijver; schrijver van de libretti
van de opera's van Puccini (samen met Luigi Illica)

23.
Jan van Rijswijck (14-2-1853) Vlaams journalist en liberaal politicus
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Amerikanen grijpen in op Cuba
HAVANA, 29 september - De Verenigde Staten hebben 2000 mariniers naar Cuba
gestuurd en daar een voorlopige regering geïnstalleerd nadat president Estrada gisteren
is afgetreden onder druk van een aan kracht winnende opstand.
De protesten tegen Estrada, ingegeven door financiële schandalen en grootschalige
corruptie, waren sterk toegenomen na de verkiezingen van december. Hierbij was
Estrada herkozen, maar zonder dat er een tegenkandidaat was van de oppositionele
liberale partij. Deze had Estrada's partij beschuldigd van intimidatie van critici en
vervalsing van kieslijsten.
Op 16 augustus begonnen de liberalen onder leiding van José Miguel Gomez een
opstand tegen Estrada, die zich snel verbreidde.
De regering, die niet beschikte over een geregeld leger, bleek niet in staat de
opstand te onderdrukken en bemiddelingspogingen van Amerikaanse gezanten
faalden.
Hierop riep Estrada de militaire hulp van de Verenigde Staten in.
Na deze interventie is Charles Magoon, een rechter uit Minnesota, aangesteld tot
leider van het voorlopige bewind, dat regeert onder de Cubaanse vlag.

Gandhi propageert lijdzaam verzet in Zuid-Afrika
JOHANNESBURG, september - De jonge Indiase advocaat Mohandas Karamchand
Gandhi heeft tijdens een massale demonstratie in Johannesburg zijn landgenoten
opgeroepen zich vreedzaam te verzetten tegen een nieuwe registratieverordening in
Transvaal. Hij noemde deze verordening een belediging voor de Indiase gemeenschap
in Zuid-Afrika, die 160 000 zielen telt.
Gandhi ontvouwde tijdens de bijeenkomst een nieuwe, door hem uitgedachte
manier van verzet en noemde het ‘Satyagraha’, ofte wel ‘standvastigheid in waarheid’.
In essentie komt het neer op burgerlijke ongehoorzaamheid door middel van lijdzaam
en geweldloos verzet.
Mohandas Gandhi heeft zich sinds zijn komst naar Zuid-Afrika in 1894 ontwikkeld
tot de belangrijkste leider van de Indiase gemeenschap. Hij is de aanvoerder in het
verzet tegen minachting en discriminatie die de Indiërs ten deel vallen. Reeds in 1894
richtte hij de Natal India Congress op, een politieke organisatie. Sinds twee jaar
publiceert hij het blad Indian Opinion.
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3.
De Amerikaanse regering benoemt Charles Magoon tot gouverneur van Cuba, die
daarmee W.H. Taft opvolgt.

5.
De visie van het Belgische episcopaat dat hoger onderwijs in het Nederlands
onmogelijk is, wordt via zijn ‘Instruction’ met betrekking tot het onderwijs en de
taalkwestie bekendgemaakt. →

7.
In het Perzische Teheran komt de eerste madjlis (parlement) bijeen, een onder
revolutionaire druk gedane concessie van sjah Moezaffar al-Din. Zij begint met de
opstelling van de grondwet.

11.
In San Francisco worden de scholen gesloten voor Aziaten. →

14.
De aartsbisschop van Posen protesteert tegen gedwongen germanisatie. →
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19.
De Franse minister-president Sarien treedt om gezondheidsredenen af en wordt
opgevolgd door Georges Clemenceau. →

20.
Frankrijk en Groot-Brittannië bevestigen hun afspraak uit 1887 over een gezamenlijk
bestuur over de archipel de Nieuwe Hebriden in de Grote Oceaan. In Australië was
onrust ontstaan over een dreigende Britse monopoliepositie op deze archipel.

25.
De Japanse ambassadeur in de VS protesteert krachtig tegen een eerder deze maand
genomen discriminerende maatregel inzake het onderwijs aan Japanse en Koreaanse
kinderen door het gemeentebestuur van San Francisco. →

28.
Met Belgisch-Brits kapitaal wordt de Union Minière du Haut-Katanga opgericht. →
- In Twenthe escaleert door uitsluitingsmaatregelen van textielbaronnen een
arbeidsconflict, dat op 26 augustus op de fabriek ‘De Bamshoeve’ te Enschede is
uitgebroken.

Geboren:
9.
Wolfgang Staudte († 9-1-1984) Duits filmregisseur

9.
Léopold Sédor Senghor, Senegalees dichter en staatsman

14.
Hannah Arendt († 4-12-1975) Amerikaans politicologe van Duitse origine
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Gestorven:
14.
Paul Cézanne (19-1-1839) Frans schilder

Clemenceau nieuwe premier
PARIJS, 19 oktober - Frankrijk heeft een nieuwe minister-president: Georges
Clemenceau. Clemenceau die sinds maart van dit jaar minister van Binnenlandse
Zaken was, is premier Sarien, die om gezondheidsredenen is afgetreden, opgevolgd.
Zijn premierschap is het voorlopige hoogtepunt in een opmerkelijk politieke
come-back voor Clemenceau, mogelijk gemaakt door de affaire-Dreyfus.
Na een achtenswaardige loopbaan als senator in de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw moest Clemenceau, van alle kanten belaagd door zijn talloze politieke vijanden,
bij de senaatsverkiezing van 1893 een bittere nederlaag slikken. Hij stortte zich toen
op de politieke journalistiek en schreef uiteraard veel over de zaak-Dreyfus. Nadat
Clemenceau overtuigd was geraakt van Dreyfus' onschuld, voerde hij met zijn bladen
La Justice en L'Aurore een felle campagne. Door zijn steun aan Dreyfus kwam
Clemenceau bij zijn mederepublikeinen weer in de gunst; in april 1902 werd hij weer
tot lid van de senaat gekozen.
Deze senaatsverkiezing bleek van groot belang te zijn voor zijn politieke carrière.
Als lid van de senaat gaf hij de afgelopen jaren blijk van zijn grote kwaliteiten als
staatsman.

Scholen VS weren Aziaten
SAN FRANCISCO, 11 oktober - Het gemeentebestuur van San Francisco heeft de
scholen van de stad gesloten verklaard voor ‘orientals’, Aziaten, voornamelijk de
kinderen van de immigranten uit Japan die zich sinds het begin van de eeuw in steeds
grotere aantallen in Californië vestigen.
Japan heeft onmiddellijk een protest ingediend met als argument dat een verdrag
met de VS de Japanse burgers dezelfde rechten verschaft als die van landen met de
status van ‘meest begunstigde natie’. Dat slaat op het zogenoemde ‘overeengekomen
memorandum’ dat minister van Oorlog Taft met de Japanse premier Katsoera had
opgesteld in juli 1905, maar dat in de VS nog nooit was gepubliceerd en ook nog
jarenlang geheim zou blijven. Evenals overigens in Japan. In dat memorandum
hadden de VS en Japan afgesproken dat Japan zijn gang mocht gaan in Korea als het
de VS hun gang liet gaan op de Filippijnen. Aan de Amerikaanse westkust, waar
men niets weet van die overeenkomst, is de bezorgdheid over de Japanse immigratie,
vooral in vakbondskringen, sterk gegroeid omdat de Japanse arbeiders het
ongeschoolde werk wegkapen van Amerikanen. De gemeenteraad van San Francisco
heeft de schoolmaatregel genomen nadat een wetsvoorstel van het Amerikaanse
Congres voor totale stopzetting van de Japanse immigratie is stukgelopen op verzet
van de president.
Roosevelt, die natuurlijk geen beroep kon doen op het geheime memorandum,
grijpt op andere wijze in: hij ontbiedt de leiders van de Republikeinse partij in
Californië naar het Witte Huis. Daar overreed t hij hen de schoolmaatregel ongedaan
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te maken. Uiteindelijk besluiten de autoriteiten in San Francisco de wet te amenderen
zodat Japanse kinderen de scholen weer kunnen bezoeken. De publieke opinie blijkt
in de zaak van groot belang te zijn: die staat voor het grootste deel aan de kant van
Roosevelt. De pers toont zich bezorgd over de mogelijkheid dat Japan uit woede
over de schoolmaatregel wel eens de oorlog aan de VS zou kunnen verklaren.
Om soortgelijke acties van plaatselijke autoriteiten tegen Japanners in de toekomst
te voorkomen slaagt Roosevelt er enige tijd daarna in een ‘gentlemen's agreement’
met de regering in Tokio te sluiten, waarbij Japan belooft de emigratie naar de
Verenigde Staten stop te zetten.

‘Instructions’ episcopaat
BRUSSEL, 5 oktober - Door het energieke initiatief van mgr. Mercier, de nieuwe
aartsbisschop van Mechelen, hebben alle Belgische bisschoppen de zogenaamde
‘Instructions’ met betrekking tot de taalregeling in het vrij middelbaar onderwijs
ondertekend.
Nadat op 4 juli Joris Helleputte en op 8 juli Emiel Vliebergh bij de aartsbisschop
voor een wettelijke controleregeling hadden gepleit en de redactie van Dietsche
Warande en Belfort medio die maand gereed was gekomen met een radicaal gesteld
vertoogschrift, volhardde Mercier toch in zijn standpunt over de taalregeling.
De ‘Instructions’ verzetten zich niet alleen tegen het wetsvoorstel-Coremans,
betreffende het vrij onderwijs, maar zij verklaren zich ook categorisch tegen de
vervlaamsing van het universitair onderwijs, juist op het ogenblik dat de publieke
opinie in Vlaanderen zich definitief inzet voor de vervlaamsing van Gent en Leuven.
Waarnemers menen dat voornamelijk door deze laatste uitspraak de bisschoppen
een langdurige vervreemding zullen veroorzaken met de leiders van de Vlaamse
beweging.

Poolse bisschop tegen gedwongen germanisatie
BERLIJN, 14 oktober - De aartsbisschop van Posen heeft vandaag een herderlijke
brief gepubliceerd waarin hij kritiek uit op de Duitse voorschriften voor het Poolse
onderwijs. De kritiek van de bisschop komt na maanden van onrust in Pruisisch Polen
over de inmenging van Duitse autoriteiten in het Poolse godsdienstonderricht.
De kritiek in de herderlijke brief is verpakt in de vorm van sympathiebetuigingen
met ouders en priesters in Polen die het onderwijs uit protest al maanden boycotten.
Het kardinale punt van kritiek vormt een verordening die bepaalt dat het katholieke
godsdienstonderwijs op scholen alleen in het Duits mag worden gegeven. Kinderen
die de taal niet verstaan of niet in staat zijn in het Duits vragen te beantwoorden,
worden van het godsdienstonderricht uitgesloten.
Uit protest tegen deze regels zijn de laatste maanden al meer dan 100 000 Poolse
kinderen door hun ouders thuis gehouden. Eerder al had de aartsbisschop van Posen
een petitie aan de keizer gericht en ook bekende Poolse schrijvers hebben zich tot
de vorst gewend.
De Pruisische minister van Onderwijs weigert echter de verordening in te trekken.
De maatregelen dateren al uit 1872 en het gaat erom dat ze nu worden nageleefd
‘met alle mogelijke middelen die de wet veroorlooft’, aldus het ministerie van
Onderwijs in een reactie. De politie heeft al enkele ouders gearresteerd. Ook diverse
Poolse kranten zullen in verband met kritische commentaren worden beboet.
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Union Minière du Haute-Katanga opgericht
BRUSSEL, 28 oktober - Vandaag is de ‘Union Minière du Haut-Katanga’ officieel
opgericht. Het is de bedoeling dat deze onderneming de kopererts in deze Kongolese
provincie gaat ontginnen. De belangrijkste aandeelhouder is de Société Générale.
Waarnemers zien in de oprichting van de Union Minière een poging van koning
Leopold II om de economische belangen van Kongo uit handen van de Belgische
staat te houden, nu er sprake van is om de grootste kolonie van Midden-Afrika die
particulier eigendom van de Belgische koning is, onder zware internationale druk
over te dragen aan de Belgische staat. De druk is ontstaan door de excessen die zich
in de kolonie hebben voorgedaan.
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2.
De Russische revolutionair Leo Trotski, die voorzitter was van de Petersburgse Sovjet
tijdens de revolutie van 1905, wordt levenslang verbannen naar Siberië.

6.
De Chinese regering wordt gereorganiseerd als concessie aan de binnenlandse roep
om een constitutionele regering. Maar in feite blijft de keizerlijke familie de dienst
uitmaken.

14.
De Duitse kanselier von Bülow houdt in de Rijksdag een rede over de buitenlandse
politiek, waarin hij Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland beschuldigt van een
bewuste omcirkeling van het Duitse rijk. →

16.
In Tammerfors (Tampere) in Finland vindt een congres van de Russische
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) plaats.

18.
In Vlaanderen ondertekenen 360 mensen een manifest tegen de bisschoppelijke
‘Instructions’ van 5 oktober
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21.
In China wordt de verbouw van en handel in opium bij wet verboden.

22.
De Russische minister-president Peter Stolypin, die sinds juni in functie is,
introduceert enige landbouwhervormingen. →

23.
Keizer Franz Joseph benoemt veldmaarschalk-luitenant von Hötzendorff tot stafchef
van het Oostenrijks-Hongaarse leger.

28.
In de Duitse Rijkddag ontstaat een constitutionele crisis als het katholieke Centrum
de Conservatieven weigert te steunen in de bloedige onderdrukking van de opstand
in Duits Zuidwest-Afrika. Hierdoor wankelt de al sinds 1890 bestaande coalitie.
- In Amsterdam wordt de bioscoop ‘Bijou Biograph Theatre’ geopend. →

Geboren:
2.
Luchino Visconti († 17-3-1976) Italiaans filmregisseur

18.
Klaus Mann († 21-5-1949) Duits romancier (zoon van Thomas Mann)

Gestorven:
14.
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Hendrik J. Schimmel (30-6-1823) Nederlands schrijver van toneelstukken en
historische romans

Stolypin komt met landbouwhervorming
ST. PETERSBURG, 22 november - Een oekaze van de tsaar heeft de lang verwachte
landbouwhervormingen in Rusland aangekondigd. De grondslagen voor deze
agrarische hervorming zijn door oud-premier Witte gelegd en door de huidige premier
Stolypin verder ontwikkeld.
De oekaze behelst dat in gemeenten waar de laatste 24 jaar geen periodieke
herverdeling van de grond heeft plaatsgevonden, het gemeenschappelijke eigendom
onmiddellijk moet worden opgegeven zodat iedere boer die het bewuste stuk grond
in gebruik heeft, tot eigenaar dezes verklaard kan worden. In de dorpen waar de
periodieke herverdeling nog bestaat, zal voortaan de vergadering van de voltallige
gemeente (of ‘mir’ in het Russisch) via een meerderheidsbesluit de opheffing van
het gemeenschappelijke eigendom voorschrijven en zodoende de overgang naar het
privé-eigendom dwingend opleggen. Aan de verdeling van het gemeenschappelijke
bezit is steeds een ruilverkaveling verbonden van de verspreid liggende gronden.
Wie bij de nieuwe verdeling slechtere stukken krijgt, kan aanspraak maken op een
groter aandeel of een tegemoetkoming in geld.
In verband met de oekaze zijn de activiteiten van de Boerenbank vergroot. De
bedoeling van de regering is steun te vinden bij de boeren die steeds welvarender
worden en tegenover het bezitloze proletariaat komen te staan. De oplossing van het
agrarische probleem staat centraal in Rusland dat een grote boerenbevolking telt; de
oekaze wordt uiteindelijk in de wet van 27 oktober 1910 verwerkt.
Stolypin gelooft dat hij voor zijn aangekondigde hervormingen ten minste 20 jaar
nodig heeft. Deze gaan echter vaak gepaard met gewelddadige middelen en dreigen
juist onlusten aan te wakkeren. Het gevolg van Stolypins politiek is dat de boeren in
twee kampen worden verdeeld: rijke boeren en armoedzaaiers.

De Russische minister-president Peter Stolypin, die de landbouwhervormingen heeft ontwikkeld.

Von Bülow waarschuwt voor omsingeling
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Keizer Wilhelm op een Italiaanse speelkaart.

BERLIJN, 14 november - De Duitse rijkskanselier Bernhard von Bülow heeft
vandaag gewezen op het risico dat Duitsland wordt geïsoleerd. Dergelijke isolering
en omsingeling van Duitsland zouden ten slotte kunnen leiden tot een ‘explosie’,
aldus de rijkskanselier.
Von Bülow sprak deze woorden voor de Rijksdag, waar hij na een afwezigheid
van bijna een halfjaar wegens ziekte voor het eerst weer aanwezig was. In een
uitvoerige tour d'horizon van de internationale politiek nam hij de gebeurtenissen
van het laatste jaar onder de loep. Sprekend over de Entente Cordiale tussen Frankrijk
en Groot-Brittannië en de contacten die op het ogenblik tussen Groot-Brittannië en
Rusland worden gelegd, waarschuwde von Bülow voor bondgenootschappen waarbij
Duitsland zou worden veronachtzaamd. ‘De Entente Cordiale zonder goede
betrekkingen tussen de wereldmogendheden en Duitsland zou een gevaar voor de
vrede in Europa betekenen’, aldus von Bülow. De rijkskanselier vervolgde: ‘Een
politiek die erop gericht zou zijn Duitsland te omsingelen, een ring van mogendheden

Rijkskanselier Bernhard von Bülow.

rondom Duitsland te vormen, om het land te isoleren en lam te leggen, zou voor de
vrede in Europa een bedenkelijke politiek zijn. Een dergelijke ringvorming is niet
mogelijk zonder een zekere druk uit te oefenen en druk wekt tegendruk op en uit
druk en tegendruk kunnen ten slotte explosies ontstaan’.
In het debat dat na de toespraak volgde werd von Bülow voorgehouden dat de
positie van Duitsland veel ongunstiger was dan ten tijde van Bismarck, toen Duitsland
zich in een veilig netwerk van verdragen bevond. Von Bülow zei daarop dat in die
tijd Duitsland nog geen ‘Weltpolitik’ voerde. Men kan de klok evenwel niet
terugdraaien, aldus de rijkskanselier, Weltpolitik is nu eenmaal het resultaat van
welvarende handel en nijverheid en deze Weltpolitik moet worden gevoerd ‘om
welvaart en veiligheid van het Duitse volk niet in gevaarte brengen’.

Amsterdam heeft bioscoop
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AMSTERDAM, november - In het leeggekomen hoofdkwartier van het Leger des
Heils in de Damstraat is het Bijou Biograph Theatre geopend. Dit is de eerste bioscoop
in de hoofdstad nadat dit voorjaar in Den Haag het eerste Nederlandse theater werd
geopend, dat het hele jaar door, meermalen per dag, een filmprogramma vertoont.
Het is de Salon Cinémato-Français, die vanaf 1909 de Passage Bioscope heet. Tien
jaar geleden waren er in Nederland voor het eerst bewegende beelden te zien, op 12
maart 1896 in de Amsterdamse Kalverstraat 220. Deze ‘levende photographie’ werd
rond de eeuwwisseling een grote attractie in tenten op kermissen en als
programma-onderdeel in de variété-theaters.
Op 7 september 1907 wordt in de Reguliersbreestraat in Amsterdam een
Bioscope-Theater geopend in opdracht van de filmpionier A. Nöggerath. In april
1910 opent Jean Desmet, die in verscheidene plaatsen in Nederland bioscopen begint,
in de bocht van de Amsterdamse Nieuwendijk de bioscoop Parisien.
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1.
In Berlijn wordt de schoenmaker Wilhelm Friedrich Voigt (56) tot vier jaar
gevangenisstraf veroordeeld omdat hij op 16 oktober het Pruisisch militarisme te
kijk had gezet door in Köpenick verkleed als hoofdman tien soldaten ‘in naam van
de keizer’ de stadskas in beslag te laten nemen.

6.
Aan de vroegere Boerenrepubliek Transvaal wordt door de Britse overheid zelfbestuur
verleend.

10.
De Amerikaanse president Roosevelt krijgt de Nobelprijs voor vrede, vanwege zijn
bemoeiingen om de oorlog tussen Rusland en Japan te beëindigen.

13.
Kanselier von Bülow ontbindt de Duitse Rijksdag, omdat de regering geen
meerderheid heeft weten te krijgen voor een extra krediet van 29 miljoen mark ter
onderdrukking van de opstand in Duits Zuidwest-Afrika.

14.
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De Belgische Kamer van Afgevaardigden neemt met bijna algemene stemmen het
voorstel aan om de regering op te dragen zo spoedig mogelijk de Kongo Vrijstaat
over te nemen.

22.
De Nederlandse Tweede Kamer beleeft de ‘Nacht van Staal’: het kabinet-De Meester
struikelt bijna over de oorlogsbegroting van minister Staal. →

24.
Op kerstavond zendt de Canadese uitvinder Reginald Fessenden vanuit Brant Rock
(Massachusetts) het eerste radioprogramma uit. Verbaasde marconisten van schepen
voor de kust van Newfoundland horen hem het kerstevangelie (Lucas 2) voorlezen,
gelardeerd met het Largo van Händel. →

31.
In Madrid wordt plechtig de slotakte van de conferentie van Algeciras over de
toekomst van Marokko ondertekend.

Geboren:
6.
Antoon Spinoy († 26-5-1967) Belgisch socialistisch politicus

19.
Leonid Iljitsj Brezjnev († 10-11-1982) Sovjetrussisch staatsman

Gestorven:
14.
Jan Abram Christiaan Oudemans (16-12-1827) Nederlands geograaf en sterrenkundige

Oorlogsbegroting erdoor
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DEN HAAG, 22 december- Vannacht om kwart over één heeft de Tweede Kamer,
na uitputtende en vaak heftige beraadslagingen, de oorlogsbegroting voor 1907
goedgekeurd. Op het laatste moment stemden vele leden ter rechterzijde toch nog in
met de bezuinigingsmaatregelen van minister Staal van Oorlog.
Het debat spitste zich toe op het ‘blijvend gedeelte’, dat deel van de jaarlijkse
militielichting dat door loting wordt aangewezen om na het volbrengen van de
oefentijd nog onder de wapens te blij ven, zowel met het oog op het handhaven van
de binnenlandse rust als tot dekking van een eventuele mobilisatie. Het
concentratie-program waarmee Unie-liberalen en vrijzinnig-democraten samen de
verkiezingen van 1905 waren ingegaan, vermeldt ook bezuinigingen op de militaire
uitgaven; met name was men tegen het ‘blijvend gedeelte’.
Minister H.P. Staal van Oorlog, voormalige chef van de generale staf, heeft dit
najaar, na de nodige voorbereidingen, de eerste maatregelen genomen: het ‘blijvend
gedeelte’ is aanzienlijk ingekrompen, dat van de bereden wapens zelfs geheel
afgeschaft.
De rechterzijde verweet de minister, dat hij de defensiebelangen opoffert aan de
stembusbeloften van de vrijzinnige partijen. De verzekering van de

Minister H.P. Staal.

minister en ook van minister-president De Meester dat hiervan geen sprake is en dat
onze defensie gewaarborgd blijft, kon rechts niet overtuigen.
Uiteindelijk verklaarde een gedeelte der rechterzijde zich tevreden met de
toezegging van minister Staal, dat de Tweede Kamer komend voorjaar opnieuw over
de genomen maatregelen zal kunnen debatteren. De begroting werd goedgekeurd
met 50 tegen 31 stemmen; tegen stemden, volgens traditie, de socialisten; verder de
meeste antirevolutionairen, enige katholieken en één oud-liberaal.

Eerste radioprogramma
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De Deense ingenieur Valdeman Poulsen in zijn laboratorium.

NEW YORK, 24 december - De Amerikaanse natuurkundige Reginald A.
Fessenden is erin geslaagd het geluid van de menselijke stem draadloos over te seinen.
Fessenden demonstreerde ook dat het mogelijk is muziek draadloos over te brengen.
Rond de eeuwwisseling heeft Marconi al laten zien dat het mogelijk is signalen
zonder tussenkomst van een draad over grote afstanden te transporteren. Daarvoor
maakte hij gebruik van een zogenaamde ‘vonkzender’, die alleen kortdurende signalen,
zoals morseseinen, kon overbrengen.
Vier uitvinders hebben aan de wieg van de huidige ontwikkeling gestaan. In 1902
ontwikkelde de Deen Poulsen de booglamp. In 1904 vond Ambrose Fleming de
elektronenbuis uit. Dit ‘thermionisch ventiel’, zoals Fleming het noemde, bestond
uit een vacuüm gezogen glazen peer waarin zich twee elektroden bevonden. Door
een van de twee, de kathode, te verhitten en een spanning aan te leggen, kwam er
een elektronenstroom door de buis op gang.
De Wener Robert von Lieben plaatste een derde elektrode in de buis. Dit
geperforeerde rooster werd tussen de kathode en de anode geplaatst. Door een signaal,
bijvoorbeeld het geluidssignaal van een telefoon, op dit rooster te zetten, ging de
elektronenstroom variëren in het tempo van het signaal. Met andere woorden: het
van oorsprong zwakke signaal wordt versterkt.
Lee de Forest verbeterde de triode voor het gebruik als versterker, waarmee de
voorwaarde voor Fessendens demonstraties werd geschapen, en de ‘radiolamp’ zoals
de triode wel wordt genoemd, werd geboren.
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2.
In Frankrijk wordt de wet op de scheiding van Kerk en Staat van kracht.

6.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In Rome opent de arts Maria Montessori, die in 1896 als eerste vrouw in Italië een
universitair diploma behaalde, haar eerste school waarin zij haar didactische
hervormingsplannen wil verwezenlijken.

11.
Duitsland en Denemarken komen overeen om aan de statenlozen in het
Sleeswijk-Holsteinse grensgebied het staatsburgerschap te verlenen.

17.
De Nederlandse regering stuurt koningin Wilhelmina een adres over de legerkwestie.
De regering wil in etappes algemene en persoonlijke dienstplicht invoeren.

20.
Bij een plebisciet in Zwitserland keert de meerderheid zich tegen de scheiding van
Kerk en Staat.

24.
Met de uitschakeling van de opstandelingenleider Goesti Mohammed Sema door
een legertje onder aanvoering van luitenant H. Christoffel is de Nederlandse pacificatie
van Borneo nagenoeg een feit.

25.
Bij de Duitse Rijksdagverkiezingen, de zogenaamde Hottentot-tenverkiezingen,
lijden de socialisten een zware nederlaag. →

26.
In Oostenrijk wordt aan de mannelijke bevolking boven de 24 jaar algemeen en direct
stem- en kiesrecht verleend.

31.
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De in december 1906 ingestelde Belgische parlementaire commissie die voorstellen
moet doen inzake hervormingen in de Kongo - de zogenaamde Commissie-XVII komt voor het eerst bijeen. →

Geboren:
11.
Pierre Mendès France († 18-10-1982) Frans socialistisch politicus

17.
Henk Badings, Nederlands mijningenieur en componist van moderne muziek

19.
Lilian Harvey († 27-7-1968), Engelse (film) actrice

24.
Alfons Vranckx († 30-6-1979), Belgisch jurist en socialistisch politicus

23.
Hediki Joekawa († 8-9-1981), Japans fysicus; Nobelprijs 1949

24.
Maurice Couve de Murville, Frans diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken
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De arbeider voor en na de verkiezingen. Ontwerp voor een SPD-affiche dat door de keizer werd
verboden.

Verlies Duitse socialisten
BERLIJN, 25 januari - De Duitse sociaal-democraten hebben in de vandaag gehouden
verkiezingen voor de Duitse Rijksdag grote verliezen geleden. De sociaal-democraten
verloren 36 zetels en zijn vanaf nu met nog maar 43 afgevaardigden in de Rijksdag
vertegenwoordigd.
Grote overwinnaars zijn de regeringspartijen die samen 219 zetels veroverden
(Conservatieven 83 (was 74), Nationale Liberalen 55 (51), Radicale Partij 51 (36),
Boerenpartij 30 (21)).
De nederlaag van de socialisten - die overigens meer kiezers kregen dan de vorige
keer - wordt vooral toegeschreven aan een geslaagde campagne van de
regeringspartijen en een actief ingrijpen van rijkskanselier von Bülow in de
verkiezingsstrijd. Door dit ingrijpen werden binnenlandse en sociaal-economische
onderwerpen naar de achtergrond gedrongen en stond de verkiezingsstrijd helemaal
in het kader van de buitenlandse politiek en het Duitse prestige.
Von Bülow is er in de aanloop tot de campagne in geslaagd de links-liberale
groeperingen voor het regeringsblok te winnen en wist met succes te waarschuwen
voor het gevaar van een katholiekrode overheersing in de Rijksdag met alle risico's
voor de buitenlandse politiek van Duitsland van dien. Enkele dagen vóór de
verkiezingen nog waarschuwde de rijkskanselier voor de socialisten en schilderde
hen af als ‘de vijanden van het bezit, van de godsdienst en van het vaderland’.
Dit thema van de nationale gezindheid werd door vrijwel alle partijen overgenomen
en tegen de sociaal-democraten gebruikt. Het regeringsblok wist hierbij ook grote
fondsen uit industrie en bankwereld los te krijgen om deze campagne kracht bij te
zetten.

Commissie onderzoekt kwestie-Kongo
BRUSSEL, 31 januari-Onder voorzitterschap van Frans Schollaert, katholiek
volksvertegenwoordiger en Kamervoorzitter, is een commissie van 17
volksvertegenwoordigers opgericht. Tot groot ongenoegen van Leopold II zijn de
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leden afkomstig uit diverse politieke partijen. Het is nu de taak van de zogenaamde
commissie-XVII aan het parlement een Koloniaal Handvest voor te leggen. Hierin
zal de juridische toestand van de toekomstige Belgische kolonie bepaald worden.
De commissie wenst inzage in alle wetten en reglementen die in Kongo van kracht
zijn. Ook wenst ze de rekeningen van de Onafhankelijke Kongostaat na te kijken.
De katholieke regering-De Smet de Naeyer meent dat deze eis bij de
onderhandelingen een delicaat punt wordt. Ridder van der Elst, secretaris-generaal
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt als onderhandelaar naar
Zuid-Frankrijk gezonden, waar de koning verblijft.

Leopolds Kongolese soldaten tijdens een parade.
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11.
Het Nederlandse kabinet-De Meester dient zijn ontslag in. →

12.
In het Britse Lagerhuis vinden debatten plaats over de Ierse kwestie. →
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15.
De Amerikaanse Senaat neemt de motie van Cabot Lodge aan die de president
opdraagt om de ondertekenaars van de Acte van Berlijn (1885) op de hoogte te stellen
van de misstanden in de Kongo Vrijstaat.

17.
De speciale Russische gezant voor de bijeen troepen internationale Vredesconferentie
arriveert, na een bezoek aan Berlijn, Londen en Parijs, in Den Haag.

16.
Op minister van Justitie Van Raalte wordt een mislukte aanslag gepleegd.

20.
Bij parlementsverkiezingen in Transvaal wint de Het Volkpartij van Louis Botha.

21.
Bij vliegende storm voor de rede van Hoek van Holland vergaat het passagiersschip
van de lijn naar Harwich, de ss Berlin. Bij deze tot dan toe zwaarste scheepsramp
voor de Nederlandse kust komen 142 mensen om. Slechts enkelen kunnen door een
moedige reddingsactie van schipper Maarten Sperling en zijn mannen na 36 uur van
het, na stranding in tweeën gebroken, schip gehaald worden.

26.
Onder leiding van Henri Deterding gaan ‘De Koninklijke’, en ‘The Shell Transport
& Trading Company’ fuseren. →

Geboren:
1.
Günter Eich († 20-12-1972), Duits sinoloog, dichter en schrijver
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21.
Wystan Hugh Auden († 28-9-1973), Amerikaans dichter en schrijver van Britse
origine

Gestorven:
2.
Dmitri Ivanovitsj Mendelejev (7-2-1934) Russisch scheikundige

16.
Giosuè Carducci (27-7-1835) Italiaans dichter: Nobelprijs 1906

20.
Henry Moissan (28-9-1852) Frans scheikundige; Nobelprijs 1906

AMSTERDAM, 15 februari - Vandaag heeft de Nederlandsche Vereniging De Rijwiel- en
Automobielindustrie (RAI) in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt opnieuw een tentoonstelling
geopend van auto's, fietsen en motorboten. Hoewel de vereniging is opgericht door een Rotterdamse
rijwielfabrikant (H.W. Bayer), is de auto de belangrijkste trekpleister.
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Campbell wil Iers zelfbestuur
LONDEN, 12 februari - Premier Campbell-Bannerman en oppositieleider Balfour
stonden lijnrecht tegenover elkaar ten aanzien van de Ierse kwestie, tijdens de vandaag
gehouden Lagerhuis-debatten die met de Troonrede werden geopend.
Balfour waarschuwde de regering dat de voorgenomen Ierse wetgeving zou
uitdraaien op zowel zelfbestuur als geen zelfbestuur met alle verwarring van dien.
Als de regering in een volgend stadium zou besluiten het praktische bestuur over
Ierse zaken over te laten aan een Ierse assemblée, dan zou dat in strijd zijn met de
publieke opinie in Groot-Brittannië die geen enkele inbreuk op het huidige systeem
duldt, aldus Balfour.
Premier Campbell-Bannerman vroeg het parlement echter of dit bereid was het
Ierse volk zelfbeschikkingsrecht te ontzeggen. Het Ierse volk behoort te hebben,
aldus de premier, wat elke zelfstandige kolonie al heeft, namelijk het beheer over
eigen zaken.
Hij werd bijgevallen door het lagerhuislid J. Redmond, dat er aan herinnerde hoe
alle remedies al waren uitgeprobeerd, met uitzondering van het stellen van vertrouwen
in de Ieren ten aanzien van hun vermogen tot zelfbestuur.

Regering dient collectief ontslag in
DEN HAAG, 11 februari - Het kabinet-De Meester heeft zijn collectief ontslag
ingediend bij de koningin. Dit als gevolg van de verwerping enkele dagen geleden
door de Eerste Kamer van de oorlogsbegroting 1907.
Nadat minister Staal van Oorlog zijn begroting voor 1907 met veel moeite door
de Tweede Kamer had geloodst, verwierp de Eerste Kamer haar met 27 tegen 17
stemmen (rechts tegen links, alleen de afgescheiden liberaal mr. S. van Houten,
vroeger vurig antimilitarist, stemde met de rechterzijde mee).
De toezegging waarmee minister Staal de Tweede Kamer over de streep had
getrokken (nú de begroting goedkeuren, maar later kan nog worden gediscussieerd
over de omstreden maatregelen ter beperking of zelfs opheffing van het ‘blijvend
gedeelte’ der militie), bleek voor de rechtse meerderheid in de Eerste Kamer
onvoldoende. ‘Voorwaardelijke aanneming van een wetsvoorstel is bij onze Grondwet
niet bekend’, aldus het argument.
Minister-president De Meester had laten weten, dat het kabinet zijn voortbestaan
liet afhangen van het votum van de Eerste Kamer.
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‘Koninklijke’ en Shell gaan samen
DEN HAAG/LONDEN, 26 februari - De Koninklijke Nederlandsche Petroleum
Maatschappij NV en de Shell Transport and Trading Company Ltd hebben beloten
tot een volledige fusie. Het Nederlandse bedrijf krijgt een belang van 60% in de
Koninklijke/Shell Groep, het Britse bedrijf 40%. De oude maatschappijen blijven
bestaan als moedermaatschappijen, terwijl twee werkmaatschappijen worden
opgericht: de Bataafsche Petroleum Mij NV en de Anglo-Saxon Petroleum Company
Ltd.
‘De Koninklijke’ werd in 1890 opgericht en startte haar werkzaamheden met een
olieconcessie op Noord-Sumatra. Tot voor kort had ‘De Koninklijke’ alleen
belangstelling voor lampolie, die voornamelijk werd afgezet in Oost-Azië en Brits
Indië. Op die markten ondervond de maatschappij hevige concurrentie van
Rockefellers Standard Oil en vooral van de Shell Transport and Trading Company
Ltd van Marcus Samuel. Deze laatste heeft toestemming met tankers door het
Suezkanaal te varen en bezit ook concessies in Nederlandsch-Indië.
In 1903 richtten ‘De Koninklijke’, Shell en Rothschild een gezamenlijke
verkoopmaatschappij op, de Asiatic Petroleum Company. Deze succesvolle
samenwerking heeft nu tot een volledige fusie van beide oliemaatschappijen geleid,
vooral door toedoen van de president-directeur van ‘De Koninklijke’, Sir Henri W.A.
Deterding.
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1.
In Poznari (Posen) staken steeds meer kinderen tegen het besluit van de Pruisische
regering om de Poolse taal uit het onderwijs te verbannen. De minister van Onderwijs
laat in het Huis van Afgevaardigden echter weten niet te willen wijken. →

2.
In Transvaal wordt generaal Botha minister-president.
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2.
De Hamburgse havenbaronnen proberen om een algemene staking van dokwerkers,
om afschaffing van nachtarbeid, te breken met het inzetten van 2000 Engelse
onderkruipers.

5.
De tweede Doema komt in St. Petersburg bijeen in haar eerste zitting. →

11.
De Bulgaarse minister-president Nikola Petkow wordt het slachtoffer van een
moordaanslag.

14.
De Amerikaanse president Roosevelt verbiedt immigratie van Japanse arbeid(st)ers.
Hiermee geeft hij gehoor aan de binnenlandse onrust over de toevloed van
ongeschoolde immigranten, terwijl de werkgelegenheid door een uitgebroken
economische crisis met de dag vermindert.

15.
Bij de Finse parlementsverkiezingen worden de eerste vrouwelijke afgevaardigden
gekozen.

19.
In de Marokkaanse stad Marrakech wordt de Franse arts Pierre Mauchamp vermoord.
Hierdoor onstaan spanningen tussen de Franse regering en het sultanaat.

22.
De nieuwe regering van Transvaal beperkt de immigratie van Brits-Indiërs. De jonge
advocaat Mohandas Gandhi begint de Indische gemeenschap tegen deze
discriminerende maatregel te mobiliseren.
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26.
Om genoegdoening voor de moord op dr. Mauchamp te krijgen geeft de Franse
regering aan generaal Lyautey het bevel om de Marokkaanse provincie Oudjda te
bezetten.

31.
Het Roemeense leger slaat een opstand in Moldavië neer. →

Geboren:
11.
Graaf Helmuth James von Moltke (23-1-1945), Duits militair

15.
Zarah Leander († 23-6-1981), van origine Zweeds (film)actrice

Tweede Doema komt bijeen
ST. PETERSBURG, 5 maart - In St. Petersburg is de tweede Doema bijeengekomen.
‘De regering richt haar vertrouwen niet op de behoeftigen en dronkaards, maar op
de krachtigen en bekwamen’, zei premier Stolypin in zijn rede. Opmerkelijk is dat
de tweede Doema qua samenstelling radicaler lijkt te zijn dan de eerste. In deze
Doema zitten twee keer zoveel vertegenwoordigers van de linkse partijen als
aanhangers van de regering. Een aantal leden van de eerste Doema mag geen deel
uitmaken van de tweede vanwege de participatie aan de protestbijeenkomst te Vyborg
en de oproep van daaruit aan het Russische volk. Lenin is plotseling van tactiek
veranderd en als resultaat zijn zowel de bolsjewieken als de mensjewieken sterk
vertegenwoordigd met 65 zetels. De Konstitutioneel-Democraten (Kadetten) hebben
80 zetels verloren in vergelijking met de eerste Doema (van 179 naar 99 zetels) maar
het aantal zetels van de Gematigde Arbeidersgroep is gestegen tot 104. Het is niet
duidelijk waarom de tsaar en de regering besloten hebben om de tweede keer een
Doema bijeen te roepen. Het kiesrecht, gebaseerd op het manifest van 17 oktober
1905, is onveranderd gebleven en garandeert daarmee vrije onafhankelijke
vertegenwoordiging. De tsaar en de regering blijven daarentegen geloven dat de
Doema hun trouwe dienaar moet zijn.
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Tsaar Nicolaas met enkele leden van zijn regering.

Boerenopstand Roemenië ten einde
BOEKAREST, 31 maart - Met groot machtsvertoon heeft het Roemeense leger de
boerenopstand, die begin februari begon, neergeslagen. Daarbij is het tot gruweldaden
tegen de boerenbevolking gekomen.
De opstand is een gevolg van de beperktheid van de grote landhervorming van
vorst Alexandru Ioan Cuza in 1862. Cuza verdeelde twee miljoen hectare
landbouwland, waarvan het grootste deel de kloosters was afgenomen, onder 400
000 boeren. Sindsdien hebben in Roemenië geen landhervormingen plaatsgevonden.
Het verdeelde land werd al snel te klein voor het aantal boeren en de meeste boeren
in Roemenië leiden een onmenselijk bestaan op het land van de bojaren. De lang
opgekropte frustraties hebben vorige maand tot de opstand geleid die in hoge mate
werd geïnspireerd door de Russische opstand van 1905. Het verzet begon in het dorp
Flàminzi in de provincie Boto ani, maar ontaardde pas begin deze maand in geweld.

Poolse kinderen mijden Duitse scholen
POSEN, I maart - Onder invloed van de Russische revolutie in 1905, en vooral van
de boycot van de Russische scholen in de gebieden onder Russische overheersing,
is het tot schoolstakingen gekomen in de regio Posen, die onder Pruisische bezetting
staat.
De staking begon in de herfst van 1906, toen meer dan zeventigduizend Poolse
kinderen van hun ouders niet naar school mochten zolang de godsdienstlessen
verplicht in het Duits plaatsvinden. De kinderen werden vrij mild bestraft, met het
oog op mogelijke effecten op de publieke opinie. De ouders echter werden zwaar
beboet, gevangengezet en lastig gevallen.
De schoolstaking van 1906-1907 draagt bij tot het ontstaan van zelfstandige
populistische bewegingen onder de Pruisische bezetting. Het volk heeft voor het
eerst een langdurige actie ondernomen, zonder (bege)leiding van de geestelijke
autoriteiten, de intelligentsia of de Poolse bourgeoisie.
Verdere tegenacties van de Pruisische autoriteiten richten zich vooral op het
onteigenen van de Poolse boeren en het koloniseren door de Duitsers. Maar de
activiteiten van de Duitse Kolonisatie Commissie leveren magere resultaten op door
de koppigheid van de Poolse boeren, die hun land niet aan de Duitsers willen
verkopen.
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1.
Met de reorganisatie van de Amerikaanse Kanaal-commissie komt de aanleg van het
Panamakanaal onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van Oorlog.
Tot hoofdingenieur bij de aanleg, waaraan ook Nederlandse bedrijven meedoen,
wordt luitenant-kolonel G.W. Goethals benoemd.

4.
De speciale Russische gezant, belast met de organisatie van de (tweede) internationale
vredesconferentie van Den Haag, verstuurt de uitnodigingen hiervoor.

4.
De Nederlandse minister van Oorlog, Staal, die gedwongen was om op te stappen
nadat de Eerste Kamer zijn begroting had afgestemd, wordt opgevolgd door Ridder
van Rappard. →

12.
De Belgische regering-De Smet de Naeyer treedt af. →

12.
Door de Amerikaanse bemiddeling wordt een wapenstilstand gesloten tussen
Nicaragua en Honduras.
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15.
De aartsbisschop van Mechelen, Mgr. Mercier, wordt benoemd tot kardinaal. →

17.
De Amerikaanse immigratiedienst beleeft ongekend drukke tijden. Op deze dag
komen 11 745 immigranten aan op Ellis Island bij New York. →

Aankomst van immigranten op Ellis Island (New York). Dagelijks komen er hier nu duizenden
immigranten aan, vluchtend voor armoede en onderdrukking.

22.
In de grote dokwerkersstaking in de Hamburgse haven, die op 2 maart was
uitgebroken, komt het tot een schikking. De Britse onderkruipers worden naar huis
gestuurd en de ploegendienst wordt verbeterd.

26.
Het Hongaarse parlement neemt de Schoolwet aan, die de magyarisering van het
onderwijs moet bewerkstelligen. →

Geboren:
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14.
Francois Duvalier († 21-4-1971), Haïtiaans arts en politicus

26.
Theun de Vries, Nederlands romancier; in de jaren vijftig en zestig partijbestuurder
van de CPN. P.C.-Hooft-prijs voor zijn oeuvre in 1981

29.
Tino Rossi, († 26-9-1983)Frans zanger

Gestorven:
5.
Anton Gerard van Hamel (17-1-1842), Nederlands theoloog, filoloog en journalist

Mercier wordt kardinaal
MECHELEN, 15 april - Mgr. Mercier, aartsbisschop van Mechelen en primaat van
België, is door paus Pius X benoemd tot kardinaal-priester met de titelkerk van
Sint-Pieters-Banden.
Terwijl de paus het in zijn toespraken heeft over de gespannen diplomatieke
betrekkingen met Frankrijk en over het modernisme in de Kerk, omschrijft Mercier
zijn eigen opdrachten in België. Daartoe rekent hij in de eerste plaats de bevordering
van het volksonderwijs en de bloei van de vrije middelbare instituten voor de opbouw
van een elite uit de middenklasse van de bevolking.
Insiders zien hier terecht een toespeling in op de politieke situatie in België met
betrekking tot het wetsvoorstel-Coremans.
Wanneer kardinaal Mercier op 13 mei in Mechelen terugkeert na zijn lange
Rome-reis, wordt hij met grote luister ontvangen.
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De nieuwe kardinaal Mercier.

Belgische regering wordt weggestemd
BRUSSEL, 12 april - De katholieke regering van Paul de Smet de Naeyer heeft haar
ontslag ingediend, nu ze in de Kamer in de minderheid is gesteld.
Na de katholieke verkiezings-nederlaag hadden de christen-democraten steeds
meer armslag gekregen in het parlement. De genadeslag kwam voor de regering bij
de stemming over de toekenning van een exploitatievergunning voor steenkolenmijnen
in Limburg. Christen-democraten, socialisten en radicale liberalen slaagden erin aan
deze wet een hele reeks voorwaarden ten gunste van de mijnwerkers te verbinden,
tegen de wil van de conservatieve katholieken en liberalen in. De in sociale zin
geamendeerde wet werd met 76 tegen 70 stemmen goedgekeurd.
In het besef dat ze zonder de christendemocraten niet meer over een meerderheid
beschikte, diende de regering haar ontslag in.
Dit is met grote tegenzin door koning Leopold II aanvaard.

Ontslagaanvrage van regering ingetrokken
DEN HAAG, 4 april - Het kabinet-De Meester heeft zijn ontslagaanvrage ingetrokken.
Daarmee is een eind gekomen aan de politieke crisis, die meer dan zes weken heeft
geduurd. Alleen minister van Oorlog Staal, wiens begroting door de Eerste Kamer
werd verworpen, zal niet terugkeren.
Aldirect nadat het kabinet op 11 februari collectief zijn ontslag had ingediend,
bleek dat de rechterzijde niet bereid was de regeringsverantwoordelijkheid over te
nemen.
Rechts beschouwde het besluit van de Eerste Kamer als gericht tegen de minister,
niet tegen het hele kabinet. Pogingen om een rechts, en later een extra-parlementair
kabinet te formeren, mislukten.
Daarna verklaarde De Meester zich bereid aan te blijven. De kwestie van het
‘blijvend gedeelte’ zal uit de oorlogsbegroting worden gelicht en in een afzonderlijk
wetsontwerp aan het parlement worden voorgelegd.
Tot opvolger van minister Staal is benoemd generaal-majoor W.F. ridder Van
Rappard, commandant van de stelling Amsterdam.
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Hongarije forceert magyarisering van onderwijsbestel
BOEDAPEST, 26 april - Het Hongaarse parlement heeft de omstreden Schoolwet
aangenomen. Deze wet voorziet in de afschaffing van Roemeens-, Slowaaks- en
Servischtalige confessionele scholen en hun vervanging door Hongaarstalige scholen.
De wet is genoemd naar de opsteller ervan, graaf Albert Apponyi, minister van
Onderwijs. Apponyi leidt in Hongarije de ‘nationale oppositie’ tegen de
Oostenrijks-Hongaarse ‘Ausgleich’ van 1867 en staat bekend als een fervent Hongaars
nationalist. De wet-Apponyi wordt door de nationale minderheden in Hongarije
gezien als een middel om hen met geweld te magyariseren.
Het aantal inwoners van Hongarije dat Hongaars als moedertaal heeft, is de laatste
twintig jaar sterk gestegen, van 46,6 procent in 1880 tot 51,4 procent in 1900 en 54,5
procent nu, vooral door de magyarisering van joden, Duitsers en Slowaken. Deze
magyarisering betreft echter vooral de stedelijke middenklasse, niet de agrarische
bevolking in de periferie.
De magyarisering heeft vooral de Serven en de Roemenen geradicaliseerd, een
tendens die nog wordt gestimuleerd vanuit de aangrenzende koninkrijken Servië en
Roemenië.
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1.
In België treedt het kabinet-De Trooz aan. →

1.
De Nederlandsch-Indische Mijnwet wordt van kracht. →

10.
In Portugal ontbindt minister-president Joao Franco het parlement en gaat dictatoriaal
regeren.

10.
De Nederlandse Eerste Kamer neemt de Wet op het arbeidscontract aan. →

14.
In Rusland wordt een militaire samenzwering tegen de tsaar ontdekt. Er worden 28
militairen gearresteerd.

14.
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In Londen wordt een Gemenebest-conferentie geopend. De regeringsleider van
Transvaal Louis Botha is aanwezig.

16.
Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje sluiten te Cartagena een pact om de status-quo
in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan voor de kust van Europa en Afrika
te behouden. Deze overeenkomst is bedoeld om de Duitse intenties ten aanzien van
de Spaanse Balearen en de Canarische Eilanden te weerstaan.

16.
De Belgische Kamer van Afgevaardigden neemt het wetsvoorstel-Coremans over
de vernederlandsing van het onderwijs in behandeling. →

16.
In India laait de onafhankelijkheidsstrijd op. Voor het eerst worden op massale wijze
Britse produkten - met name katoen geboycot.

22.
Het bestuur van de Kongo Vrijstaat weerlegt alle beschuldigingen over uitbuiting en
wreedheden ten aanzien van de bevolking.

Geboren:
7.
Baldur von Schirach, Duits schrijver en nazi-politicus

13.
Daphne Du Maurier, Engels romanschrijfster

14.
Mohammed Ayub Khan († 20-4-1974), Pakistaans militair en staatsman
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22.
Sir Laurence Olivier, Brits (film)acteur en regisseur

22.
Hergé (eigenlijk Georges Rémi) († 4-3-1983), Belgisch striptekenaar, schepper van
Kuifje (Tintin)

26.
John Wayne († 12-6-1979), Amerikaans filmacteur in westerns

Wet op arbeidscontract
DEN HAAG, 10 mei - De Eerste Kamer heeft met 29 tegen 15 stemmen de Wet op
het arbeidscontract aangenomen. Deze nieuwe wettelijke regeling bestrijdt tal van
misstanden die zich kunnen voordoen in de verhouding tussen patroon en arbeider.
Het ontwerp van deze wet werd al door het vorige kabinet ingediend. In de Tweede
Kamer stuitte het vorig jaar nauwelijks op weerstand. De socialisten stemden echter
tegen; naar hun mening tasten de in de wet opgenomen opzeggingstermijnen het
stakingsrecht van de arbeider aan. Om andere redenen stemde ook één
christelijk-historicus tegen, zodat het wetsontwerp met 79 tegen 8 stemmen werd
aangenomen. De oppositie in de Eerste Kamer, waarin de socialisten niet
vertegenwoordigd zijn, was wat sterker, maar het wetsontwerp kwam geen enkel
ogenblik in gevaar.
De nieuwe wet regelt een aantal zaken betreffende de arbeidsovereenkomst, zoals
de vaststelling en de vorming van het loon en het einde der dienstbetrekking. Over
het algemeen wordt de positie van de arbeider tegenover de patroon wat sterker.

Staaksters in Rijssen. Lily van Kol leest hen voor.

Indische Mijnwet treedt in werking
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DEN HAAG/BATAVIA, 1 mei - Vandaag is de Indische Mijnwet in werking getreden
die de verlening van opsporings- en winningsconcessies voor mineralen in
Nederlandsch-Indië regelt.
Deze wet dateert al van 1899; uitvoering ervan bleek veel meer voorbereidingen
te vereisen dan verwacht.
De wet geeft de Indische regering uitgebreide bevoegdheden. Tot nu toe vond de
concessieverlening plaats op basis van een Koninklijk Besluit van 1873, dat totaal
verouderd moet heten.
Concessies worden uitsluitend verleend aan Nederlanders en aan overwegend
Nederlandse of Nederlandsch-Indische bedrijven. Staatsdeelneming in de winning
van mineralen is niet mogelijk.

Kamer bespreekt voorstel-Coremans
BRUSSEL, 16 mei - De Kamer van Volksvertegenwoordigers is begonnen met de
bespreking van het wetsvoorstel-Coremans inzake de vernederlandsing van het vrij
middelbaar onderwijs.
De situatie was na de bisschoppelijke ‘Instructions’ (5 oktober 1906) grondig
gewijzigd. Regeringsleider Jules de Trooz legde, zoals hij had beloofd, het voorstel
in november bij de Middenafdeling neer.
Vlak voor de openbare behandeling in de Kamer werd de druk van de katholieke
Vlaamse opinie heviger. Op 5 mei 1907 verklaarde Juliaan Delbeke in Tielt: ‘De
bisschoppen deden de eerste banden der verfransing springen... Wij moeten de
blijvende banden breken, en daarvoor moeten wij uit alle macht aandringen op de
wet op de vervlaamsing van het onderwijs’.
Vier dagen later vergaderden in Leuven de belangrijkste katholieke Vlaamse
verenigingen.
In de Kamer ontstaat een lange en verwarde discussie, een voorbeeld van
parlementaire tactiek om het voorstel te laten kelderen. Alle argumenten uit 1904
worden weer naar boven gehaald.

Nieuwe Belgische regering is rond
BRUSSEL, 1 mei - Jules de Trooz, voormalig minister van Binnenlandse Zaken is
de nieuwe Belgische regeringsleider. Hij heeft slechts twee ministers uit het
kabinet-De Smet de Naeyer overgenomen.
Voor het eerst zijn ook christen-democraten (Jules Renkin en Joris Helleputte),
die de vorige regering ten val hebben gebracht, tot het ministerschap geroepen.
Door het voortijdig overlijden van De Trooz, op 31 december 1907, is dit kabinet
slechts een kort bestaan beschoren.
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3.
De tsaar besluit de tweede Doema te ontbinden. Zij was vanaf 5 maart bijeen. →

6.
In Macedonië laait de onrust weer op tussen de Griekse, Bulgaarse en Servische
nationaliteiten.

10.
Tussen Tokio en Parijs wordt een overeenkomst gesloten om de ‘opendeurpolitiek’
ten aanzien van China te waarborgen.

14.
De Noorse Storting (parlement) stelt beperkt vrouwenkiesrecht in. Gehuwde vrouwen
wier echtgenoot belasting betaalt hebben voortaan in Noorwegen stemrecht.

14.
De regering van Transvaal besluit om de circa 50 000 Chinese dagloners, die sinds
1903 zijn geimmigreerd, te repatriëren.

15.
In Den Haag wordt plechtig de Tweede Internationale Vredesconferentie geopend.
→

18.
In Frankrijk escaleert het verzet van de wijnboeren in het zuiden tegen de halfslachtige
maatregelen van de regering om vervalsing van wijn tegen te gaan. Dit wordt gezien
als hoofdoorzaak van de malaise die al enige jaren in de wijnstreken heerst.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

27.
Het Italiaanse parlement besluit om de 100ste geboortedag van Giuseppe Garibaldi,
4 juli, tot nationale feestdag uit te roepen. De in 1882 gestorven Garibaldi was de
leider van de Risorgimento-beweging die tot de eenwording van Italië leidde.

30.
Een volksstemming in het Zwitserse kanton Genève spreekt zich uit voor scheiding
van Kerk en Staat.

Geboren:
1.
Frank Whittle, Amerikaans ingenieur; uitvinder van de straalmotor

11.
Paul Mellon, Amerikaans oliemiljonair

Gestorven:
14.
August Adolf Daens (18-12-1839), Vlaams priesterpoliticus

15.
William Le Baron Jenney (25-9-1832) Amerikaans architect; wordt beschouwd als
de vader van de wolkenkrabber (Home Insurance Company of New York-Building
te Chicago, 1884)
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De Russische afgevaardigde op de Haagse vredesconferentie, Nelidov, legt de eerste steen voor het
Vredespaleis.

Vredesconferentie geopend
DEN HAAG, 15 juni - In de Ridderzaal is de Tweede Vredesconferentie officieel
geopend. Vrijwel alle staten ter wereld zijn op de conferentie vertegenwoordigd; op
de Eerste Vredesconferentie, in 1899 ook in Den Haag gehouden, waren slechts 26
staten aanwezig.
Het initiatief tot de conferentie is uitgegaan van de Russische regering, die ook,
in samenwerking met Nederland, het programma heeft vastgesteld. Op de conferentie
mag slechts gesproken worden over onderwerpen die in het programma zijn
opgenomen, namelijk:
- herzieningen van de bepalingen omtrent het in 1899 ingestelde Permanente Hof
van Arbitrage;
- aanvulling van de conventie van 1899 omtrent wetten en gebruiken van de
landoorlog;
- het uitwerken van een soortgelijke conventie inzake de zeeoorlog; hieronder
zouden ook de rechten en plichten van neutrale staten vallen.
De Nederlandse regering had liever gezien, dat het neutraliteitsrecht hoofdonderwerp
van de conferentie zou zijn, maar stelde zich tevreden met de Russische toezegging
dat discussies hierover in ieder geval zijn toegestaan.
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben de wens te kennen gegeven ook
beperking van de bewapening ter sprake te brengen.
In de uitnodigingen voor de conferentie is de Russische regering niet verder gegaan
dan te melden, dat deze wens bij beide Angelsaksische landen leeft, maar dat
Duitsland, Oostenrijk en ook Rusland zelf zich het recht voorbehouden niet deel te
nemen aan beraadslagingen over onderwerpen, ‘waarvan geen praktische uitkomst
valt te verwachten’.
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Tsaar ontbindt de Doema
ST. PETERSBURG, 3 juni - Na 103 dagen is de tweede Doema ontbonden. De reden
daarvoor is op 1 juni door premier Stolypin bekendgemaakt, toen hij 65
afgevaardigden van de sociaal-democratische partij beschuldigde van deelneming
aan een komplot tegen de tsaar.
De minister-president eiste onmiddellijke arrestatie van 16 fractieleden van de
partij.
De Kadetten hebben samen met de vertegenwoordigers van de andere partijen een
plan ontworpen om een speciale commissie, samengesteld uit leden van de Doema,
op te richten, die belast zou worden met een onderzoek naar de beschuldigingen van
de regering. Maar de regering heeft niet gewacht tot de resultaten van het onderzoek
werden bekendgemaakt en heeft de tweede Doema ontbonden. Tegelijkertijd worden
verkiezingen uitgeschreven voor de derde Doema.
Om te voorkomen dat weer een meerderheid van de Doema een tegen de regering
gerichte houding zou aannemen, wordt de kieswet veranderd. Zo krijgen
grootgrondbezitters voorrang boven arbeiders, boeren en burgers bij het kiezen van
vertegenwoordigers voor de kiescolleges.
De nieuwe kieswet wordt door velen als een ware coup d'état beschouwd, want
zo'n drastische verandering is onmogelijk zonder toestemming van zowel de Doema
als de Rijksraad. Deze regeringsactie zou onmogelijk zijn als de revolutionaire strijd
niet aan het afnemen was.
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1.
Aan Oranje Vrijstaat wordt zelfbestuur toegestaan.

1.
In Laren voeren Eduard Verkade en Willem Royaards hun Zomerspelen op. →

1.
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De Verenigde Staten beginnen met de ontwikkeling van een luchtmacht. →

3.
In het pauselijke decreet Lamentabile Sane Exitu veroordeelt het Vaticaan de
modernistische tendensen in de theologie.

5.
Uit Guatemala worden massa-arrestaties gemeld die verband houden met de moord
op 9 juni op president Manuel Estrada Cabrera, die vanaf 1898 aan het bewind was.

7.
In Nederland wordt de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst door de Kamer
aangenomen. Deze zal op 1 februari 1909 in werking treden.

10.
De Belgische Kamer van Afgevaardigden besluit het geamendeerde
wetsvoorstel-Coremans over de vernederlandsing van het onderwijs in handen te
stellen van een speciale kamercommissie.

12.
Door de Haagse Vredesconferentie wordt het Franse voorstel aangenomen om
oorlogshandelingen zonder voorafgaande oorlogsverklaring te verbieden.

18.
Franse troepen bezetten Casablanca. →

25.
Na op 19 juli de keizer van Korea tot aftreden te hebben gedwongen, lijft Japan het
land als protectoraat in.
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29.
Op Brownsea Island (Dorset) houdt generaal-luitenant Sir Robert Baden-Powell zijn
eerste padvinderskamp. →

Deze maand heeft de Brit Robert Baden-Powell op Brownsea Island een proefkamp met 20 jongens
gehouden om zijn ideeën over de verkennerij uit te proberen, het begin van de internationale
padvinderij. Volgend jaar verschijnt van hem ‘Scouting for Boys’, een boek dat in alle wereldtalen
zal worden vertaald.

30.
Japan sluit met Rusland een akkoord over China.
-. Duitsland, Oostenrijk/Hongarije en Italië verlengen hun Triple Alliantie voor zes
jaar.

Gestorven:
Hector Henri Malot (20-5-1830) Frans jurist, journalist en schrijver; verwierf
internationale roem met zijn boek Sans famille (Alleen op de wereld) uit 1878

Royaards en Verkade voeren Zomerspelen op
LAREN, 1 juli - Met hun Zomerspelen in het Larense hotel Hamdorff hebben de
jonge Eduard Verkade en de iets oudere Willem Royaards voor een verrassing gezorgd
in het Nederlandse toneel. Samen met een groep grotendeels onervaren acteurs en
actrices brachten ze twee voor het toneel ongebruikelijke middeleeuwse teksten, de
moraliteit Elckerlyc en het abelspel Lanseloet van Denemarken, in een nog
ongebruikelijker enscenering.
Verkade en Royaards toonden geen enkel fragment uit het leven vorm gegeven
naar de werkelijkheid zelf, wat het toneel onder invloed van het naturalisme de
afgelopen twee decennia gewoon is, maar ze lieten een spel zien met vormen, kleuren
en klanken, dat zijn inspiratie vindt in de symboliek van de teksten.
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Voor het eerst gaven zij hiermee helder vorm aan artistieke ideeën die in het
buitenland uitgedragen worden door theatervernieuwers als Edward Gordon Craig,
Adolf Appia en Max Reinhardt.
Het experiment dat na de voorstelling in Laren nog een korte tournee maakt, heeft
bekende kunstenaars als Berlage, P.C. Boutens, Willem Kloos en Jan Toorop doen
besluiten tot de oprichting van een vereniging, die een voortzetting van dit initiatief
zou moeten ondersteunen.
De samenwerking tussen Verkade en Royaards beperkt zich echter tot deze ene
gelegenheid. Beiden geven met een eigen groep richting aan een vervolg.
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Frans leger in Casablanca

Bloedig tafereel in Casablanca na een bombardement van Franse kruisers.

PARIJS, 18 juli - Franse troepen onder bevel van generaal Lyautey hebben
vanmorgen de Marokkaanse havenstad Casablanca bezet. Eerder deze maand vonden
acht Europese arbeiders in deze stad de dood bij hevige onlusten.
De bezetting van Casablanca komt vier maanden nadat Lyautey, naar aanleiding
van de moord op de Franse arts Mauchamp, Oudjda had bezet.
Marokko is weliswaar een zelfstandig sultanaat Abd al-Aziz, maar de conferentie
van Algeciras, vorig jaar, van twaalf Europese mogendheden en de Verenigde Staten
van Amerika heeft bepaalde rechten van Frankrijk en Spanje in het gebied erkend.
Sindsdien hebben de Fransen de acht vrijhavens in Marokko uitgerust, de
Marokkaanse politie opgeleid en het beheer op zich genomen over de nationale bank
van Marokko, waarvan de hoofdzetel zich in Parijs bevindt.
De Franse bemoeienissen met Marokko zijn een doorn in het oog van Berlijn, dat
zich in Algeciras al had verzet tegen erkenning van de Franse rechten. Vermoed
wordt in Parijs dat de toenemende onrust in Marokko niet alleen het gevolg is van
het zwakke binnenlandse bestuur van de sultan en van stammenoorlogen, maar
eveneens ‘van Berlijnse kuiperijen’, zoals het Franse dagblad Le Temps het dezer
dagen omschreef.

Amerikanen ontwikkelen luchtmacht
WASHINGTON, 1 juli - De Amerikaanse regering heeft besloten een begin te maken
met de ontwikkeling van de kort geleden schuchter begonnen luchtvaart voor militaire
doeleinden.
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De gebroeders Wilbur en Orville Wright, die in 1903 de eerste langere vlucht met
een vliegmachine hadden gemaakt, zijn van mening dat de luchtvaart nuttig zou
kunnen zijn voor militaire doeleinden, maar uitsluitend om verkenningen uit te voeren.
Ze geloven dat de luchtvaart op den duur oorlogen onmogelijk zal maken omdat
iedere beweging van de vijand ermee kan worden ontdekt.
In februari 1908 krijgen de Wrights de eerste opdracht voor de bouw van een
militair vliegtuig dat twee mensen kan vervoeren, ten minste 60 km per uur kan
vliegen over een afstand van bijna 200 km. Dat eerste vliegtuig, een verbeterde versie
van hun ontwerp van 1903, stort tijdens een demonstratievlucht op 17 september
1908 neer. Negen maanden later wordt een vervangend toestel opgeleverd onder de
naam ‘Vliegtuig Nr. 1, Afdeling Zwaarderdan-lucht, VS luchtvloot’.
In de jaren daarna laten de Verenigde Staten het initiatief in de militaire vliegerij
echter aan andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, over. In de periode tussen
1908 en 1913 wordt slechts $ 430 000 bestemd voor het verder uitbreiden van de
Amerikaanse luchtvloot.
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5.
Na twee dagen eindigt de topontmoeting van tsaar Nicolaas II en keizer Wilhelm II
te Schweinemünde. Het dicussiethema is het Duitse plan om een Bagdadspoorlijn
aan te leggen. De tsaar doet zijn best om de Duitse bezorgdheid over een
Russisch-Britse toenadering ten aanzien van Perzië te ontzenuwen.

6.
In Antwerpen breekt een dokwerkersstaking uit. →

11.
De Italiaanse autocoureur prins Scipione Borghese wint na een tocht van twee
maanden de monsterrit van Peking naar Parijs. Hij reed in het merk ‘Itala’; een
Nederlandse ‘Spijker’ werd tweede. →
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13.
De Nederlandse hervormde synode publiceert een brief gericht tegen het
neomalthusianisme. →

14.
In Wilhelmshöhe bij Kassel vindt een topontmoeting plaats tussen de Britse koning
Edward VII en keizer Wilhelm II. →

De Duitse keizer Wilhelm II en de koning van Groot-Brittannië Edward VII (respectievelijk links en
rechts in het rijtuig) tijdens een rijtoer door Wilhelmshöhe (nabij Kassel), waar op 14 augustus een
topontmoeting tussen de twee vorsten is begonnen. Van enige toenadering tussen de twee mogendheden
lijkt vooralsnog geen sprake. Economische en politieke rivaliteit bepalen de relaties tussen beide
grootmachten.

16.
Anti-Fransgezinden roepen Mawlai al-Hafid, de broer van de regerende sultan Abd
al-Aziz, uit tot nieuwe sultan.

17.
De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland keren zich tegen de Nederlandsche
Christelijke Texielarbeidersbond. →

24.
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In Stuttgart vindt een congres plaats van de Socialistische Internationale. Met
algemene stemmen wordt een motie van Lenin, Martov en Rosa Luxemburg
aangenomen die de socialisten oproept alles in het werk te stellen om een oorlog te
voorkomen of onmogelijk te maken. In het kader van dit congres vindt er in Stuttgart
ook voor het eerst een internationaal Socialistisch Vrouwencongres plaats. →

Klara Zetkin, Rosa Luxemburg, Emile Vandervelde en Pieter Jelles Troelstra op weg naar een
vergadering van het Internationaal Socialistisch Congres in Stuttgart (16-24 augustus).

31.
In weerwil van de vriendelijke woorden van de tsaar aan keizer Wilhelm te
Schweinemünde, begin deze maand, sluit Rusland een Entente-overeenkomst met
Groot-Brittannië. →

Geboren:
13.
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach († 30-7-1967), Duits kanonnenfabrikant.

Gestorven:
24.
Pieter Lodewijk Tak
(24-9-1848), Nederlands letterkundige, journalist en socialistisch politicus

Hervormde synode keert zich tegen neomalthusianisme
DEN HAAG, 13 augustus - Het neomalthusianisme - het streven naar
geboortebeperking als middel tot de opheffing van de sociale en economische
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wantoestanden die de overbevolking met zich brengt - wordt in een vandaag
verschenen brief van de Nederlandse hervormde synode een ‘als een kanker
voortwoekerende zonde’ genoemd. De brief, gericht aan de kerkeraden, gaat uit
krachtens een besluit, door de generale synode op 7 augustus met 9 tegen 8 stemmen
genomen.
Als bezwaren tegen geboortenregeling zoals die door het neomalthusianisme wordt
gepropageerd, noemt de brief naast ‘gevaren voor de volksgezondheid’: ingaan tegen
het bijbelwoord ‘weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u’ (Genesis 1,28) en het gebod
‘Gij zult niet doodslaan’ (Exodus 20, 13).
De brief lokt een manifest uit van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, die erop wijst
dat ‘Gij zult niet doodslaan’ in dit geval slechts betrekking kan hebben op
vruchtafdrijving die de Bond als middel tot geboortenregeling juist overbodig wil
maken. Tegenover het ‘vermenigvuldigt u’ stelt het manifest de persoonlijke
verantwoordelijkheid voor het kindertal.

Groot-Brittannië sluit verdrag met Rusland over Azië
LONDEN, 31 augustus - Groot-Brittannië en Rusland hebben een verdrag gesloten,
waarin de wederzijdse betrekkingen en de belangen van beide machten in Azië zijn
vastgelegd.
Hoewel het verdrag pas over enkele weken zal worden gepubliceerd na de ratificatie
door beide landen, is het aannemelijk dat afspraken zijn gemaakt over Perzië,
Afghanistan en Tibet, waar zowel Rusland als Groot-Brittannië belangen van
verscheiden gewicht heeft.
Kritiek op het lange uitblijven van het verdrag wordt in Londen weerlegd met de
verklaring dat de Russische onderhandelaar Izvolski geen kans zag de
onderhandelingen met Japan en met Groot-Brittannië tegelijkertijd te voeren. Pas na
het voltooien van de Japanse verdragen konden in het voorjaar de onderhandelingen
met Groot-Brittannië beginnen.
Het feit dat een verdrag tot stand is gebracht wordt zowel in de Britse als in de
Russische pers toegejuicht, hoewel over de exacte inhoud nog geen oordeel kan
worden geveld.
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Twee deelnemers aan de monsterrace Peking-Parijs in de Chinese hoofdstad.

Autorace Peking-Parijs
PARIJS, 11 augustus - Prins Borghese heeft de autorace Peking-Parijs in 61 dagen
volbracht. Hij startte met zijn Itala op 11 juni vanuit China en arriveerde vandaag in
de Franse hoofdstad.
Na tal van strubbelingen met de Chinese regering waagden zich zes auto's aan de
monsterrit.
Daaronder bevond zich één Nederlandse Spijker. Deze zou, samen met twee Dions,
twintig dagen na prins Scipione Borghese en zijn reisgenoot Barzini, als tweede
Parijs halen op 31 augustus.
De race is op gang gebracht door een oproep van de Parijse krant Le Matin. Kort
daarna waren er al 25 aanmeldingen, van wie echter slechts vijf startten vanwege het
hoge inschrijfgeld van 2000 francs.

Borghese (l.) en Barzini in Berlijn.
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Havenstaking in Antwerpen
ANTWERPEN, 6 augustus - Alle havenactiviteit in Antwerpen ligt stil nadat de
dokwerkers massaal het werk hebben neergelegd. De stakers willen dat hun dagloon
van 5 tot 6 frank wordt verhoogd.
Bemiddelingspogingen van de regering halen niets uit. Na tussenkomst van de
Antwerpse burgemeester Hertogs wordt een compromis bereikt: de lonen worden
met minstens 0,50 frank verhoogd.
De staking heeft dan zeven weken geduurd.
Het akkoord wordt door de havendirectie niet volledig geaccepteerd, maar hun
almacht was gebroken. De staking legt de basis voor een massale expansie van de
socialistische dokwerkersvakbond.

Bisschoppen contra Unitas
UTRECHT, 17 augustus - De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland hebben
zich tegen de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond gekeerd.
In een publieke verklaring lieten ze vandaag weten dat het hun ‘ernstige en
uitdrukkelijke verlangen is de hun onderhorige katholieken te verenigen en verenigd
te houden in katholieke organisatiën’.
De bond, in de wandeling Unitas geheten, is in 1895 ontstaan in Twente en kreeg
later ook in Brabant aanhang. Unitas is formeel een soort federatie van katholieken
en protestanten die in de praktijk (naar Duits voorbeeld) toegroeide naar een
interconfessionele vakorganisatie. De bisschoppen verzetten zich daartegen, wensen
‘geestelijke adviseurs’ met grote bevoegdheden aan te stellen en schrijven een
opdeling per bisdom in plaats van nationale organisatie voor. Unitas wees dit veertien
dagen geleden af. In hun verklaring zeggen de bisschoppen de katholieke leden nu
aan ‘vóór oktober te kiezen tussen Unitas en de Rooms-Katholieke
Werkliedenvereniging’.
Merkwaardig is dat de bisschoppen de katholieke mijnwerkers in Limburg die
eenzelfde organisatievorm hebben gekozen, ongemoeid laten.
Unitas is een samenwerkingsverband van de RK Textielvakgilden in Enschede,
Oldenzaal, Almelo, Hengelo, Borne en Haaksbergen; de afdelingen van Patrimonium
in Almelo, Hengelo en Enschede, de protestantse ‘Verzoeningsbond’ in Enschede
en de protestants-katholieke vereniging ‘Steunt Elkander’ uit Almelo. De organisaties
zijn gaan samenwerken om een gemeenschappelijk front te kunnen vormen tegen de
socialisten en de Twentse fabrikanten. Sinds acht jaar stelt Unitas zich op als een
landelijke organisatie en werft ze ook leden onder de Brabantse textielarbeiders.
Wanneer Unitas niet ingaat op de eis van de bisschoppen om de geestelijk adviseurs
een vetorecht te geven bij stakingen, worden de Unitas-leden van de katholieke
standsorganisaties geroyeerd.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

88

1907
September
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5.
Te Marienbad vindt een ontmoeting plaats tussen koning Edward VII en de Russische
minister van Buitenlandse Zaken Istvolski, als teken van de goede verhoudingen
tussen beide staten na afsluiting van de Ententeovereenkomst op 31 augustus.

8.
Paus Pius X publiceert de encycliek Pascendi Dominici Gregis, waarin hij het
modernisme in de theologie verwerpt. →

8.
In China breidt de invloed van de Guomindang zich uit.

15.
Op het 21ste congres van de SPD, de Duitse socialistische partij, te Essen halen de
revisionisten een meerderheid inzake het partijstandpunt ten aanzien van een mogelijke
oorlog; deze wordt nu niet meer principieel afgewezen.

21.
De legerleiding van het expeditieleger in Duits Zuidwest-Afrika maakt bekend dat
de opstand onderdrukt is.
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23.
In Rotterdam breekt een algemene havenstaking uit. De aanleiding is de escalatie
van de in juni uitgebroken staking van dokwerkers tegen de invoering van
graanelevatoren. →

24.
De Belgische Kamercommissie inzake de Kongo, de Commissie-XVII, komt bijeen
om het regeringsvoorstel over de begroting van de Kongo te bespreken.

26.
Nieuw-Zeeland krijgt de status van dominion binnen het Britse Gemenebest.

Geboren:
1.
Walter Phillip Reuther († 9-5-1970), Amerikaans vakbondsleider; van 1951 tot 1955
president van de CIO

26.
Anthony Frederick Blunt († 26-3-1983), Brits kunsthistoricus; in de jaren dertig
spion voor de USSR

26.
Bep (eig. Lambertus) van Klaveren, Nederlands bokskampioen

25.
Robert Bresson, Frans cineast

Gestorven:
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4.
Edvard Grieg (15-6-1843), Noors componist

7.
René François Armand Sully Prudhomme (16-3-1839), Frans dichter; Nobelprijs
1901

28.
Friedrich I von Baden (9-9-1826), groothertog van Baden vanaf 1856 (na vier jaar
regentschap)

Opnieuw elevatorstaking
ROTTERDAM, 23 september - In de graansector werkzame bootwerkers zijn in
staking gegaan. Zij protesteren tegen het feit dat een aantal categorieën havenwerkers
forse loonsverhogingen hebben ontvangen (via bemiddeling van Duitse
graanimporteurs) en zij niet.
Achtergrond van het conflict is de invoering van elevators om graanschepen te
lichten. Een eerdere staking (1905) tegen deze arbeidbesparende machines had succes,
maar de havenwerkgevers legden zich daar niet bij neer. Duitse graanimporteurs
hadden toegezegd geen door elevators gelost graan af te nemen, maar de Nederlandse
importeurs hadden zich hiertoe niet verbonden. Enkele havendirecties sloten daarop
contracten met enige Rotterdamse kooplieden, waarin zij toezegden elke schade als
gevolg van arbeidsonrust te zullen vergoeden. Hierop ontstond grote onrust in de
haven. Werkweigering en relletjes waren aan de orde van de dag. Geregeld kwam
het tot gevechten tussen stakers en ‘Calandstraters’ (werkwilligen en stakingsbrekers,
zo genoemd naar een bepaald graanpakhuis). De onrust werd zo hevig, dat de regering
het raadzaam achtte huzaren en oorlogsschepen naar de haven te sturen.
Nu de vrijlieden, wegers, bijwegers en ophouders hun looneisen ingewilligd hebben
gekregen en weer aan het werk zijn gegaan, hebben dus de bootwerkers massaal het
werk neergelegd.

Directeur Prins (X) wordt door de politie naar zijn huis begeleid.
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Links stakers, op de achtergrond het pantserdekschip Noordbrabant.

Encycliek veroordeelt ‘modernisme’
ROME, 8 september - Paus Pius X heeft in zijn vandaag gepubliceerde encycliek
Pascendi Domini Gregis het ‘modernisme’ als systeem veroordeeld. Eerder dit jaar
(3 juli) heeft de paus in het decreet Lamentabili 65 modernistische stellingen over
de openbaring, Christus, Kerk en sacramenten verworpen.
Het modernisme, ‘de samenvatting van alle ketterijen’, is een beweging die de
resultaten van de moderne wetenschap en de katholieke godsdienst tracht te verzoenen
op een wijze die aan deze laatste volgens de paus te kort doet. Het bestaan van een
objectieve waarheid wordt ontkend, de betrouwbaarheid van de bijbel in twijfel
getrokken, de leer van de Kerk uit natuurlijke factoren verklaard. Het is een beweging
van intellectuelen gebleven en is nooit uitgebouwd tot een alomvattend systeem. Als
zodanig wordt het in de encycliek wel gepresenteerd. Ter bestrijding schrijft het
document voor dat in ieder bisdom een ‘raad van waakzaamheid’ moet worden
opgericht. Later worden de priesters verplicht tot het afleggen van de
‘antimodernisteneed’.
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3.
In de Indiase stad Calcutta vinden opstanden tegen het Britse koloniale gezag plaats.
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12.
Het Duitse Rijksdaglid Karl Liebknecht, die behoort tot de linkervleugel van de SPD,
wordt vanwege zijn brochure Militarisme en anti-militarisme tot 1,5 jaar
gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van hoogverraad.

12.
Het Nederlandse kabinet-De Meester komt met het voorstel om de grondwet aan te
vullen met een ‘blanco artikel’ inzake de kiesrechtbepalingen, om daarmee de weg
te openen naar kiesrechtuitbreidingen met een enkelvoudige parlementaire
meerderheid.

18.
De Tweede Haagse Vredesconferentie wordt met het tekenen van enkele verdragen
over regulering van oorlogvoering door de 46 deelnemende landen beëindigd. →

19.
Onder redactie van D.J. Wijnkoop, J.C. Ceton en W. van Ravesteyn verschijnt in
Amsterdam het eerste nummer van ‘De Tribune’, spreekbuis van de marxistische
oppositie binnen de SDAP.

25.
Het ‘Walden’-project van Van Eeden is definitief ter ziele. →

29.
In Duitsland wordt de publicist Maximilian Harden na een geruchtmakend proces
vrijgesproken van laster tegen graaf Kuno Moltke, die hij van homoseksualiteit had
beschuldigd in zijn blad Die Zukunft.

29.
Rusland en Duitsland sluiten een verdrag over het handhaven van de status-quo in
de Oostzee.
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29.
Turkije roept de hulp van de grote Europese mogendheden in om een oplossing te
vinden voor de zich verscherpende toestand in Macedonië, waar Bulgaarse en Griekse
gewapende groepen de situatie voor de Turkse autoriteiten onmogelijk maken.

Geboren:
9.
Jacques Tati (ps. Jacques Tatischeff) († 5-11-1982), Frans variété-artiest, filmacteur
en -regisseur

Gestorven:
28.
J.P. Lissone (1840), Nederlands ondernemer

11.
Adolf Furtwängler (30-6-1853), Duits archeoloog en publicist over klassieke kunst
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De bewoners van de leefgemeenschap ‘Walden’ in het Gooi

Kolonie ‘Walden’ ter ziele
BUSSUM, 25 oktober - De door de schrijver en psychiater Frederik van Eeden in
1898 opgerichte kolonie ‘Walden’ is definitief opgeheven. De kolonie was in grote
financiële moeilijkheden geraakt, die door Van Eeden niet langer opgevangen konden
worden.
De opzet van ‘Walden’ was een leefgemeenschap te vormen die als basis voor
verschillende niet-kapitalistische produktieve associaties zou dienen. Men zou met
elkaar in eigen onderhoud voorzien. Men woonde in eenvoudige hutten op het terrein
van de kolonie en streefde het socialistisch ideaal na.
Verschillende factoren hebben bijgedragen tot de mislukking van dit project. De
belangrijkste zijn wel: het mislukken van de tuinbouw op de onvruchtbare zandgrond;
het overwicht dat de zogenaamde bakkersgroep daardoor kreeg, zowel qua aantal
als qua winstgevendheid; de financiële afhankelijkheid van de kolonie van Van
Eeden, een afhankelijkheid die het gelijkheidsideaal in de weg stond. Daarbij kwamen
nog de voortdurende moeilijkheden tussen de kolonisten onderling. Van Eeden zelf
liet zich in april van dit jaar nogal gedesillusioneerd uit over de houding van zijn

Frederik van Eeden.

medekolonisten. In De pionier schreef hij over ‘Walden’: ‘Er is daar feitelijk
geplunderd naar hartelust.’ Hij moest constateren dat de mensheid nog niet rijp is
voor kolonisatie.
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Gelukkig is Van Eeden een betere schrijver dan wereldverbeteraar gebleken.
Tijdens zijn verblijf op ‘Walden’ schreef hij onder meer zijn meesterwerk Van de
koele meren des doods en twee vervolgdelen op het sprookjesachtige De kleine
Johannes.

Vredesconferentie levert weinig op
DEN HAAG, 18 oktober - De Tweede Vredesconferentie in Den Haag is officieel
gesloten. Belangrijkste resultaat van de conferentie is een verdrag nopens rechten
en verplichtingen van neutrale staten in geval van een zeeoorlog.
Dit verdrag regelt onder andere de verschaffing van voedsel en brandstof aan
schepen van belligerente mogendheden. Oorlogsschepen van oorlogvoerende landen
mogen in neutrale havens hun voedselvoorraad niet verder aanvullen dan in vredestijd
normaal zou zijn. Brandstof mogen zij slechts zoveel innemen als nodig is om de
dichtstbijzijnde eigen haven te kunnen bereiken. Het verdrag staat neutrale landen
overigens ook toe de brandstofvoorraad van oorlogsschepen geheel aan te vullen,
mits voor alle oorlogvoerende partijen eenzelfde regeling geldt. Verder heeft de
conferentie weinig concrete resultaten opgeleverd. Wel werd besloten tot de instelling
van een permanent internationaal prijzenhof, dat krijgt te oordelen wanneer een
oorlogvoerende natie een schip van een neutrale staat als prijs heeft opgebracht; tot
de vaststelling van bepalingen omtrent een prijsrecht kwam men echter niet. Algemeen
was men van opvatting, dat de Russen de conferentie slecht hebben voorbereid.
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2.
In de Noorse hoofdstad Christiania, het huidige Oslo, wordt bij verdrag door
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland de integriteit van Noorwegen
gewaarborgd. →

4.
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In Brussel komt een gezamenlijke Nederlands-Belgische commissie bijeen om
bilaterale administratieve en tarieftechnische samenwerking mogelijk te maken.

5.
In circa 3000 Anglicaanse kerken in Groot-Brittannië wordt een kanselboodschap
voorgelezen waarin de misstanden in de Kongo aan de kaak worden gesteld.

9.
Ter gelegenheid van de verjaardag van koning Edward VII publiceert de Londense
krant de Daily Mirror een via facsimile-telegraaf uit Parijs overgeseind portret van
de jarige. Deze krant en de Parijse L'Illustration hebben samen de rechten gekocht
van dit gloednieuwe procédé.

14.
De derde Doema, gekozen met beperkt kiesrecht, komt in St.-Petersburg voor het
eerst bijeen. →

16.
Oklahoma wordt als 46ste staat der Verenigde Staten gesticht. De hoofdstad wordt
Guthrie.

19.
In Rotterdam komt een eind aan de hardnekkige Rotterdamse havenstaking, die in
september uitbrak. →

23.
In Antwerpen wordt de Vlaamse Vereeniging van Letterkundigen opgericht.

26.
In de Zweedse hoofdstad Stockholm opent de toneelschrijver en -regisseur August
Strindberg zijn eigen ‘Intima Theater’.
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26.
De Belgische Kamer van Afgevaardigden opent de behandeling van het verdrag dat
de overdracht van de Kongo Vrijstaat aan België regelt. →

26.
De Pruisische landdag besluit onteigening van grond in Pruisisch Polen mogelijk te
maken, om Duitse kolonisatie in dit Pools-Duitse gebied te bevorderen.

Geboren:
8.
Otto Brenner († 15-4-1972), Westduits vakbondsleider

14.
Astrid Lindgren, Zweeds kinderboekenschrijfster

15.
Graaf Claus Schenk von Stauffenberg († 20-7-1944), Duits militair en verzetsstrijder

Integriteit van Noorwegen wordt gegarandeerd
BERLIJN, 2 november - In de Noorse hoofdstad Christiania hebben de vier
mogendheden Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Duitsland een verdrag
ondertekend waarin de integriteit van Noorwegen wordt gegarandeerd. De
ondertekening geschiedde door de ginds geaccrediteerde ambassadeurs van de vier
mogendheden.
Het zogenaamde Christiania-verdrag komt in de plaats van een neutraliteitsgarantie
die dateert uit 1855. Deze garantie was destijds afgegeven door Frankrijk en
Groot-Brittannië. Dit akkoord werd vanochtend in de Noorse hoofdstad officieel
nietig verklaard. Het nieuwe garantieverdrag betekent derhalve dat twee extra staten
- Rusland en Duitsland - bij de garanties voor Noorwegen zijn betrokken.
Hoewel dit een formaliteit lijkt, wordt algemeen aangenomen dat de wijziging een
nieuw politiek accent zet. Zij vormt een tegemoetkoming aan en erkenning van de
nieuwe status van Duitsland als grote mogendheid in het Scandinavische gebied.
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Bovendien kan de betrokkenheid van Duitsland hier worden beschouwd als een
compensatie voor de kwestie Marokko, waar Duitsland zich door Britten en Fransen
gepasseerd zag en zich verongelijkt voelde, omdat volgens Berlijn te weinig rekening
was gehouden met de status van Duitsland als een natie die Weltpolitik wil bedrijven.

Havenstaking in Rotterdam voorbij
ROTTERDAM, 19 november - De Rotterdamse havenstaking in de graansector is
voorbij.
De staking heeft negen weken geduurd en was de langste in de Nederlandse
geschiedenis.
De arbeiders hebben het hoofd moeten buigen voor de werkgevers, die erin zijn
geslaagd door het inzetten van stakingsbrekers de graanoverslag gaande te houden.
Bovendien waren de arbeiders onderling zeer verdeeld. Grote groepen voor de
overslag van graan onontbeerlijke vaklieden bleven aan het werk en hadden er geen
bezwaar tegen samen te werken met stakingsbrekers. Doordat deze laatsten steeds
bekwamer werden, hadden de werkgevers de zaken volledig in de hand. Zij
verklaarden zich slechts bereid tot overleg met de stakers, wanneer die het werk
hervat zouden hebben. Ten slotte moesten de bootwerkers zich hierbij neerleggen
en boden zij zich weer voor werk aan. De werkgevers zullen nu met voorstellen
komen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
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Leopold II tekent overname Kongo door België
BRUSSEL, 28 november - Vandaag heeft de Koning de Akte van Afstand
ondertekend. Hierbij kan hij de soevereiniteit over de Onafhankelijke Kongostaat
op België overdragen mits de Stichting van het Kroondomein wordt behouden. En
voor de vorst is dit de ‘conditio sine qua non’!
De onderhandelingen, het resultaat van samenwerking tussen de regering-J. de
Trooz en de Commissie-XVII, zijn moeizaam verlopen. Herhaalde keren verbleef
Leopold II in het buitenland. Hij heeft bovendien strenge voorwaarden gesteld. Hij
wenst het behoud van de Stichting van het Kroondomein, dat een zesde van het
Kongolese grondgebied omvat. En het is juist in deze gebieden dat de ergste
misbruiken hebben plaatsgevonden.
Klaarblijkelijk wil de Koning zijn werk via de Stichting van het Kroondomein
voortzetten. Sommigen spreken dan ook van een apotheose van de koloniale ambities
van koning Leopold II.
De Akte van Afstand omvat 5 artikelen, vermeerderd met 2 aanhangsels. Het is
nu afwachten of de Belgische Staat de soevereiniteit over de Onafhankelijke
Kongostaat zal aanvaarden.

Derde Rijksdoema bijeen in St. Petersburg
ST. PETERSBURG, 14 november - In St. Petersburg is de derde Doema geopend.
De afgevaardigden zijn gekozen op grond van de nieuwe kieswet. Aangezien veel
van de leden van de eerste twee Doema's in de gevangenis zitten of verbannen zijn,
verwacht de regering aanzienlijk minder problemen met de derde Doema. Van de
422 afgevaardigden krijgt de Oktjabriesten-partij van landeigenaren en bourgeoisie
het grootste aantal zetels, namelijk 155. De Kadetten krijgen 108 zetels. De
sociaal-democratische partij (onder meer bestaande uit 4 bolsjewieken en 4
sympathisanten) krijgt er 20 en de uiterst-rechtse radicale partijen krijgen er 146.
Op deze manier is premier Stolypin erin geslaagd van de Doema een nieuw
departement van zijn regering te maken. Hij slaat de weg in van meedogenloze
onderdrukking van de revolutionaire activiteiten. Mensen die van politieke misdaden
beschuldigd worden, komen voor een krijgsraad en krijgen, indien schuldig bevonden,
de doodstraf. Stolypin krijgt stevige kritiek van de oppositie te verduren maar zijn
beleid wordt door de meerderheid van de ‘herendoema’ goedgekeurd.
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2.
Marokko sluit met Frankrijk en Spanje een verdrag ter aanvulling van het verdrag
van Algeciras.

6.
De grenzen tussen Oeganda en Oost-Afrika worden bij verdrag vastgesteld.

7.
Op het eerste nationalistisch congres van Egypte, gehouden op initiatief van Moestafa
Kamil, wordt de Nationalistische Partij, de Hizb al-Watan, vernieuwd. →

10.
De Engelse dichter/schrijver Rudyard Kipling wordt te Stockholm de Nobelprijs
voor de literatuur verleend. →

13.
Keizer Wilhelm II brengt een officieel bezoek aan Amsterdam, en beklemtoont de
Nederlandse neutraliteit. →

15.
In Perzië doet de nog geen jaar aan het bewind zijnde sjah Mohammed Ali een poging
om door middel van een coup de liberale minister-president Nasir al-Moelk aan de
dijk te zetten.

16.
Op presidentieel initiatief vertrekt een uit 16 schepen bestaand vlootkader van de
Amerikaanse marine, de ‘Great White Fleet’, op wereldreis. →
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20.
De Middenamerikaanse staten tekenen een samenwerkingsverdrag. →

21.
Nederland verliest opnieuw in de tweede amateur-interland tegen Engeland. →

21.
Het Nederlandse kabinet - De Meester valt op de oorlogsbegroting van minister van
Rappard. →

31.
De Belgische eerste minister, Jules de Trooz, overlijdt.

Geboren:
5.
Lin Piau († 12-9-1971), Chinees revolutionair, militair en staatsman

15.
Oscar Niemeyer, Braziliaans architect; ontwerper van de nieuwe hoofdstad Brasilia

Gestorven:
17.
William Thomson (later Lord Kelvin) (26-6-1824), Brits fysicus; pionier op het
gebied van de thermodynamica en de elektriciteit

21.
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Oskar Lassar (11-1-1849) Duits dermatoloog; propagandist van volksbadhuizen

Keizer Wilhelm II (links in het rijtuig), koningin Wilhelmina en prins Hendrik begeven zich naar het
koninklijk paleis in Amsterdam.

Wilhelm II in Nederland
AMSTERDAM, 13 december - Keizer Wilhelm II van Duitsland heeft in een
toespraak tijdens een banket in Amsterdam de Duitse erkenning van de Nederlandse
neutraliteit opnieuw beklemtoond.
De keizer bezocht ons land op de terugweg van een officieel bezoek aan
Groot-Brittannië. Al enige tijd deden geruchten de ronde dat in geval van een oorlog
tussen Duitsland en Engeland/Frankrijk de Duitsers ons grondgebied niet zullen
ontzien en zich meester zullen maken van onze riviermondingen. Kennelijk om deze
geruchten de kop in te drukken verklaarde de keizer, dat Duitsland de Nederlandse
neutraliteit te allen tijde zal respecteren. De keizer bracht een toost uit op het Huis
van Oranje, waaraan, zo zei hij, de Hohenzollerns ‘de innigste dank verschuldigd
zijn. Aan deze plicht tot dankbaarheid kan ik slechts daardoor uitdrukking geven,
dat ik mijn leven ervoor borg stel, dat onze landen zich in vrede kunnen ontwikkelen.’
In verscheidene hoofdsteden van Europa vraagt men zich de laatste tijd steeds
meer af wat de houding van Nederland zal zijn in geval van het uitbreken van een
Europese oorlog. Met de militaire kracht van het land is het slecht gesteld. Aan de
geoefendheid en de discipline van de soldaten ontbreekt veel en de bewapening en
uitrusting van het leger zijn ronduit onvoldoende. Ook de gevechtswaarde van de
vloot is bijzonder gering, zo menen deskundigen.

Akkoord Midden-Amerika
WASHINGTON, 20 december - In Washington is een akkoord getekend dat moet
leiden tot grotere samenwerking tussen de Middenamerikaanse staten Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Costa Rica en El Salvador.
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Afgesproken wordt dat er een Middenamerikaans gerechtshof komt, een netwerk
van spoorwegen zal worden aangelegd, en een verdrag van vrede en vriendschap zal
worden opgesteld.
De bijeenkomst in Washington had in eerste instantie tot doel een einde te maken
aan de oorlog tussen de dictators van Guatemala en Nicaragua, respectievelijk Manuel
Estrada Cabrera en José Santos Zelaya.
Zelaya streefde naar een verenigd Midden-Amerika, maar dan onder leiding van
Nicaragua. Dit had ernstige onlusten in het hele gebied tot gevolg, en president
Theodore Roosevelt, bevreesd dat de situatie uit de hand zou lopen, stuurde in de
zomer van 1906 het slagschip Marblehead. Honduras, Guatemala en El Salvador
stemden in met een staakt-het-vuren, maar Zelaya weigerde de strijd op te geven en
viel met een groot leger Honduras binnen, waarbij voor het eerst in de geschiedenis
van Midden-Amerika machinegeweren werden gebruikt.
Na een nieuwe interventie van Roosevelt is Zelaya, die steeds had volgehouden
dat Washington geen recht heeft om in te grijpen in Midden-Amerika, uiteindelijk
akkoord gegaan met de bijeenkomst in Washington.
De macht van het Middenamerikaanse gerechtshof wordt snel uitgehold, omdat
de Verenigde Staten bij interventies in Nicaragua in 1912 en 1916 weigeren de
rechtsmacht ervan te erkennen.
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Begroting velt regering
DEN HAAG, 21 december - De Tweede Kamer heeft de oorlogsbegroting 1908
verworpen. De regering zal haar ontslag indienen.
Nadat vorig jaar minister Staal zijn oorlogsbegroting met moeite door de Tweede
Kamer kreeg, werd deze begin dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. Het kabinet
diende daarop zijn ontslag in, maar de rechterzijde bleek niet bereid de regeertaak
over te nemen. Het kabinet bleef aan, minister Staal werd vervangen door
generaal-majoor ridder Van Rappard. Toegezegd werd het gedeelte van de begroting
1907 dat handelt over het omstreden ‘blijvend gedeelte’ der militie uit de begroting
los te maken en een apart wetsontwerp daarvoor in te dienen.
Dat ontwerp werd inderdaad in juni ingediend, maar kon niet meer voor het
zomerreces door de Tweede Kamer worden behandeld. Desondanks nam de minister
alvast een aantal maatregelen om zijn denkbeelden betreffende het ‘blijvend gedeelte’
uit te voeren.
Dit riep zoveel wantrouwen op bij de Tweede Kamer, dat die de nieuwe
oorlogsbegroting met 53 tegen 38 stemmen verwierp. Voor het kabinet reden om
opnieuw collectief zijn ontslag in te dienen.

De vloot is in deze tijd bij het publiek zo geliefd dat de Britse marine een serie prentbriefkaarten van
haar ‘Dreadnoughts’ publiceert.

Amerikaanse vloot maakt wereldreis
NEW YORK, 16 december - In een grandioos gebaar om de wereld de groeiende
Amerikaanse macht te demonstreren heeft president Roosevelt het vertreksein gegeven
voor de uit zestien slagschepen bestaande Amerikaanse oorlogsvloot, die begint aan
een reis om de wereld die ruim 26 maanden zal duren.
Over het algemeen wordt het vlooteskader, bekend wordend als ‘de Grote Witte
Vloot’, in de havens die het aandoet met enthousiasme begroet, ook in Japan. Het
Amerikaanse machtsvertoon - de Verengide Staten hebben de op één na grootste
vloot ter wereld - heeft plaats op een moment dat de Japanse vloot superieur is
gebleken aan de Russische, en in dezelfde tijd dat Britten en Duitsers zijn begonnen
aan een sterke uitbreiding van hun oorlogsvloten.
Wat de Amerikaanse marine van de reis leert, is dat een dergelijke vloot zeer
afhankelijk is van vriendschappelijk gezinde landen die de schepen willen bevoorraden
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met brandstof en voedsel, en dat de status van wereldmacht een sterk uitgebreid
ondersteunings-systeem vergt.

Lesje van Engelse voetbalamateurs
DARLINGTON, 21 december - Ook in de tweede voetbal-interland tegen Engeland
heeft Nederland een stevige afstraffing gekregen. Na de 8-1 in Den Haag
verduidelijkten de Engelse amateurs in Darlington nog eens het immense
krachtsverschil: 12-2.
Nederland dankte de wedstrijd in Engeland aan de bemiddeling van de Engelse
scheidsrechter Howcroft. De Engelse buitenspeler Stapley scoorde in Darlington vijf
keer. Cees Ruffelse van Sparta maakte de enige twee tegendoelpunten. Voor Engeland
betekende het duel niet meer dan een verpozing door een veredeld studententeam.
Het land kende al het profvoetbal en erkende de activiteiten van een verzameld
amateurelftal niet als een officiële interland. In de ploeg haalde alleen aanvaller
Vivian Woodward, goed voor drie doelpunten, ooit het ware Engelse elftal. De
aanvoerder van Tottenham Hotspur, die later verkocht werd aan Chelsea, kwam
daarin nog 23 maal uit.

De slag bij Omdoerman (1898) waarbij de Engelsen hun invloed uitbreidden tot het hele Nijldal.

‘Egypte voor Egyptenaren’
CAÏRO, 7 december - Onder leiding van een jonge advocaat, Moestafa Kamil, hebben
de Egyptische nationalisten hun eerste congres gehouden. Dit congres is het resultaat
van een nationalistische beweging die in de laatste jaren sterk gegroeid is.
Formeel behoort Egypte tot het Ottomaanse Rijk, maar in feite spelen de Engelsen
een belangrijke rol in het politieke leven van Egypte.
De nationalistische beweging in Egypte heeft verschillende aspecten. Aan de ene
kant is het een beweging met een panislamitisch karakter, aan de andere kant hangt
ze het panarabisme aan.
Mohammed Abdoeh, die tot 1905 in Egypte de functie van moefti (de hoogste
islamitische rechter) bekleedde, wordt beschouwd als een van de grondleggers van
deze nationalistische beweging. Toen de Ottomaanse regering probeerde het Turks
als de officiële taal in het onderwijs in te voeren, verklaarde Mohammed Abdoeh
dat in Arabische landen in het Arabisch gestudeerd moest worden.
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Een andere grondlegger van de nationalistische beweging in Egypte is Abdul
Rahman al-Kawakibi (1849-1902), die van Syrië naar Egypte was gevlucht. In zijn
boeken heeft hij duidelijk gesteld dat de kalief een Arabier moet zijn, die bovendien
in Mekka moet wonen omdat die stad het centrum van de islam is.
De nationalistische beweging vraagt niet alleen om een islamitische wereld onder
leiding van de Arabieren, maar ze strijdt ook tegen de aanwezigheid van de Engelsen
in Egypte. Deze strijd heeft het panislamitische en panarabische karakter van de
beweging aangevuld met een patriottisch aspect.
De beweging onder leiding van Moestafa Kamil is duidelijk gericht tegen de Britten
in Egypte en voert de leus: ‘Egypte voor de Egyptenaren’.
Deze beweging is sterker geworden na de problemen tussen de fellahin (de boeren)
en de Britten in juni 1906. Het Britse leger had een boer vermoord, hetgeen tot
protesten leidde. Tweeënvijftig boeren werden door de Engelsen gearresteerd en vier
van hen werden geëxecuteerd.

Nobelprijs voor Joseph Rudyard Kipling
STOCKHOLM, 10 december - De Britse schrijver Joseph Rudyard Kipling heeft
vandaag de Nobelprijs voor letterkunde ontvangen. Kipling is vooral bekend om zijn
korte verhalen (Jungle Books). Daarnaast was hij een idealistisch voorvechter van
het Britse imperium. Kipling meende dat hiermee de wereldvrede en de verspreiding
van de beschaving het beste bereikt kon worden. Hij geloofde sterk in het ethisch
verantwoordelijkheidsgevoel van de Britse ‘empirebuilders’, maar de Boerenoorlog
heeft hierin de laatste jaren verandering gebracht.

Joseph Rudyard Kipling
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4.
In het Marokkaanse Fez wordt de tegen zijn broer Abd al-Aziz in opstand gekomen
Mawlai Hafid tot sultan uitgeroepen.

9.
In België volgt Schollaert de in december overleden minister-president De Trooz
op, en reorganiseert het kabinet. →

9.
In heel Pruisen vinden demonstraties plaats voor algemeen kiesrecht. In Pruisen
bestaat een drie-klassen kiesrecht.

13.
Henri Farman maakt als eerste Europeaan een cirkelvormige vlucht. →

21.
De Belgische Kongo-kamercommisie, de Commissie-XVII, komt bijeen om het
ontwerp van het annexatieverdrag van de Kongo te behandelen. Het struikelblok

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

blijft de op verzoek van de koning opgenomen clausule over de uitgestrekte
kroondomeinen.

22.
In de Rijksdag interpelleert de SPD inzake de kiesrechtstrijd in Pruisen. Kanselier
von Bülow weigert op de kwestie in te gaan.

23.
De Britse en Amerikaanse gezant te Brussel dringen er bij minister van Buitenlandse
Zaken Davignon op aan dat België de clausules van het verdrag van Berlijn van 1885
ten aanzien van de absolute vrijhandel in de Kongo dient te respecteren.

24.
Generaal-luitenant Baden-Powell richt officieel de Padvindersbeweging op
(‘Boy-Scouts’).

25.
In Antwerpen gaat de nieuwe opera van Jan Blockx, Baldie in première.

27.
De aankondiging van de Oostenrijks-Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken
graaf Alois von Aehrenthal, dat zijn regering voornemens is om de Bosnische spoorlijn
door te trekken naar Saloniki, valt verkeerd in Londen en St.-Petersburg. Beide
mogendheden zien hun belangen op de Balkan hierdoor geschaad.

Geboren:
9.
Simone de Beauvoir, Frans feministisch schrijfster

15.
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Edward Teller, Amerikaans kernfysicus van Hongaarse origine; ‘de vader van de
H-bom’

Gestorven:
4.
Antony Winkler Prins (31-1-1817) Nederlands theoloog, literator en encyclopedist

Frans Schollaert premier van nieuw Belgisch kabinet
BRUSSEL, 9 januari - De nieuwe Belgische regering, geleid door Frans Schollaert,
verschilt in samenstelling slechts weinig van het kortstondige kabinet-De Trooz.
Vooral de christen-democratische invloed zou steeds sterker worden.
Deze regering bleef drieëneenhalf jaar aan het bewind en nam enkele belangrijke
maatregelen. Ze regelde de overname door de Belgische staat van Kongo, het
persoonlijke bezit van koning Leopold II. Het lotingsysteem werd afgeschaft en
vervangen door een stelsel van persoonlijke dienstplicht. Daarnaast liet de regering
een aantal sociale wetten goedkeuren, vooral ten voordele van de mijnwerkers.

Henri Farman vestigt Europees vliegrecord

Op een vliegfeest in Reims zijn de laatste vliegtuigen te zien, van boven naar beneden: een Wright,
een Farman, een Blériot, een Antoinette en nog een Farman.

ISSY-LES-MOULINEAUX, 13 januari - De Franse ex-coureur Henri Farman
heeft als eerste Europeaan een cirkelvormige vlucht van een kilometer gemaakt.
Farman vloog met een tweedekker, die speciaal voor hem gebouwd was door de
broers Voisin. Het vliegtuig was uitgerust met een Antoinette-motor en door Farman
aangepast wat betreft de bestuurbaarheid. Zes maanden later verzorgt Henri Farman
met dezelfde machine de eerste luchtverbinding tussen twee steden, namelijk 27
kilometer tussen Mourmelon en Reims. Op 2 oktober vestigt hij nog een Europees
record met een vlucht van 38 kilometer.
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1.
In Lissabon vinden koning Carlos I en de kroonprins de dood bij een aanslag. De
koning wordt opgevolgd door Manuel II. →

4.
De Belgische parlementaire Kongocommissie, de Commissie-XVII, schort haar
werkzaamheden voorlopig op omdat men het niet eens kan worden over de stipulaties
van het annexatieverdrag van de Kongo.

5.
De Turkse regering verwelkomt het voorstel van de regering in Wenen om de
Bosnische spoorlijn door te trekken naar Saloniki. De Servische regering wijst het
plan af.

7.
Op de Rijksmarinewerf te Amsterdam wordt de kiel gelegd van het pantserschip De
Zeven Provinciën.

7.
In Londen besluit de Internationale scheepvaartconferentie tot een
tarievenovereenkomst.

11.
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In Nederland treedt het kabinet-Heemskerk aan. →

18.
De Amerikaanse president en de Japanse ambassadeur sluiten een ‘gentleman's
agreement’ naar aanleiding van de voor Japan discriminerende maatregel van 14
maart 1907 (stopzetten immigratie van Japanners). De Japanse arbeiders die in de
VS zijn mogen nu blijven.

25.
De Britse regering publiceert een witboek over de misstanden in de Kongo. Hierin
zijn de rapporten van de Britse en Amerikaanse consuls ter plaatse opgenomen.

27.
Het kabinet-Heemskerk buigt zich in tweede lezing over het Duitse voorstel om tot
een Noordzeeconventie te komen. →

28.
In Teheran wordt een mislukte aanslag gepleegd op de reactionaire sjah Mohammed
Ali.

Geboren:
6.
Amintore Fanfani, Italiaans christen-democratisch politicus

11.
Sir Vivian Ernest Fuchs, Brits geoloog; onderzoeker van Antarctica

21.
Raymond Queneau (ps. van M. Presle) († 25-10-1976), Frans romancier
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De start in New York van de deelnemers aan de eerste autorace rond de wereld (19 000 km). De tocht
gaat dwars door Amerika over San Francisco, via Alaska, de Beringstraat, Noordoost-Siberië,
Mongolië, Moskou naar Parijs. De auto's hebben carburators en oliereservoirs, voorzien van bijzondere
verwarmingstoestellen om de machines in de koude streek van de poolcirkels op gang te houden. Op
26 juli komt winnaar Köppen in Parijs aan.

Heemskerk stelt kabinet samen
DEN HAAG, 11 februari - De antirevolutionair mr. Th. Heemskerk is erin geslaagd
een nieuw kabinet samen te stellen. Hijzelf wordt minister-president en minister van
Binnenlandse Zaken. In het kabinet hebben antirevolutionairen en katholieken zitting;
de ministers van Oorlog en van Marine behoren niet tot een politieke richting. De
vorming van een nieuw kabinet was nodig, nadat het kabinet-De Meester eind vorig
jaar in de Tweede Kamer was gestruikeld over de oorlogsbegroting.
Grote afwezige in het nieuwe kabinet is AR-leider Abraham Kuyper. Naar verluidt
was hij tegenstander van het ten val brengen van het liberale kabinet-De Meester,
dat hij liever had zien doormodderen tot de verkiezingen van 1909. Een rechtse
stembusoverwinning zou dan de weg hebben vrijgemaakt voor een nieuw
kabinet-Kuyper. Het kabinet-Heemskerk acht hij ‘in onvoorzichtigheid geboren’.
Het nieuwe kabinet, dat evenmin als het oude over een meerderheid in de Tweede
Kamer beschikt, zal regeren ‘overeenkomstig de beginselen, levende in de partijen
der rechterzijde’. Inzake de kiesrechtkwestie zal het de voorstellen tot wijziging van
de Grondwet van het vorige kabinet, dat de regeling van het kiesrecht uit de Grondwet
wilde lichten en aan de normale wetgever wilde overlaten, intrekken.
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Moord op koning Portugal

Begrafenisstoet van koning Carlos I en kroonprins Luis Felipe.

LISSABON, 1 februari - De 44-jarige Portugese koning Carlos I en kroonprins
Luis Felipe zijn doodgeschoten toen zij in een open rijtuig Lissabon binnenreden,
waar drie dagen geleden gewelddadige rellen zijn uitgebroken. De tweede zoon van
de koning, Manuel, raakte slechts licht gewond. Hij zou tot koning Manuel II worden
gekroond.
De moordaanslag komt nadat jaren van kritiek, gestimuleerd door het opkomende
socialisme en republikanisme, de antimonarchistische gevoelens sterk hebben
aangewakkerd. In 1891 was het in Porto tot een opstand van republikeinen gekomen,
die de koning ervan beschuldigden door een gebrek aan aandacht voor de Portugese
koloniën de belangen van de natie te schaden.
In 1906 had Carlos de vorming van een regering door de monarchist João Franco
goedgekeurd. Diens repressieve

De 44-jarige Carlos I.

maatregelen en de beschuldigingen dat de koninklijke familie veel geld schuldig zou
zijn aan de staat, versterkten het antimonarchisme.
Manuel II maakt een einde aan de dictatuur van Franco en installeert een
verzoeningsgezinde regering. De monarchistische partijen blijven echter intern
verdeeld en de republikeinen zetten hun politieke opmars voort.

Regering bespreekt Noordzeeconventie
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DEN HAAG, 27 februari - Het zojuist aangetreden kabinet-Heemskerk heeft zich
uitvoerig beraden over het ontwerp voor een Noordzeeconventie. Het acht de huidige
tekst van het ontwerp onvoldoende en dringt aan op wijzigingen die recht doen aan
Nederlands traditionele neutraliteitspolitiek. De Noordzeeconventie is een Duits
initiatief. Volgens het Duitse ontwerp zouden Duitsland, Engeland, Denemarken en
Nederland moeten verklaren de status-quo aan de Noordzee te handhaven.
Kennelijk wil de Duitse diplomatie hiermee de indruk tegengaan, dat Duitsland
erop uit zou zijn de kleine staten aan de Noordzee op de een of andere manier in zijn
invloedssfeer te betrekken. Op voorstel van Nederland is ook Frankrijk bij de
conventie betrokken.
Volgens de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, jhr. mr. R. de Marees van
Swinderen, kan Nederland niet akkoord gaan met de huidige tekst van de
ontwerp-conventie. Hierin ligt namelijk besloten dat de ene staat niet alleen het eigen
grondgebied moet handhaven, maar ook dat van de andere staten. Deze wederzijdse
verplichting zou ertoe kunnen leiden, dat Nederland rechtstreeks wordt betrokken
bij een eventuele oorlog.
Nederland zal nu voorstellen deze wederkerigheid uit de conventie-tekst te
verwijderen en te vervangen door de verplichting het eigen grondgebied te handhaven
en dat van anderen te respecteren.
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1.
De legerexpeditie onder leiding van kapitein H. Christoffel op het eiland Flores, die
op 9 augustus 1907 begonnen was het verzet van de bevolking tegen het Nederlands
koloniaal gezag te breken, wordt afgesloten.

4.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Davignon stuurt een protestnota naar
Londen, waarin hij het witboek over de Kongolese misstanden tot een inmenging in
Belgische binnenlandse aangelegenheden bestempelt.
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5.
De Belgische regering biedt het wetsvoorstel over de annexatie van de Kongo aan
de Kamer aan. De regering stelt nu voor dat de kroondomeinen staatsbezit worden,
en dat de Koning hiervoor schadeloos gesteld wordt.

6.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken Grey uit zijn onvrede over het Belgische
memorandum van 4 maart, en valt het systeem van dwangarbeid in de Kongo aan.

8.
De Nederlandse psychiater, schrijver en utopistisch maatschappijhervormer Frederik
van Eeden zet zijn ideeen uiteen in een bomvolle Carnegie Hall te New York.

25.
De Belgische Kongokamercommissie, de Commissie-XVII, gaat akkoord met de
geamendeerde tekst van de annexatiewet van de Kongo.

27.
De Duitse Rijksdag keurt in derde lezing de vlootwet goed. De Duitse marine zal nu
ook gaan beschikken over superoorlogsschepen die gelijkwaardig zijn aan de Britse
Dreadnought-klasse.

29.
In Wenen uit de Duitse kanselier von Bülow tegen zijn collega von Aehrenthal zijn
bezorgdheid over de Russische buitenlandse politiek.
-. Koningin Wilhelmina blijft ongedeerd bij een ongeluk in Den Haag. →

Geboren:
5.
Rex Harrison, Amerikaans filmacteur
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7.
Anna Magnani († 26-9-1973) Italiaans (film) actrice

14.
Maurice Merleau-Ponty († 3-5-1961) Frans existentialistisch filosoof

23.
Joan Crawford, Amerikaans filmactrice

Koningin en prins blijven ongedeerd
DEN HAAG, maart - In de Parkstraat in Den Haag is het koninklijk rijtuig met daarin
koningin Wilhelmina en prins Hendrik in botsing gekomen met een Haagse tram.
Gelukkig hadden de koningin en de prins geen lichamelijk letsel. Dit is vooral te
danken aan de buitengewone rijvaardigheid en de zeldzame tegenwoordigheid van
geest van prins Hendrik in dit levensgevaarlijke moment. Maar ook trambestuurder
Reder heeft door zijn kordaat optreden een ernstig onheil voorkomen. Hij heeft de
zandstrooier in beweging gebracht, de elektrische rem gebruikt en tegenstroom
gegeven, waardoor zijn wagen achteruit liep. Ook de twee hofbeambten die in het
rijtuig zaten, zijn met de schrik vrijgekomen.

Het beschadigde hofrijtuig.
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Tram 107 met wagenbestuurder Reder.
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4.
De sterke diamantbewerkersbond ANDB legt in Amsterdam de produktie stil om de
prijzen - die door de crisis onder druk staan - op peil te houden.

7.
De Amerikaanse regering deelt het standpunt van de Britse regering dat het
belastingsysteem in de Kongo een vorm van slavernij is.

8.
De Britse minister-president Campbell-Bannerman neemt wegens gezondheidsredenen
ontslag en wordt opgevolgd door Asquith. →

12.
De Belgische taalactivist Lodewijk de Raet publiceert zijn rapport over de
vernederlandsing van het onderwijs. →

14.
De Deense Folketing (parlement) stemt in met het invoeren van algemeen mannenen vrouwenkiesrecht, met de restrictie dat alleen zij stemrecht hebben die belasting
betalen.
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14.
De Duitse rijkskanselier von Bülow houdt in Rome besprekingen met de Italiaanse
koning en zijn minister van Buitenlandse Zaken Tommasso Tittoni. Over de
buitenlandse politiek is men het eens; beide staten streven naar vrede en zijn voor
het behoud van de status-quo.

23.
De Belgische regering komt met een officieel antwoord op de nota's van de Britse
en Amerikaanse regering inzake de Kongokwestie. Zij stipuleert dat het gebraakte
belastingsysteem in de vorm van dwangarbeid slechts geleidelijk zal kunnen worden
afgeschaft.

23.
In Berlijn vindt de ratificatie plaats van de Noordzeeconventie die de status-quo in
dat gebied waarborgt. Terzelfder tijd wordt te St.-Petersburg een zelfde conventie
ten aanzien van de Oostzee door Duitsland. Rusland, Zweden en Denemarken
ondertekend. →

Geboren:
5.
Herbert von Karajan, Oostenrijks dirigent

5.
Bette Davis, Amerikaans filmactrice

Gestorven:
22.
Sir Henry Campbell-Bannerman (7-9-1836) Brits liberaal staatsman

Britse premier treedt af
LONDEN, 8 april - Wegens ziekte heeft de Britse liberale premier Sir Henry
Campbell-Bannerman zijn ontslag ingediend.
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De koning heeft de minister van Financiën, H.H. Asquith, verzocht een nieuw
kabinet te vormen en te leiden. De koning deed zijn verzoek in Biarritz, waar hij op
vakantie is. Hij zal op 15 april in Londen terugkeren, eerder dan de bedoeling was.
Er is nauwelijks twijfel dat Asquith Lloyd George zal voordragen als minister van
Financiën. Diens functie als president van de Handelsraad wordt vrijwel zeker
overgenomen door Winston Churchill.
Inmiddels is de gezondheid van Sir Henry nog zwak. Uit het hele land heeft hij
wensen voor een spoedig herstel ontvangen, vergezeld van dankbetuigingen voor
zijn voortreffelijk leiderschap als minister-president gedurende negen jaren.
Onder Sir Henry werd de Liberale partij van een machteloze club een
gerespecteerde partij die in 1900 met de grootste meerderheid in de parlementaire
geschiedenis uit de stembus kwam.

Herbert Henry Asquith.

Eindrapport inzake vernederlandsing
GENT, 12 april - Vandaag heeft Lodewijk de Raet, secretaris van de Tweede Vlaamse
Hogeschoolcommissie, zijn eindrapport voorgelegd aan de algemene vergadering
van het Algemeen Nederlands Verbond.
De commissie, die is opgericht op 21 april 1907 onder voorzitterschap van Max
Rooses, is nu, na acht zittingen, gereedgekomen met een ontwerp inzake de
vernederlandsing van het universitair onderwijs in Vlaanderen. De laatste voorstanders
van de officiële tweetaligheid, onder wie de professoren Frédéricq en Vercouillie,
hebben daarbij in het zand moeten bijten. Bovendien is de eensgezindheid onder alle
flaminganten hersteld.
Men besluit het rapport nog niet in druk te geven, omdat men eerst een gunstige
uitslag wil afwachten van de behandeling van het wetsvoorstel-Coremans. Dit voorstel
zou echter in de kamercommissie traineren.

Zeeakkoorden ondertekend
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BERLIJN, 23 april - Door de staten aan de Noordzee en die aan de Oostzee zijn
vandaag respectievelijk in Berlijn en in St.-Petersburg verdragen getekend die de
status-quo en de vrije vaart in deze zeeën vastleggen.
Duitsland heeft bij de totstandkoming van deze akkoorden het afgelopen jaar een
vooraanstaande rol gespeeld. Hoewel de akkoorden geen verandering inhouden
worden zij algemeen beschouwd als een soort genoegdoening voor Duitsland na het
prestigeverlies in de kwestie Marokko tegenover de Middellandse-Zeelanden.
Bovendien hoopt Duitsland met de Baltische en de Noordzeeconventie een betere
verstandhouding met Rusland te bewerkstelligen.
Najaar 1907 nog had de St.-Petersburgse krant Novoe Vremja - geïnspireerd door
de eigen regering - geprikkeld geschreven dat ‘Duitsland voor de verdediging van
150 mijl zandkust niet zo'n vloot nodig heeft die het land nu bezit’. En de commentator
van het blad had er bijtend aan toegevoegd: ‘Deze (Duitse) manie voor wapens mikt
werkelijk op de beheersing van het universum’.
Tegen deze stemming wil het nieuwe statuut voor de twee zeeën een dam opwerpen.
De nieuwe conventies zijn, zo schrijft de conservatieve Noordduitse Gazette, ‘vanuit
Duits gezichtspunt van direct belang aangezien ze voor eens en voor altijd de grond
weghalen onder de voeten van al diegenen die telkens maar weer Duitsland ervan
beschuldigen annexatieplannen jegens naburige landen te koesteren’.
Ook in toespraken bij de ondertekening vandaag werd het accent gelegd op de
vredelievende geest die de twee conventies inzake de Noord- en de Oostzee ademen.

1908
Mei
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4.
De regering biedt de Duitse Rijksdag een witboek aan over de Marokkaanse kwestie.
Het gaat onder meer in op de Franse interventie van 4 augustus 1907.

5.
De Belgische premier Schollaert dient een aanvullend wetsvoorstel in over het
Kroondomein in Kongo. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

5.
In Delft wordt onder auspiciën van het NVV de Nederlandsche Vereniging van Glasen Aardewerkers opgericht.

9.
Als opvolger van gouverneur Idenburg, in functie sinds 1905, wordt D. Fock benoemd
tot gouverneur van Suriname.

11.
Keizer Wilhelm II spreekt zijn vertrouwen uit in kanselier von Bülow. →

20.
In Indonesië wordt de - gematigd nationalistische - vereniging Boedi Oetomo
opgericht, het eerste teken van nationaal ontwaken op Java. →

20.
De ex-gouverneur van Suriname Idenburg wordt benoemd tot minister van Koloniën
in het kabinet van zijn antirevolutionaire partijgenoot Heemskerk.

24.
In België vinden parlementaire verkiezingen plaats. →

25.
In de Chileense stad Cartago wordt het Centraalamerikaans Hof van Justitie
geïnaugureerd. Dit is een gevolg van de conferentie van Washington die van 14
november tot 20 december 1907 gehouden werd.

25.
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Het Amerikaanse Congres besluit om de schadeloosstelling die China na de
Bokseropstand in 1900 was opgedrongen te halveren. Het gaat om een bedrag van
meer dan $ 12 miljoen.

26.
In het Perzische Majied-Soelaiman wordt voor het eerst in het Midden-Oosten een
exploitabele hoeveelheid olie aangeboord.

Geboren:
5.
Jacques Massu, Frans militair

28.
Ian Lancaster Fleming, Engels schrijver van spionageromans

Gestorven:
23.
François Coppée (12-1-1842) Frans dichter
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Voorstel overname Kongo
BRUSSEL, 5 mei - Vandaag heeft regeringsleider Frans Schollaert een aanvullend
wetsontwerp bij de Kamer ingediend waarbij de voorwaarden tot afschaffing van
het Kroondomein Kongo geregeld worden. Na lange discussies heeft Schollaert,
zoals bekend een hardnekkig tegenstander van het Kroondomein, de Koning tot zijn
zienswijze weten over te halen. Voor het ‘Fonds Leopold II’ betaalt België nu Bfr.
45 miljoen. Bovendien ontvangt de Koning ‘vanwege de natie als blijk van waardering
voor de offers gebracht in Kongo’ Bfr. 50 miljoen, bestemd voor nuttige uitgaven
in de toekomstige kolonie, aldus de tekst van het wetsontwerp.

Spotprent op koning Leopold en de Kongo.

‘Boedi Oetomo’ opgericht
BATAVIA, 20 mei - Inheemse leerlingen van enkele scholen in Batavia hebben de
vereniging ‘Boedi Oetomo’ (‘Het schone streven’) opgericht. De vereniging streeft
naar geestelijke ontwikkeling van de inlanders als beste middel om hun bestaan
gemakkelijker te maken.
De oprichting van Boedi Oetomo is een gevolg van het feit dat de Indische
Chinezen begonnen zijn op Java eigen scholen te stichten. Ook de Javanen zelf dienen
deze weg te gaan, aldus Boedi Oetomo, die grotendeels steunt op het gezag van de
Javaanse vorsten. Boedi Oetomo vraagt van het gouvernement het onderwijs aan
inheemsen te bevorderen, te huizen te openen voor de opvang van bedelaars, de
woeker tegen te gaan en volksbibliotheken in het leven te roepen. Ook wil de
vereniging toestemming om zelf desa-scholen op te richten.
Boedi Oetomo is op godsdienstig gebied neutraal en laat ook Europeanen en
christen-inlanders als lid toe. Ze wil de Europese cultuur als middel gebruiken voor
de ontwikkeling van de inlander, niet als doel.

Weer verlies voor katholieken bij verkiezingen
BRUSSEL, 24 mei - De vandaag gehouden parlementaire verkiezingen hebben de
katholieke meerderheid tot 8 zetels doen inkrimpen. De regering heeft nu nog de
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steun van 87 katholieke kamerleden (-2), de liberalen bezetten 43 zetels (-2), de
socialisten 35 (+ 4).
De verkiezingen stonden grotendeels in het teken van de Kongo-kwestie, die in
het parlement wordt behandeld en al jarenlang een politiek twistpunt is. Radicale
liberalen en socialisten verzetten zich tegen een overname van Kongo door België,
omdat daarmee een ondraaglijke financiële last op de overheid zou worden gelegd.

Keizer steunt von Bülow
BERLIJN, 11 mei - Keizer Wilhelm II heeft in een telegram aan rijkskanselier vorst
von Bülow zijn tevredenheid uitgesproken over de wetsvoorstellen en verdragen,
die in de Rijksdag behandeld zijn. Het nadrukkelijke vertrouwen van de keizer in
von Bülow moet worden gezien in verband met de intriges aan het hof tegen de
kanselier.
Met deze openlijke steunbetuiging wordt de tegenstanders van de kanselier
voorlopig het zwijgen opgelegd.
Later in de maand, op 29 mei, zegt Wilhelm II naar aanleiding van het
Brits-Frans-Russisch verdrag dat de Germanen het beste vochten wanneer ze van
alle kanten aangevallen werden: ‘Laten de vijanden maar komen’, aldus de keizer.

Intriges aan het Duitse hof.
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In Parijs wordt het stoffelijk overschot van de op 29 september 1902 op 62-jarige
leeftijd overleden schrijver Emile Zola overgebracht naar het Panthéon.

9.
Koning Edward VII bezoekt tsaar Nicolaas II te Reval (Tallinn). Het gespreksthema
is de groeiende macht van Duitsland en de Macedonische kwestie.

13.
De Nederlandse regering protesteert bij de regering te Londen dat zij niet is
uitgenodigd voor de geplande internationale maritieme conferentie.

14.
Het congres van de Duitse Flotenverein te Danzig (Gdansk), die met meer dan 1
miljoen leden de grootste organisatie van Duitsland is, kiest admiraal Hans von
Koster tot voorzitter.

15.
In het Amsterdamse Concertgebouw wordt het congres van de Wereldbond voor
Vrouwenkiesrecht geopend. →

Op 15 juni wordt in het Concertgebouw te Amsterdam het 2de congres van de Wereldbond voor
Vrouwenkiesrecht gehouden.

20.
De Conventie van de Republikeinse Partij te Chicago wordt na vier dagen vergaderen
beëindigd. Als presidentskandidaat wordt W.H. Taft gekozen. →
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21.
In het Londense Hyde Park demonstreren tienduizenden vrouwen voor kiesrecht. →

22.
De Belgische minister-president Schollaert reist samen met de minister van Koloniën
Renkin af naar Wiesbaden om met de daar vertoevende koning Leopold II te
onderhandelen over de kwestie van de Kongolese Kroondomeinen.

23.
In Perzië voert sjah Mohammed Ali met Russische militaire hulp een coup uit.

28.
In Kiel maakt de Deen Jacob Ellehammer als eerste in Europa een vlucht met een
zelf gebouwd gemotoriseerd vliegtuig. →

29.
Paus Pius X vaardigt de bul Sapienti Consilio uit, waarin hij reorganisatie van de
Curie aankondigt.

Gestorven:
21.
Nikolai Rimski-Korssakov (18-3-1844) Russisch componist

24.
Stephen Grover Cleveland (18-3-1837) Amerikaans staatsman; president van
1885-1889 en van 1893-1897

Jacob Ellehammer maakt eerste Europese vlucht
KIEL, 28 juni - Bij het Noordduitse Kiel heeft de Deen Jacob Christian Hansen
Ellehammer als eerste in Europa een vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig gemaakt.
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Het door Ellehammer zelf ontworpen en gebouwde toestel bleef 11 seconden in de
lucht. Daarmee sleept de Deen een prijs van 5000 mark in de wacht.
De prestatie van de Deense timmermanszoon is des te opmerkelijker omdat hij tot
dit resultaat is gekomen zonder met andere luchtvaartpioniers samen te werken.
Ellehammer bouwde zijn eerste vliegtuig in 1905. Dit model, dat met een 9 pk motor
was uitgerust, was geconstrueerd om enkele rondjes te kunnen vliegen terwijl het
met een kabel aan een paal verbonden bleef. Het toestel heeft slechts enkele korte
sprongetjes gemaakt. De langste vlucht, op 12 september 1906, overbrugde een
afstand van 42 meter.
Vandaag voerde Ellehammer zijn vlucht uit in een driedekker met een 35 pk,
vijf-cilinder motor. Voor de bouw van dit toestel, model IV, gebruikte de Deen
mahoniehout, stalen buizen en een doekbekleding voor de vleugels.

Kandidatuur voor William Taft en William Bryan
CHICAGO, 20 juni - Op de Conventie van de Republikeinse partij is William Howard
Taft, de dikbuikige en joviale minister van Oorlog, op voorstel van Roosevelt, in de
eerste stemronde aangewezen als kandidaat voor het presidentschap. Roosevelt zou
zelf nog met gemak zijn verkozen voor een derde termijn, maar vier jaar geleden
heeft hij aangekondigd geen herkiezingen te zullen nastreven. Roosevelt heeft groot
vertrouwen in de bestuurscapaciteiten van Taft - die vooral op de Filippijnen zijn
gebleken - en in diens bereidheid om zijn hervormingspolitiek voort te zetten. James
Sherman wordt de kandidaat voor het vicepresidentschap.
De Republikeinen hebben een programma aangenomen, dat de nadruk legt op
tariefbeperking, strengere toepassing van de anti-trust-wetgeving en voortzetting van
president Roosevelts beleid.
Bij de ruim twee weken later gehouden Conventie van de Democratische partij in
Denver wordt net als acht jaar geleden William Jennings Bryan gekozen als
presidentskandidaat, met John Kern als running mate. Bij de linkse partijen krijgen
opnieuw Debs en Watson de nominatie.
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Vrouwen eisen kiesrecht

In Londen demonstreren suffragettes voor vrouwenkiesrecht.

LONDEN, 21 juni - Tienduizenden belangstellenden woonden in Hyde Park de
demonstraties bij van de nieuwe suffragette-organisatie.
Na marsen uit diverse delen van de stad, onder leiding van mevrouw Drummond,
hielden bijna honderd suffragetteleidsters vurige pleidooien voor de invoering van
kiesrecht voor vrouwen.
In de loop van de middag werd de massa een resolutie voorgelegd die als volgt
luidde: ‘Deze vergadering verzoekt de regering kiesrecht aan vrouwen te verlenen,
zonder uitstel’. Duizenden aanwezigen stemden juichend met de resolutie in.
Hiermee kwam een einde aan de officiële massabijeenkomst. De suffragetteleidsters
werden zo enthousiast door de menigte omringd, dat zij door politieagenten in
veiligheid moesten worden gebracht.
Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud heeft op de actualiteit ingehaakt
met de presentatie van een suffragettegroep die de dames Emmeline
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Een suffragette voert actie.

en Christabel Pankhurst, Pethick Lawrence en Annie Kenney verbeeldt. Zij worden
omringd door pamfletten van het Sociale en Politieke Vrouwenverbond.
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1.
Het gerucht doet de ronde dat in Rusland een enorme komeetinslag heeft plaatsgehad.
→

9.
In Nederland fuseren de Christelijk Historische Partij en de Friese
Christelijk-Historische Kiesverenigingen tot de Christelijk Historische Unie. →
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10.
Op de Conventie van de Democratische Partij te Denver (Colorado) wordt William
Jennings Bryan gekozen als presidentskandiaat.

10.
De Nederlandse fysicus Heike Kamerlingh Onnes slaagt erin om helium vloeibaar
te maken. →

23.
De Belgische socialistische leider Emile Vandervelde vertrekt voor onderzoek naar
Kongo. →

24.
Onder druk van de binnenlandse revolutionaire woelingen besluit sultan Abdül Hamid
II de constitutie van 1876 - die nooit van kracht geworden is - uit de kast te halen en
in te voeren. De Jong-Turken zien dit als een overwinning en roepen op de strijdbijl
te begraven. →

26.
De Duitse officier Hans Köppen wint de auto-monsterrit die de wereld rondging van
New York naar Parijs. De start was op 12 februari; hij reed in een Duitse Protos.

27.
De Britse regering gaat er uiteindelijk toch toe over om Nederland uit te nodigen op
de komende internationale maritieme conferentie. Op 13 juni had Nederland zijn
ongenoegen kenbaar gemaakt dat het niet was uitgenodigd.

30.
In een voorstad van Parijs, Villeneuve, treedt het leger op tegen een massale
arbeidersdemonstratie. Er vallen talloze doden en gewonden.
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Geboren:
1.
Peter Anders († 10-9-1954)
Duits operazanger; gevierd heldentenor

1.
Paul Hardy († 1-12-1977) Belgisch schrijver

8.
Nelson Rockefeller
(† 26-1-1979) republikeins politicus

12.
Ernest Burnelle († 6-8-1968) Belgisch communistisch politicus

26.
Salvador Allende Gossens († 11-9-1973) Chileens arts en socialistisch politicus

De CHU wordt opgericht
DEN HAAG, 9 juli - De Christelijk-Historische Partij en de Bond van
kiesverenigingen op christelijk-historische grondslag in de provincie Friesland gaan
samen in een nieuwe politieke partij, de Christelijk-Historische Unie. Leider van de
nieuwe partij is jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman.
De Christelijk-Historische Partij is in 1903 ontstaan door het samengaan van de
in 1897 opgerichte Christelijk-Historische Kiezersbond en de enkele maanden later
van de AR afgescheiden Vrij-Antirevolutionaire Partij.
De CHU is kerkelijk gezien overwegend hervormd; op staatkundig gebied is
zeafkerig van een te grote partijdiscipline. De CHU heeft grote bezwaren tegen de
politiek van AR-leider Kuyper, die door samenwerking te zoeken met de katholieken
het protestantse karakter van de Nederlandse staat miskent.

Vandervelde reist naar Kongo
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BRUSSEL, 23 juli - Vanaf heden onderneemt de socialistische
volksvertegenwoordiger E. Vandervelde een rondreis door Kongo. Een merkwaardig
initiatief, daar de meeste voor- of tegenstanders van de politiek van Leopold II nooit
een voet in Kongo hebben gezet. Vandervelde ziet in Kongo voor België wel een
taak liggen. In tegenstelling tot zijn partijgenoten verdedigt hij de annexatiepolitiek.
‘Als anti-imperialisten moeten we een kolonie verwerven, zo kunnen wij haar redden,’
meent Vandervelde. Het socialistische kamerlid werkt nauw samen met E.D. Morel.
Voorts meent hij dat de Britse campagne tegen Kongo niet uit nationaal eigenbelang
voortspruit, maar uit oprecht humanitaire overwegingen.

Gerucht over komeetinslag in noorden Siberië
MOSKOU, 1 juli - Tot nu toe onverklaarde licht verschijnselen en over de hele wereld
gemeten atmosferische storingen geven voer aan het gerucht dat er ergens in Rusland
een gigantische komeetinslag moet hebben plaatsgevonden.
Verhalen van Siberische stammen dat de God der Donder hen heeft bezocht wijzen
ook in deze richting.
Het schijnt dat het lawaai van een inslag in een gebied van 1500 kilometer
doorsnede was te horen en dat mensen in gebieden zo groot als Frankrijk en Duitsland
de gloed van een enorme vuurbal hebben gezien.
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Opstand in Macedonië

Enver Bey naast een kanon voor het ministerie van Oorlog.

SALONIKI, 21 juli - Een deel van het Turkse leger, onder leiding van de majoors
Niazi Bey en Enver Bey, heeft zich in Saloniki tegen de centrale regering verklaard;
voorts heeft het geëist dat de sultan een constitutionele regering vormt op basis van
de grondwet van 1876.
Hierdoor heeft de sultan zich verplicht gevoeld te beloven dat een regering zal
worden gevormd op basis van de grondwet die Medhaát Pasja had ontwikkeld in
1876. Dit betekent dat het parlement dat in 1877 is verdwenen na verkiezingen zal
terugkomen.
De rebellen worden gesteund door de Jong-Turken, een liberaal-nationalistische
beweging, die in Macedonië tot ontwikkeling is gekomen. Dit gebied staat sinds
1904 onder internationale controle, waardoor de Jong-Turken meer vrijheid hebben
om hun eigen politieke standpunten te bepalen zonder bevreesd te zijn voor de
Ottomaanse autoriteiten.
Begin dit jaar ontstonden tal van conflicten binnen het derde legerkorps in
Macedonië. Veel officieren hadden het idee dat het Ottomaanse Rijk in gevaar werd
gebracht door binnenlandse en buitenlandse bedreigingen. Om die bedreigingen af
te wenden was volgens hen een verandering in de regering noodzakelijk. Onder het
motto ‘Vrijheid en Vaderland, Grondwet en Natie’ voerden de Jong-Turken hun
strijd om het politieke systeem van het land te hervormen.
De politieke eisen van het opstandige legerkorps worden gesteund door het Comité
voor Eenheid en Vooruitgang (lttihad ve Terakki).
Sultan Abdül Hamid stuurde een leger, onder leiding van generaal Shemsi, naar
de gebieden waar de rebellen zich ophouden. Op weg daarheen werd generaal Shemsi
doodgeschoten.
Sultan Abdül Hamid heeft tevens de steun van de moefti gevraagd, de hoogste
islamitische rechter in het land. De moefti verklaarde echter dat de rebellen
hervorming van het politieke systeem willen en dat dit niet kan worden beschouwd
als een eis die indruist tegen de islamitische wet.

Fysicus maakt helium vloeibaar
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LEIDEN, 10 juli - De Nederlandse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes heeft
in zijn laboratorium een cryogeen (koude)-toestel ontwikkeld waarmee een
temperatuur van -269oC kan worden bereikt. Bij die temperatuur wordt helium
vloeibaar; het blijkt een kleurloze vloeistof te zijn.
Aan deze wetenschappelijke en technische prestatie van de eerste orde ligt een
ontdekking van de beroemde Engelse natuurkundigen James Prescott Joule en Lord
Kelvin ten grondslag. Zij constateerden dat de temperatuur van een samengeperst
gas daalt, wanneer het onder bepaalde omstandigheden uitzet. Op die manier was
men er al eerder in geslaagd lucht vloeibaar te maken. Ook waterstof is al eens in de
vloeistoffase gebracht, waardoor een temperatuur van -253oC kon worden bereikt.
Helium was nog het enige gas dat niet in vloeibare toestand kon worden gebracht.
Het is niet zo verwonderlijk dat dergelijke experimenten tot nu toe zijn mislukt.
Theoretisch is het onmogelijk het absolute nulpunt te bereiken. Dit punt ligt bij
-273oC. Met het vloeibaar maken van helium worden dus de grenzen van het
theoretisch mogelijke benaderd. Ten behoeve van zijn experiment heeft Kamerlingh
Onnes eerst lucht vloeibaar gemaakt. Vanochtend is in alle vroegte begonnen met
het vloeibaar maken van waterstof waarna de heliumlique-factor, het toestel waarin
het heliumgas circuleert, in gebruik is gesteld. Vanavond om half acht werd de kroon
op het werk gezet: voor het eerst in de geschiedenis kon men vloeibaar helium
aanschouwen.
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1.
In Frankrijk wordt de top van de vakbond CGT gearresteerd. →

3.
In Brussel en Londen verschijnt een grijs- respectievelijk witboek, dat de diplomatieke
correspondentie tussen 26 april en 14 juli over de Kongokwestie bevat.
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4.
In de buurt van het Duitse Echterdingen explodeert een luchtschip na blikseminslag.
→

Het volledig uitgebrande wrak van het luchtschip dat op 4 augustus tijdens een tussenlanding nabij
Echterdingen in Duitsland door de bliksem werd getroffen en onmiddellijk explodeerde.

13.
Keizer Frans-Josef ontvangt de Britse koning Edward VII te Bad Ischl (Oostenrijk).
De koning probeert de oude keizer te overtuigen van de agressieve buitenlandse
politiek van Duitsland.

14.
In de Amerikaanse stad Springfield (Illinois) vinden ernstige rassenonlusten plaats.
Het leger moet ingeschakeld worden.

16.
De Jong-Turken beweging, officieel het Comité van Unie en Vooruitgang geheten,
publiceert haar politiek program. Ze eist maatschappelijke en staatkundige
hervormingen en respectering van alle burgerlijke rechten, ongeacht godsdienst, ras
of nationaliteit. →

20.
Het Amerikaanse vlooteskader dat bezig is aan een wereldreis doet het Australische
Melbourne aan, en wordt daar volgens de Britse regering iets te enthousiast ontvangen.
Door de Japanse overwinning in de oorlog tegen Rusland heeft men in dit Britse
dominion angst voor het ‘gele gevaar’, en Groot-Brittannië wordt vanwege zijn
bondgenootschap met Japan niet als het beste schild tegen dit gevaar gezien.
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20.
De Belgische Kamer van Afgevaardigden keurt de geamendeerde tekst van het
annexatieverdrag van Kongo goed. →

23.
De laatste troepen die trouw gebleven zijn aan de Marokkaanse sultan Abd al-Aziz
geven zich te Marrakech over aan Mawlai Hafid, de nieuwe sultan. →

30.
Duitsland wijst een Brits voorstel tot vermindering van de vlootsterkte af. →

Geboren:
23.
Arthur Adamov († 15-3-1970) Frans toneelschrijver

27.
Lyndon Baines Johnson († 22-1-1973) Amerikaans jurist en democratisch politicus

Duitsland weigert vermindering van vlootsterkte
BERLIJN, 30 augustus - Duitsland heeft een Brits voorstel om tot een inkrimping
van de twee oorlogsvloten te geraken van de hand gewezen. Dit gebeurde vandaag
in een toespraak van keizer Wilhelm II in Straatsburg.
De Duitse keizer zei daar dat Duitsland ‘vastbesloten is de strijdkrachten op een
hoog peil te houden zonder er iemand mee te dreigen’ en dat Duitsland ‘vastbesloten
is deze strijdkrachten verder te ontwikkelen zoals het eigen belang betaamt, zonder
daarbij iemand te begunstigen of te beledigen’. Met name deze laatste woorden zijn
een duidelijke afwijzing van de Britse suggestie om tot een verdrag over
wapenbeheersing op zee te komen.
De Britten hadden dit voorstel enkele dagen geleden gedaan. Het kwam direct
voort uit een ontmoeting op 11 augustus tussen Wilhelm II en de Britse koning
Edward op Cronberg. Deze ontmoeting verliep in ‘zeer hartelijke’ atmosfeer, aldus
het Duitse slotcommuniqué. Bovendien drukte de Suddeutsche Reichskorrespondenz,
die algemeen als spreekbuis van rijkskanselier von Bülow wordt beschouwd, een
commentaar af waarin de suggestie van een vlootakkoord tussen Londen en Berlijn
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werd gewekt en werd gepleit voor een ‘definitieve verbetering van de betrekkingen’
tussen beide landen.
In de daaropvolgende dagen echter is door de Duitse Flottenverein en door het
Alldeutsche Verband felle kritiek geleverd op eventuele plannen ter vermindering
van de vlootsterkte. Groot-Brittannië werd ervan beschuldigd Duitslands macht op
de zeeën te willen beteugelen en ondertussen gemene zaak te maken met Frankrijk.
De kritiek uit deze kringen lijkt nu in Berlijn de doorslag te hebben gegeven, zodat
een vlootakkoord voorlopig van de baan is.
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Vakbondstop gearresteerd
PARIJS, 1 augustus - Vandaag is de gehele top van de Franse linksrevolutionaire
vakbond CGT gearresteerd. Aanleiding is de in een bloedbad geëindigde demonstratie,
die gisteren in de Parijse voorstad Villeneuve-Saint-Georges werd gehouden.
Er vielen vier doden en vele tientallen gewonden toen het tot botsingen kwam
tussen stakers en door ministerpresident Georges Clemenceau gestuurde dragonders.
Het vuur smeulde in feite al maanden.
In Villeneuve-Saint-Georges en het nabijgelegen Draveil-Vigneux brak in mei
van dit jaar een staking uit onder de zandgravers aan de Seine. Zij wilden
verbeteringen van de arbeidsomstandigheden (zandgravers moeten dikwijls tot aan
het middel in het water staan) en loonsverhogingen, daar in verband met de bouw
van de Parijse ondergrondse de winsten van de werkgevers sterk zijn toegenomen.
Tevens wensten de zandgravers hun pas opgerichte vakbond erkend te zien.
De laatste eis was voor de ondernemers nog veel moeilijker in te willigen dan de
eerste. De staking nam nog meer in hevigheid toe, toen de politie op 2 juni een inval
deed in een vakbondslokaal, twee mensen doodschoot en tien anderen ernstig
verwondde. Clemenceau werd als gevolg daarvan ter verantwoording geroepen in
de Nationale Vergadering, maar de door de linkse oppositie ingediende motie van
wantrouwen werd verworpen.

Jong-Turken lanceren hun programma
CONSTANTINOPEL, 16 augustus - Het liberaal-nationalistische Comité voor
Eenheid en Vooruitgang (de Jong-Turken) heeft vandaag zijn hervormingsprogramma
bekend gemaakt. De Jong-Turken willen de rechten van iedereen in het Ottomaanse
Rijk geëerbiedigd zien, ongeacht ras of religie.

Nieuwe sultan in Marokko
RABAT, 23 augustus - De strijd tussen sultan Abd al-Aziz van Marokko en zijn
broer Mawlai Abd al-Hafid is geëindigd na een overwinning voor de laatste. Abd
al-Hafid heeft de steun van de meerderheid van het volk gekregen, nadat hij het
verzet tegen zijn broer en diens Europese bondgenoten had geleid.
Er was veel verzet gerezen na het tekenen van het verdrag van Algeciras dat het
resultaat was van de conferentie van Algeciras in 1906. De oppositie deed in 1907
een beroep op Mawlai-Hafid om het verzet te leiden tegen het beleid van de sultan
en tegen de inmenging van de Europese machten in binnenlandse problemen. Abd
al-Hafid aanvaardde de leidende rol. Zijn belangrijkste aanhangers waren de
Berberstamhoofden, met name Madani al-Glawi. Deze had in feite volledige controle
over veel gebieden in het land. Op 16 augustus 1907 riep Abd al-Hafid zich uit tot
sultan van Marokko. De oelama's (islamitische geestelijke leiders) van Marrakech
steunden hem en verklaarden Frankrijk een heilige oorlog (al-jihad). Sultan Abd
al-Aziz verliet Fez in september 1907 en ging naar Rabat, omdat Fez niet langer
veilig voor hem was. In januari 1908 verklaarden de oelama's van Fez dat ze hun
steun aan Abd al-Hafid gaven in de strijd tegen zijn broer Abd al-Aziz, op voorwaarde
dat Abd al-Hafid het verdrag van Algeciras zou opzeggen, dat de Franse en Spaanse
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troepen het land zouden verlaten en dat er een einde zou komen aan de buitenlandse
inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Abd al-Hafid kreeg niet alleen de steun
van de oelama's, maar ook van veel stamhoofden. Dit alles hielp hem de overwinning
te behalen en zijn broer te verslaan.

Kongostaat naar België
BRUSSEL, 20 augustus - De Onafhankelijke Kongostaat is Belgisch geworden. Met
83 stemmen tegen 55 en 9 onthoudingen is in de Kamer de overname goedgekeurd.
Alle socialisten en progressieve liberalen hebben ‘neen’ gestemd. Naar hun mening
moet Kongo uiteraard uit de heerschappij van Leopold II worden bevrijd om
vervolgens aan een internationaal orgaan toevertrouwd te worden. De Kongoaffaire
is duidelijk een binnenlandse zaak geworden. Nog tijdens de verkiezingscampagne
van mei jl. hebben de socialisten gezegd: ‘Annexatie betekent tweemaal meer
belastingen.’ De katholieken hebben allen voor de annexatie gestemd. Sommigen
met overtuiging, anderen met enige berusting, de meesten gewoon onverschillig.
De wet met betrekking tot de annexatie van Kongo - het Koloniaal Handvest regelt het bestuursstelsel. Alles wordt vanuit Brussel beslist. De koloniale raad is
samengesteld uit 14 leden: 8 worden benoemd door de Koning, 3 door de Kamer en
3 door de Senaat.
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9.
Met 54 tegen 24 stemmen en 11 onthoudingen stemt nu ook de Belgische Senaat
voor de overname van de Kongo Vrijstaat door België.

9.
De Russische ministerraad besluit dat op middelbare scholen in Polen het onderwijs
in geschiedenis en aardrijkskunde slechts in de Russische taal gegeven mag worden.

16.
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In de Amerikaanse stad Janesville (Wisconsin) wordt door William C. Durant de
General Motors Company opgericht.

16.
Te Buchlau vindt een topontmoeting plaats tussen de Oostenrijks-Hongaarse minister
van Buitenlandse Zaken von Aehrental en zijn Russische collega Izvolski. →

24.
In het Amsterdamse Concertgebouw wordt onder leiding van Willem Mengelberg
voor het eerst de complete uitvoering van Bruckners Negende Symfonie gegeven.

25.
In de Marokkaanse havenstad Casablanca vindt een incident plaats dat de betrekkingen
tussen Duitsland en Frankrijk nog meer bekoelt. Het Franse leger haalt Duitse soldaten
van het Vreemdelingenlegioen uit het Duitse consulaat waarheen zij na hun desertie
waren gevlucht.

29.
Op de Internationale Conferentie over Arbeidsbescherming in het Zwitserse Luzern
wordt overeenstemming bereikt over het verbod op nachtarbeid voor jongeren.
Absoluut geldt het verbod voor kinderen tot 14 jaar, en algemeen voor personen tot
18 jaar.

Geboren:
4.
Richard Nathaniel Wright († 28-11-1960) Afro-Amerikaans romancier; sinds 1948
wonend en werkend in Parijs

9.
Cesare Pavese († 27-8-1950) Italiaans romancier
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20.
Alexander Mitscherlich († 26-6-1982) Duits neuroloog en psychotherapeut

29.
Greer Garson, Amerikaans filmactrice

30.
David Oistrach († 24-10-1974) Russisch violist

Gestorven:
3.
Cornelis Pijnacker Hordijk (13-4-1847) Nederlands jurist, mediaevist en politicus

21.
Pablo de Sarasate (10-3-1844), Spaans violist en componist

De strijd van de Britse suffragettes gaat onverminderd voort. Een militante suffragette slaat tijdens
een redevoering van Lloyd George op de mannelijke toehoorders in.
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Topontmoeting tussen Rusland en Oostenrijk
BUCHLAU, 16 september - De ministers van Buitenlandse Zaken van
Oostenrijk-Hongarije en Rusland, Aloys Lexa von Aehrenthal en Aleksandr Izvolski,
hebben in Buchlau overeenstemming bereikt over de annexatie van
Bosnië-Hercegovina door Oostenrijk in ruil voor het openstellen van de Dardanellen
voor Russische oorlogsschepen.
De overeenstemming is het resultaat van een Balkanpolitiek van beide landen die
de laatste jaren aanzienlijk agressiever is geworden. Wat Oostenrijk betreft sinds
Aehrenthal de Pool Goloechovski opvolgde, wat Rusland betreft sinds de Russische
nederlaag in de oorlog tegen Japan.
Bosnië, formeel nog altijd een deel van het Ottomaanse rijk, wordt sinds de
Russisch-Turkse oorlog van 1878 door Oostenrijk bezet. Oostenrijk, dat zich meer
wil losmaken van de onderwerping aan de Duitse belangen, zoekt meer
manoeuvreerruimte op de Balkan, maar is daarbij tot nu toe gestuit op Servisch en
Russisch verzet. Een nieuwe stimulans om die ruimte toch te vinden is gelegen in
de aangekondigde hervorming van de Turkse grondwet door de revolutionaire
Jong-Turken. Zo'n hervorming, vreest Wenen, kan wijziging brengen in de status
van Bosnië, reden om naar annexatie te streven.
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1.
In de Ford-fabriek te Detroit (Michigan) wordt de eerste T-Ford geproduceerd. Hij
kost $ 850. →

4.
In de Hongaarse hoofdstad Boedapest vindt een massale demonstratie plaats voor
algemeen kiesrecht. Deze eindigt in een bloedbad als de politie gaat optreden.

5.
Bulgarije verklaart zich onafhankelijk van Turkije. Ferdinand von Coburg, vorst
sinds 1887, proclameert zichzelf te Tirnova tot tsaar. →

6.
Oostenrijk-Hongarije annexeert de Turkse gebieden Bosnië en Hercegovina. Voor
deze stap was toestemming van Rusland verkregen op de Buchlauer conferentie op
16 september. Daar was ook de Bulgaarse onafhankelijkheid besproken. →

7.
De Kretenzische Kamer van Afgevaardigden proclameert de vereniging met
Griekenland. De Griekse regering wijst die uit gebrek aan steun van de grote
mogendheden vooralsnog af.
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7.
Servië sluit met Montenegro een militair pact, dat tegen Oostenrijk-Hongarije gericht
is. →

12.
In Durban (Transvaal) komt voor het eerst de constituerende vergadering bijeen van
afgevaardigden van de verschillende Zuid-afrikaanse dominions om de Unie van
Zuid-Afrika voor te bereiden.

23.
Het Belgische episcopaat schrijft een collectieve brief naar aanleiding van de annexatie
van Kongo.

24.
De onderhandelingen tussen de regeringen in Wenen en Constantinopel over de
Balkan springen af.

28.
De Daily Telegraph publiceert een geruchtmakend interview met de Duitse keizer.
→

30.
De Belgische minister van Financiën Jules Renkin wordt benoemd tot leider van het
nieuw gecreëerde ministerie van Koloniën.

31.
De Olympische Spelen te Londen worden gesloten. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Geboren:
15.
John Kenneth Galbraith, Amerikaans econoom

16.
Enver Hoxha, (†11-4-1985) Albanees partizanenleider en communistisch politicus

Incidenten op Spelen

Meer dood dan levend wankelt de kleine Italiaanse marathonloper Dorando Pietri door het finishlint
in het Shepherds Bush Stadium te Londen.

LONDEN, 31 oktober - De IVde Olympische Spelen van dit jaar waren gepland
voor Rome. De Italianen konden de organisatie financieel echter niet dragen. Daarop
bood Londen zich aan als vervanger.
De Engelsen hebben het evenement geconcentreerd in het Shepherds Bush Stadium,
wat zowel de organisatie als het overzicht ten goede komt. Het centrale stadion
beschikt over een wieler- en atletiekbaan, een voetbalveld, een zwembad en een
podium voor worstelen en gymnastiek.
Londen begroette 1999 mannelijke deelnemers en 36 vrouwen uit 23 landen. Het
thuisland verzamelde traditioneel de meeste gouden medailles: 56 tegen 23 van de
Amerikanen en 8 van de Zweden. België verzekerde zich van één gouden plak. Het
was Paul van Asbroek, die zich de beste betoonde op het onderdeel snelvuur-pistool.
Opnieuw is het langdurige spektakel (27 april - 31 oktober) gepaard gegaan met
verschillende incidenten. Vooral Amerika raakte nogal eens in de clinch met de
Engelsen. De ruzie laaide zo hoog op, dat de Spelen even in gevaar waren. Op de
400 meter atletiek bedachten de organisatoren van alles om de betere Amerikanen
te diskwalificeren, ten gunste van hun landgenoot Wyndham Halswelle.
Ook de marathon eindigde niet zonder tumult. De volstrekt onbekende Italiaan
Dorando Pietri waggelde als eerste het stadion binnen, waar hij de verkeerde richting
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insloeg. Officials duwden hem terug in de goede richting. Pietri bleek leeggelopen.
Hij zakte voortdurend in elkaar en kwam nauwelijks meer vooruit. Na vijf valpartijen
schoot Jack Andrew, de organisator van de door hitte verergerde kwelling, toe en
sleurde de Italiaan over de eindstreep. Op dat moment draafde net de Amerikaan
John Hayes het stadion binnen. Hij volbracht op eigen kracht de laatste ronde en
diende prompt een protest in tegen de behandeling van Pietri. De Amerikaan werd
tot winnaar verklaard, maar wel in iets langzamere tijd dan de Italiaan. De volgende
dag ontving Pietri, inmiddels tot held uitgegroeid, uit handen van de Engelse koningin
een gouden beker als troost voor de enorme afknapper. Pietri en Hayes werden beiden
financieel veel wijzer van het voorval. Voor veel geld konden zij meermalen, vooral
in Amerika, hun tweestrijd herhalen. De Italiaan won het merendeel van die revanches.
Voor Nederland bereikte het voetbalelftal een derde plaats. Tegen de Engelse
amateurs was het krachtsverschil nog te groot (4-0), maar een dag later werd Zweden
met 2-0 verslagen. Die prestatie was goed voor brons achter Groot-Brittannië en
Denemarken. België behaalde nog tweede prijzen bij het waterpolo, roeien (de achten)
en met het militaire revolverteam.

Boogschieten voor dames.

Annexatie Bosnië en Hercegovina door Oostenrijk
WENEN, 6 oktober - Oostenrijk-Hongarije heeft het sinds 1878 bezette
Bosnië-Hercegovina formeel geannexeerd. Ondanks de Russische instemming met
de maatregel op de conferentie van Buchlau heeft de regering in Sint Petersburg zich
tegen de annexatie uitgesproken. Ook Servië heeft negatief gereageerd.
De annexatie heeft ten doel Bosnië-Hercegovina veilig te stellen voordat het
revolutionaire bewind in Constantinopel actie kan ondernemen tegen de Oostenrijkse
bezetting van de gebieden.
Dat Servië zich fel tegen de annexatie zou verzetten, ligt voor de hand. Maar, zoals
gezegd, is ook Rusland, de conferentie van Buchlau ten spijt, tegen. Op die conferentie
stemde minister van Buitenlandse Zaken Izvolski in met het annexatieplan in ruil
voor vrije doorvaart van Russische oorlogsschepen door de Dardanellen.
Sindsdien is echter gebleken dat Frankrijk en Engeland van zo'n vrije doorvaart
voor Russische schepen niet willen weten.
Dat, gekoppeld aan het verzet van veel panslavistische kringen in Rusland tegen
het annexatieplan, heeft Izvolski gedwongen zich tegen de actie van Wenen uit te
spreken.

Montenegro en Servië sluiten militair verdrag
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BELGRADO, 7 oktober - Op de Balkan dreigt een oorlog. Servië en Montenegro
hebben een militair verdrag gesloten, gericht tegen Oostenrijk-Hongarije, dat gisteren
de formele annexatie van Bosnië-Hercegovina bekendmaakte.
Servië en Montenegro kunnen in een eventuele oorlog tegen Oostenrijk om Bosnië
rekenen op steun van Rusland, dat zich tegen de annexatie verzet, en op die van
Bulgarije. Ook Engeland heeft zich inmiddels tegen de annexatie van Bosnië
uitgesproken.
De Bosnische crisis is het resultaat van de zwakte van Turkije en van de rivaliteit
van de grote mogendheden op de Balkan.
Van de Turkse zwakte heeft Bulgarije geprofiteerd door zich onafhankelijk te
verklaren, Oostenrijk door Bosnië in te lijven. Oostenrijk dringt steeds verder op
naar de Egeïsche Zee, Italië krijgt vaste voet in Albanië, Rusland en Servië dringen
op in de richting van de Adriatische Zee. Het systeem dat sinds het Congres van
Berlijn in 1878 op de Balkan in stand is gehouden, is ineengestort.
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T-Ford geïntroduceerd
DETROIT, 1 oktober-‘Ik zal een auto maken voor de grote massa. Hij zal groot
genoeg zijn voor het hele gezin, maar ook weer zo klein, dat de enkeling hem kan
houden en onderhouden. Hij zal gemaakt worden van de beste materialen, door de
beste arbeiders die maar te vinden zijn en naar de eenvoudigste ontwerpen die de
huidige techniek kan bedenken. Maar hij zal zo weinig kosten, dat iedereen met een
behoorlijk loon hem zal kunnen aanschaffen om met zijn gezin te genieten van
genoeglijke uren in Gods wijde natuur.’
Veelbelovende woorden voor een veelbelovende auto. Henry Ford heeft het eerste
model van zijn T-Ford, ontworpen door James Couzens, geïntroduceerd en
tegelijkertijd een plan gepresenteerd om deze wagen door middel van massafabricage
binnen het bereik van een groot publiek te brengen. De twee door Ford ontwikkelde
grondprincipes van de massafabricage luiden: breng het werk mechanisch en op
werkhoogte naar de arbeider en verdeel het werk naar de kleinst mogelijke
eenheidstaken voor de verschillende arbeiders. Andere vernieuwingen uit de koker
van Ford zijn de toepassing van vanadiumstaal en het gebruik van betrouwbaar
spiegelglas.
De T-Ford kost $ 850 en is erop berekend om de bewoners van het platteland met
zijn slechte wegen uit hun isolement te halen.
Waren er in 1900 nog maar 5000 auto's op de Amerikaanse wegen, na de productie
van de T-Ford neemt dat aantal snel toe. In 1910 zijn er al 181 000 auto's verkocht
in de VS. De populariteit van het ‘T-Fordje’ houdt jarenlang stand, vooral ook doordat
de prijs ervan voortdurend wordt verlaagd: tot $ 290 in 1924.
De introductie van een betaalbaar eigen vervoermiddel dat redelijk betrouwbaar
is, brengt een revolutie teweeg in het leven van de kleine particulier in Amerika: tot
dat moment had alleen de welvarende bourgeoisie zich een auto kunnen permitteren,
maar door het lanceren van de T-Ford kan bijna het hele volk zich overgeven aan de
luxe die de ongekende mobiliteit biedt.

Op het testterrein van de Fordfabriek worden automobielen geïnspecteerd.

Bulgarije roept onafhankelijkheid uit
SOFIA, 5 oktober - De Bulgaarse Sobranie, de Grote Nationale Vergadering, heeft
vandaag de Bulgaarse onafhankelijkheid uitgeroepen. Het vorstendom Bulgarije is
vanaf vandaag een koninkrijk en vorst Ferdinand heeft, met een duidelijke verwijzing

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

naar de middeleeuwse koningen van het land, de titel ‘tsaar van alle Bulgaren’
aangenomen.
De Bulgaarse onafhankelijkheidsverklaring, onmiskenbaar tot stand gekomen op
instigatie van Oostenrijk, is een direct gevolg van de revolutie van de Jong-Turken
en de daaruit voortvloeiende verzwakking van het Ottomaanse rijk op de Balkan.
Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha regeert het tot dusverre autonome Bulgarije
sinds 1887, toen hij de een jaar eerder afgetreden eerste vorst van Bulgarije, Alexander
van Battenberg, opvolgde. Het duurde vele jaren voordat de grote mogendheden zijn
heerschappij erkenden. Pas nadat zijn zoon Boris in 1896 in de Grieks-Orthodoxe
Kerk werd opgenomen, kreeg de nieuwe dynastie genoeg respectabiliteit om door
Rusland en de andere grote mogendheden te worden erkend.

De intocht van Ferdinand in Sofia

In de Rijksdag verklaart kanselier Bernhard Fürst von Bülow (rechts) het omstreden interview van
de keizer niet voor de publikatie te hebben gelezen.

Wilhelm II wekt beroering
BERLIJN, 28 oktober - In Duitsland is grote beroering ontstaan na een interview
met keizer Wilhelm II dat vandaag in de kolommen van de Britse Daily Telegraph
is verschenen. In het interview heeft de Duitse keizer een aantal opmerkingen over
buitenlandse politiek gemaakt die zowel Groot-Brittannië als Rusland bruuskeren.
De keizer zegt onder meer dat hij er enkele jaren geleden Rusland van heeft
weerhouden om midden in de Boerenoorlog Engeland aan te vallen.
Ook beweert Wilhelm II dat hij uiteindelijk Groot-Brittannië de beslissende
militaire plannen heeft geleverd om een einde te kunnen maken aan de Boerenoorlog.
‘Heb ik ooit mijn woord gebroken? Mijn daden moeten voor zich spreken, maar u
let er niet op.... Dat is een persoonlijke belediging, altijd slecht beoordeeld te zijn.
Te zien hoe mijn vriendschap steeds weer met wantrouwige ogen bekeken wordt.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Ik heb altijd gezegd dat ik een vriend van Engeland ben, maar uw pers stookt het
Engelse volk op mijn uitgestoken hand af te stoten, met de beschuldiging dat in mijn
andere hand een dolk verborgen is’.
In Berlijn wordt intussen al gesproken van een ‘Daily Telegraph-affaire’. Na
maandenlange speculaties over het seksuele wangedrag van personen aan het Duitse
hof, betekent deze affaire de tweede deuk in het aanzien van de keizer. Het interview
wordt algemeen afgeschilderd als een bewijs van onverantwoord gedrag van de
keizer.
Onduidelij k is nog in hoeverre de rijkskanselier Bernhard von Bülow van de tekst
van dit interview tevoren op de hoogte was. Von Bülow wekt vooralsnog de indruk
door de inhoud te zijn verrast, maar in kringen rond het hof valt te beluisteren dat de
tekst van het interview van tevoren naar de rijkskanselarij ter goedkeuring was
gestuurd.
Te midden van de opschudding over de tekst zelf is ook sprake van een
constitutionele crisis in Duitsland. De meeste partijen verlangen in eerste reacties
een grotere verantwoordelijkheid van de Rij ksdag en een vermindering van het
keizerlijke prerogatief. Deze verlangens betekenen ook dat de rijkskanselier een
grotere politieke verantwoordelijkheid jegens de Rijksdag zou moeten krijgen. Nu
is hij primair afhankelijk van het vertrouwen van de keizer. In Engeland heeft de
aanmatigende houding van de keizer intussen een storm van anti-Duitse gezindheid
doen losbarsten.

Karikatuur in ‘Kladderadatsch’ naar aanleiding van het vraaggesprek.
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De publikatie van het interview op 28 oktober in de ‘Daily Telegraph’.
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3.
Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint de Republikein William Howard
Taft. →

7.
Een Nederlands marinesmaldeel gaat over tot een blokkade van Venezuela. →

10.
De Duitse Rijksdag behandelt in een woelige zitting het interview van de keizer in
de Daily Telegraph van 28 oktober

14.
De Chinese keizer Kwang-siu overlijdt, na op zijn sterfbed zijn driejarig achterneefje
Pu-Yi als opvolger te hebben aangewezen, met de keizerin-weduwe Cixi als regentes.
→

14.
Bij presidentsverkiezingen op Cuba wint de liberale kandidaat José Miguel Gómez.
Hij neemt de macht over van de corrupte Amerikaanse gouverneur Magoon, die aan
de macht was sinds de interventie van de VS in het najaar van 1906.
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15.
De Chinese keizerin-weduwe regentes Cixi overlijdt. De reactionaire prins Tsjoeng,
die in 1901 als verzoeningsprins Duitsland had bezocht na afloop van de
Boksersopstand, wordt nu regent voor de pasbenoemde Pu-Yi. →

15.
Met de overdracht van de administratie van Kongo Vrijstaat aan de staat is Kongo
nu effectief een Belgische kolonie geworden.

Geboren:
12.
Hans Werner Richter, Duits schrijver

14.
Joseph McCarthy († 2-5-1957) Amerikaans politicus; organisator van
communistenjachten in het begin van de jaren vijftig

28.
Claude Lévi-Strauss, Frans filosoof en etnoloog

Gestorven:
4.
Tomás Estrada Palma (1835) Cubaans politicus, eerste president van de Cubaanse
republiek (1902-1906)

8.
Victorien Sardou (7-9-1831), Frans toneelschrijver
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Taft wint presidentsverkiezingen in VS
WASHINGTON, 3 november - De Republikein Taft heeft de Amerikaanse
presidentsverkiezingen met een bijna even grote meerderheid gewonnen als vier jaar
geleden zijn politieke peetvader Roosevelt. Taft verzamelde de stemmen op zich van
bijna 7,7 miljoen kiezers en van 321 kiesmannen. Zijn Democratische rivaal Bryan
kwam niet verder dan respectievelijk 6,4 miljoen en 162 kiesmannen.
Tijdens de campagne heeft vooral de houding van de federale regering ten opzichte
van de vakbonden een rol gespeeld: steeds vaker is het voorgekomen dat stakingen
werden gebroken via juridische stappen van federale rechtbanken. Bryan heeft zich
dan ook tijdens de campagne opgesteld als kampioen van de vakbondsleiders, terwijl
Taft indertijd zelf als rechter betrokken is geweest bij de veroordeling van stakingen.
Al snel na de verkiezingen moet Roosevelt constateren dat Taft, in tegenstelling
tot zijn verwachting, zijn eigen weg gaat. Hij neemt slechts twee ministers uit de
oude regering over, laat zich niets gelegen liggen aan de beloften die Roosevelt aan
andere ministers had gedaan en stelt figuren aan die in vooruitstrevende kring sterke
achterdocht wekken.

President Taft neemt de toejuichingen in ontvangst na zijn inauguratie.

Keizer en keizerin van China sterven
PEKING, 15 november - Vandaag werd in de Chinese hoofdstad bekendgemaakt
dat keizerin Cixi is overleden. De bekendmaking van haar dood werd gevolgd door
die van de dood van haar zoon, keizer Kwang-siu, die gisteren zou hebben
plaatsgevonden. Naar verluidt heeft de dood van de 37-jarige Kwang-siu zich onder
verdachte omstandigheden afgespeeld.
Keizerin Cixi, bijgenaamd ‘De Oude Boeddha’, oefende gedurende bijna een halve
eeuw als regentes de absolute macht uit over de Chinese staat. Zij stond bekend als
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de beschermvrouwe van de Opera van Peking. Haar macht werd echter steeds meer
ondergraven door buitenlandse inmenging in de Chinese politiek en de opkomst van
revolutionaire bewegingen, vooral in het zuiden van China.
De keizerin heeft voor haar dood haar neef, de driejarige Pu Yi, aangewezen als
haar opvolger, maar algemeen wordt verwacht dat de echte macht voorlopig zal
berusten bij incompetente en ambitieuze Manchu-prinsen.
Met de dood van keizerin Cixi en haar zoon is het twijfelachtig geworden of het
programma van overgang naar een constitutionele monarchie dat door haar in 1906
was afgekondigd, nu ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden, zo menen waarnemers.

De Chinese keizerin Cixi kort voor haar dood.

Marine in actie
CARACAS, 7 november - Nederlandse oorlogsschepen hebben een deel van de
Venezolaanse vloot veroverd nadat ze enkele dagen geleden een blokkade van de
kust van Venezuela hebben ingesteld. De Nederlandse actie is een gevolg van de
Venezolaanse verhoging van de invoertarieven.
De Venezolaanse dictator Cipriano Castro heeft inmiddels het land verlaten voor
een medische behandeling in Europa. De macht is overgenomen door vice-president
en opperbevelhebber van het leger Juan Vicente Gómez. Het conflict tussen Venezuela
en Nederland, dat al sinds 1905 speelt, is de afgelopen maanden belangrijk verscherpt.
Castro heeft de overheden op Curaçao ervan beschuldigd dat ze gevluchte
tegenstanders van zijn bewind steunden. Ernstiger voor Nederland zijn echter de
onlangs genomen maatregelen in Venezuela om de oude invoerrechten te herstellen.
Dit betekent dat goederen die via Curaçao of Aruba ingevoerd worden 30 procent
hoger belast worden.
Bovendien houdt Cipriano Castro nog steeds vast aan het zogenaamde
Calvo-beginsel. Hieronder worden buitenlanders met vorderingen op Venezuela
verwezen naar een rechter zonder diplomatieke tussenkomst. De nieuwe president
Gómez heeft aangekondigd een verzoenende politiek te willen voeren jegens de
buitenlandse mogendheden.
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4.
Op Haiti wordt president Alexis Nord, een generaal die in 1903 aan de macht kwam,
door een door de generaals Légitime en A. Simon geleide opstand gedwongen om
op een Frans schip te vluchten. Simon wordt door de opstandelingen tot president
benoemd en stelt een schrikbewind in.

4.
In Londen wordt een internationale maritieme conferentie geopend. Tien naties,
waaronder Nederland, zijn er vertegenwoordigd.

5.
In de Rotterdamse haven wordt de eerste grote CAO in Nederland gesloten, op grond
van de in 1907 tot stand gekomen wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.

17.
In het Ottomaanse Rijk komt voor het eerst het parlement bijeen, dat gekozen is op
grond van de op 24 juli in werking gestelde constitutie van 1876. De Jong-Turken
hebben hierin de meerderheid.

17.
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In het Britse Hogerhuis verklaart de minister voor India, John Motley, burggraaf van
Blackburn, dat de hervormingspolitiek ten aanzien van India voortgezet moet worden;
het zou een teken van zwakte zijn als de regering deze politiek zou opgeven door
het opgelaaide nationalistische geweld. →

19.
In Venezuela neemt vicepresident Gómez de macht over van de in het conflict met
Nederland onbuigzame president Castro. →

23.
Tussen België en Frankrijk wordt een akkoord gesloten waarbij bepaald wordt dat
de vroegere verdragen tussen Frankrijk en Kongo Vrijstaat van kracht blijven.

28.
Een zware aardbeving, gevolgd door een vloedgolf, teistert Zuid-Italië. De steden
Reggio di Calabria en Messina worden voor het grootste deel verwoest; er vallen
150 000 slachtoffers te betreuren.

Op 28 december wordt de stad Messina op Sicilië getroffen door een aardbeving. Foto boven: bewoners
trekken weg. Foto onder: de ravage na de aardbeving.
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Geboren:
10.
Olivier Messiaen, Frans componist van serieuze moderne muziek

22.
Marius Frans Duintjer († 2-5-1983) Nederlands architect

Gestorven:
23.
François Auguste Gevaert (31-7-1828) Belgisch musicoloog

Mislukte aanslag op Minto
CALCUTTA, 17 december - De onderkoning van India is vandaag in Calcutta
ternauwernood aan een aanslag op zijn leven ontsnapt. De bom die voor Minto was
bedoeld, ontplofte te laat.
De aanslag op de onderkoning is slechts een klein facet van het geweld dat India
al enkele jaren in zijn greep houdt en vooral is opgelaaid sinds de verdeling van de
provincie Bengalen. De opsplitsing werd door moslims goedgekeurd maar door
hindoes fel aangevochten, en blijkt een enorme impuls te zijn voor het groeiende
nationalisme én de onderlinge rivaliteit tussen beide bevolkingsgroepen. Er wordt
aanhoudend gedemonstreerd, en gewelddadigheden zijn tegenwoordig in India aan
de orde van de dag.
Ook de boycot van Britse produkten en het voorrang verlenen aan eigen
(‘schwadesi’) goederen vinden brede steun onder de bevolking en hebben zich van
Calcutta in West-Bengalen uitgebreid naar Poona, Bombay en Madras.
Overal in Bengalen zijn de afgelopen tijd vreugdevuren ontstoken van Britse textiel
uit Lancaster. Indiase intellectuelen dragen tegenwoordig ook weer eenvoudige sari's.
De boycot betekent een ernstige slag voor de Britse textielindustrie, maar ook een
impuls voor de Indiase katoenproduktie.

Gómez neemt macht over in Venezuela
CARACAS, 19 december - In Venezuela heeft Juan Vicente Gómez de macht
overgenomen.
Gómez oefende al tijdelijk de macht uit in Venezuela sinds president Cipriano
Castro het land had verlaten om in Parijs een medische behandeling te ondergaan.
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Juan Vicente Gómez werd in 1857 in het Andes-gebied van Venezuela geboren.
Hij groeide op als cowboy en kocht land op. Hij was nagenoeg ongeschoold toen hij
zich in 1899 aansloot bij het rebellenlegertje van Cipriano Castro. Nadat deze de
macht had gegrepen, werd Gómez vice-president. Zodra Castro naar Europa was
vertrokken, riep Juan Vicente Gómez de staat van beleg uit. Deze blijft van kracht
tot de dood van Gómez in 1935.
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2.
In Friesland organiseert de Friese IJsbond de eerste officiële Elfstedentocht. Van de
48 deelnemers rijden er 9 de 200 km lange tocht op dooiijs uit. M. Hoekstra uit Warga
wordt in 13 uur en 50 minuten winnaar. →

5.
Colombia erkent de onafhankelijkheid van Panama, de Colombiaanse provincie die
zich in 1903 in een naar Amerikaans scenario verlopen ‘operetterevolutie’
onafhankelijk had verklaard.

14.
De Nederlandse Coöperatieve Vereeniging Centraal Beheer wordt opgericht, een
bundeling van produktieve arbeiderscoöperaties.

16.
Een Britse Antarctica-expeditie slaagt erin de magnetische zuidpool te bereiken. Op
9 januari waren al leden van deze expeditie, die onder leiding van Sir Ernest
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Shackleton staat, de geografische zuidpool op 97 mijl genaderd, maar zij moesten
terugkeren in verband met voedselgebrek. →

21.
In het kabinet-Heemskerk wordt de katholieke ondernemer L.H.W. Regout opgenomen
als opvolger van de overleden minister van Waterstaat, J.G.S. Bevers.

22.
De Russische regering wijst de petitie van de Finse volksvertegenwoordiging ter
verkrijging van autonomie van de hand.

22.
In Munchen richt de in Moskou geboren schilder en graficus Vassily Kandinsky met
gelijkgezinden de Neue Künstlervereinigung op. Deze stelt de ontwikkeling van het
expressionisme naar abstractere kunstvormen voorop.

Geboren:
1.
Barry Goldwater, Amerikaans republikeins politicus

13.
Marinus van der Lubbe († 10-1-1934) Nederlands radencommunist

14.
Joseph Losey († 22-6-1984) Amerikaans filmregisseur

22.
Sithoe Oe Thant († 25-11-1974) Birmaans diplomaat
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22.
Lev Davidovitsj Landau († 1-4-1968) Russisch (theoretisch) fysicus; Nobelprijs 1962

Gestorven:
14.
Sinovi Petrovitsj Rostsjestvenski (30-10-1848) Russisch admiraal
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Expeditie op zuidpool
LONDEN, 9 januari - De Brit Ernest Henry Shackleton heeft zijn Zuidpoolexpeditie
moeten opgeven. Hij is de pool tot op 88o 23′ zuiderbreedte genaderd. De resterende
180 kilometer heeft hij niet kunnen afleggen omdat de expeditieleden te zeer verzwakt
zijn. Een groep die zich onder leiding van T.W.E. David aan het begin van de
expeditie van Shackletons manschappen heeft afgesplitst, is er ondertussen in geslaagd
de magnetische zuidpool te bereiken.
Een van de belangrijkste oorzaken van de mislukking is Shackletons onderschatting
van de waarde van de sledehond geweest. Behalve negen Siberische honden nam hij
vijftien Mantsjoerijse pony's mee. Geen van de pony's heeft de tocht overleefd. De
laatste pony viel in een ijsspleet tijdens de beklimming van de Beardmoregletsjer.
Deze gletsjer, een van de grootste ter wereld, is tijdens de tocht een gigantisch
struikelblok geweest. De beklimming was een trage martelgang en nadien waren de
mannen zo uitgeput dat zij de 1200 kilometer lange terugtocht naar het basiskamp
moesten aanvaarden.

Sir Ernest Henry Shackleton (rechts) op de zuidpool

Eerste Elfstedentocht
LEEUWARDEN, 2 januari - In 13 uur en 50 minuten heeft Minne Hoekstra de eerste
Elfstedentocht volbracht. De latere dominee beklaagde zich na de ruim 200 km over
het verlies van zijn lorgnet, waardoor hij slecht zicht had op het kruiende ijs.
De Elfstedentocht, de ‘Alvesteddetocht’ in het Fries, voerde langs elf steden in
Friesland en werd in 1890 bedacht door Pim Mulier. De bezeten sportman, telg uit
het geslacht van de Friese Haitsma Muliers, introduceerde in Nederland al voetbal,
hockey en atletiek.
Op 21 december 1890 waagde hij zich aan een schaatstocht door Friesland, van
Leeuwarden via Harlingen en Staveren naar Sneek en weer terug naar Leeuwarden.
Onderweg liet hij de tijd en de plaats van doorkomst door allerlei mensen aftekenen.
Na 12 uur en 55 minuten meldde hij zich weer in hotel Weidema, alwaar hij was
afgereisd met een nota in zijn zak als bewijs van zijn vertrek uit Leeuwarden.
Daarmee was de stoot gegeven tot de wedstrijdtocht. Vandaag organiseerde de
Friese IJsbond de eerste Elfstedentocht, met 48 aanmeldingen. Op de trekvaart tussen
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Sneek en Leeuwarden scheidden zich drie man af: Van der Ley, Hoekstra en luitenant
Rooseboom. Hoekstra stelde voor gezamenlijk kalm op te rijden naar de eindstreep,
maar met name Rooseboom wilde niets weten van een akkoord. Kort daarop ontsnapte
Hoekstra, die in Leeuwarden arriveerde met drie minuten voorsprong op Van der
Ley en zes minuten op Rooseboom. De Fries Hoekstra uit Warga had het niet begrepen
op de toespraakjes van burgemeesters langs de lange route. ‘Dat kostte ons alleen
maar tijd’, mopperde de winnaar.

Groep deelnemers aan de Elfstedentocht die zaterdagochtend om 5 uur uit Leeuwarden vertrok. De
tocht werd uitgeschreven door de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding, onder leiding
van de ‘Frieschen IJsbond’. Winnaar van de grote verguld zilveren medaille was Hoekstra (5), uit
Warga. Van der Ley (6) uit Marrum kwam als tweede aan en luitenant Roozeboom (7) als derde.
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2.
In de Franse krant Le Figaro publiceert de Italiaanse schrijver Marinetti zijn
Futuristisch Manifest. →

8.
Frankrijk en Duitsland sluiten een pact aangaande Marokko, waarbij de Franse
politieke belangen door Duitsland en de Duitse economische belangen door Frankrijk
erkend worden. Beide staten bevestigen verder de onafhankelijkheid en intregriteit
van Marokko.

12.
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Op het buitengewone SDAP-congres te Deventer forceert partijleider Troelstra een
breuk met de marxistische oppositie rond het blad De Tribune. →

13.
In Turkije wordt grootvizier Kamil Pasja door de Jong-Turken gedwongen ontslag
te nemen. →

16.
De spanningen in de Balkan nemen toe. Door de met de dag verslechterende
betrekkingen tussen Oostenrijk/Hongarije en Servië gaat dit laatste land ertoe over
de algehele mobilisatie af te kondigen.

21.
Tsaar Ferdinand van Bulgarije brengt een staatsbezoek aan St.-Petersburg. Doel van
dit bezoek is het verkrijgen van Russische financiële steun.

22.
De wereldreis van de Amerikaanse ‘Great White Fleet’, die op 16 december 1907
was begonnen, is ten einde.

23.
Op bevel van tsaar Nicolaas II wordt de Finse Landdag ontbonden. Dit is een reactie
op het streven naar autonomie van de volksvertegenwoordiging.

26.
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië doen stappen om in het conflict tussen
Oostenrijk/Hongarije en Servië te bemiddelen.

26.
Turkije erkent de annexatie van Bosnië-Hercegovina door Oostenrijk/Hongarije, en
wordt financieel schadeloos gesteld.
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Geboren:
3.
Simone Weil († 24-8-1943) Frans filosofe

9.
Dean Rusk, Amerikaans democratisch politicus

28.
Stephen Spender, Engels schrijver

Gestorven:
17.
Geronimo (Goyathlay) laatste der chiefs van de Chiricahua (Apachen)

Publikatie van Futuristisch Manifest
PARIJS, 2 februari - De Italiaanse schrijver Filippo Tommasso Marinetti heeft in de
Franse krant Le Figaro zijn Futuristisch Manifest gepubliceerd, een lofrede op de
dynamiek van het machinetijdperk.
De 32-jarige Marinetti keert zich tegen het verleden. Het beste dat Italië kan
overkomen is dat zijn historische steden als Venetië, Rome en Florence worden
platgebombardeerd, schrijft hij. Alleen dan kan het land zich volgens hem losmaken
van het verleden en een moderne, dynamische, geindustrialiseerde samenleving
worden.
Naast een verwerping van verleden en traditie is het manifest een lofzang op
snelheid, beweging, geweld en machines. ‘De wereld is verrijkt met een nieuwe
schoonheid, de schoonheid van de snelheid,’ schrijft Marinetti. ‘Een raceauto is
mooier dan de Nikè van Samothraki.’
Het manifest van Marinetti wordt de aanzet voor de futuristische beweging, die
ook in de schilderkunst een grote rol gaat spelen. De voorkeur van futuristen voor
directe actie, geweld en provocaties vergroten echter de druk op de Italiaanse
democratie.
Marinetti, die gedichten maakt over aanslagen op de paus en ontvoeringen van
ministers en parlementsleden, gaat later het fascisme steunen.
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Filippo Tommasso Marinetti.
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SDAP stoot Tribunisten uit partij
DEVENTER, 12 februari - De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij heeft haar
extreem-linkse vleugel uit de partij gestoten. Het buitengewone partijcongres besloot
met 209 tegen 88 stemmen de ‘Tribune-groep’ te royeren. Hiermee is een einde
gekomen aan de richtingenstrijd die jarenlang binnen de SDAP heeft gewoed.
De uiterste linkervleugel van de SDAP, met als bekendste woordvoerders Herman
Gorter, Henriëtte Roland Holst, David Wijnkoop en Willem van Ravensteyn,
beschuldigt de partijleiding ervan dat ze de marxistische beginselen verloochent en
heeft gekozen voor een opportunistische politiek, die afbreuk doet aan de
bewustwording van de arbeidende klasse. Sinds 1907 beschikt de groep over een
eigen orgaan, De Tribune. De aanvallen op SDAP-leider Troelstra droegen vaak een
uiterst persoonlijk karaker.
De ‘Tribune-groep’ verwijt de SDAP-leiding

H. Roland Holst houdt een toespraak.

onder andere de parlementaire strijd voor de 10-urendag (‘verraad aan het
internationale principe van de 8-urendag’), steun voor het subsidieren van het
bijzonder onderwijs (‘opportunisme om kerkelijke arbeiders te vangen’) en de
herstemmingstactiek, waarbij de SDAP-leiding in de tweede ronde van de
kamerverkiezingen liberale kandidaten steunt boven kerkelijke.
Op het SDAP-congres van 1908 was de partij er nog in geslaagd de eenheid te
bewaren, maar het partijbestuur zag zich door de steeds feller wordende
tegenstellingen in een aantal afdelingen gedwongen een buitengewoon congres te
organiseren. Een resolutie van het partijbestuur bood de linkervleugel een marxistische
bijlage aan in het partijorgaan Het Volk; echter, dan moest De Tribune worden
opgeheven, op straffe van royement. Een aantal Tribunisten legde zich hierbij neer,
anderen (onder wie Wijnkoop en Van Ravensteyn) weigerden De Tribune los te
laten. De geroyeerden zullen een eigen partij oprichten.
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Partijbestuur van de SDP in Rotterdam, midden Herman Gorter.

Kamil Pasja gedwongen af te treden
CONSTANTINOPEL, 13 februari - Sultan Abdül-Hamid II heeft Hoessein Hilmi
Pasja benoemd tot grootvizier in plaats van Kamil Pasja. Deze benoeming komt na
een groot conflict tussen het parlement en grootvizier Kamil Pasja.
Deze wilde zijn positie versterken door twee ministers te ontslaan en in plaats van
hen twee van zijn vrienden te benoemen. Ali Riza Pasja en Arif Pasja moesten hun
ontslag indienen, en Nazim Pasja en Hoessein Hoesni werden benoemd tot
respectievelijk minister van Oorlog en minister van Marine.
Grootvizier Kamil Pasja vroeg de sultan vervolgens deze verandering in het kabinet
te aanvaarden en een verklaring uit te geven, waarin hij duidelijk maakte dat deze
verandering zijn goedkeuring had. De sultan deed wat de grootvizier hem had
gevraagd.
Deze verandering in het kabinet leidde tot een kabinetscrisis. Hilmi Pasja, minister
van Binnenlandse Zaken, nam ontslag uit protest tegen de benoeming van de twee
ministers. Drie andere ministers, Hasan Fehmi, Manyasizade Refile en Ziija Pasja,
volgden zijn voorbeeld. Ook veel parlementariërs beschouwden de politieke
manoeuvre van Kamil Pasja als een staatsgreep. Gisteren vroeg het parlement hem
om een verklaring, hetgeen hij pertinent weigerde.
Hij stelde voor op 17 februari het parlement te informeren over de gang van zaken.
Zijn verklaring voor de kabinetswijziging was dat er buitenlandse complicaties waren
en dat hij tijd nodig had om die op het juiste moment in de openbaarheid te brengen.
Het parlement wees het voorstel van Kamil Pasja af en diende een motie van
wantrouwen in, waarin om het aftreden van de grootvizier werd gevraagd. Met 198
stemmen voor en 8 stemmen tegen werd de motie aangenomen. De sultan werd
geïnformeerd over de uitslag en Kamil Pasja moest aftreden.
Hilmi Pasja die nu tot grootvizier is benoemd, wordt beschouwd als een liberaal
man en geniet veel sympathie bij de Jong-Turken.
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2.
De gezanten van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland proberen de Servische
regering te overtuigen van de noodzaak haar territoriale eisen op te geven om een
oorlog te voorkomen.

4.
In Washington wordt William Howard Taft als 27ste president van de VS
geïnaugureerd. Als vice-president wordt James S. Sherman beedigd.

10.
De Servische regering laat de Europese grootmachten en Turkije weten dat zij van
mening is dat alleen de ondertekenaars van het verdrag van Berlijn (1878) zich kunnen
uitspreken over de kwestie Bosnië-Hercegovina. In dat verdrag werd naar aanleiding
van de Russisch-Turkse oorlog van 1877/1878 een nieuwe status-quo op de Balkan
gecreëerd.

12.
Het Britse Lagerhuis neemt als reactie op de door Duitsland aangezwengelde
bewapeningswedloop ter zee, een nieuwe vlootwet aan.

14.
In Amsterdam wordt, op initiatief van de geroyeerde redactie van het marxistische
oppositieorgaan De Tribune, de Sociaal-Democratische Partij (SDP) opgericht.

18.
Rusland en Bulgarije sluiten een overeenkomst waarbij de financiële claims van
Rusland vervallen worden verklaard.
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21.
Op Duits verzoek erkent Rusland de annexatie van Bosnië-Hercegovina door
Oostenrijk/Hongarije. Hierdoor wordt Groot-Brittannië in de Balkankwestie in een
onmogelijke positie gemanoeuvreerd.

21.
Op de pas geopende wielerbaan te Berlijn wint het Amerikaanse koppel
Moran/MacFarland de eerste in Europa gereden zesdaagse. Het Nederlands-Franse
koppel Stol/Berthet wordt op één ronde tweede. →

31.
Rusland en Servië binden in, nadat rijkskanselier von Bülow op 29 maart in de
Rijksdag de steun van zijn regering aan die van Oostenrijk/Hongarije in de
Balkankwestie had betuigd. →

Geboren:
14.
André Pieyre de Mandiargues, Frans schrijver

27.
Golo Mann, Duits historicus en publicist
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Oorlog op Balkan afgewend
SINT PETERSBURG, 31 maart - Rusland heeft gevolg gegeven aan een Duits
ultimatum en zijn verzet tegen de annexatie van Bosnië-Hercegovina door Oostenrijk
opgegeven. Servië heeft dit voorbeeld noodgedwongen moeten volgen.
Met de Russische actie is een oorlog op de Balkan voorkomen. Het
Oostenrijks-Servische conflict om het geannexeerde Bosnië leek eind vorig jaar
Zuidoost-Europa dicht bij een oorlog te brengen, waarbij de legers van Servië,
Bulgarije, Turkije, Montenegro en Rusland tegenover die van Oostenrijk-Hongarije
hadden kunnen komen te staan.
De kansen op een oorlog verminderden eerst doordat Turkije zich in ruil voor
financiële compensatie verzoende met het definitieve verlies van Bosnië en
Hercegovina, provincies die toch al sinds 1878 door Oostenrijk werden bezet.
Montenegro en Bulgarije stellen militair weinig voor. Nu Rusland, dat volgens
waarnemers voor een grote oorlog niet gereed is, zich bij de annexatie heeft
neergelegd, heeft Servië als laatst overgebleven potentiële tegenstander van Oostenrijk
geen keus meer.
Maar de nationale trots van de Serviërs is diep gekwetst door de annexatie en de
rust op de Balkan is ook na de oplossing van de Bosnische crisis niet teruggekeerd.
In Belgrado ziet men de annexatie van Bosnië als een ernstige belediging en
bovendien als een tegenslag voor de Servische hoop, alle Zuidslaven onder leiding
van Belgrado te verenigen. De betrekkingen tussen Wenen en Belgrado zijn als
gevolg van die aspiraties en de Oostenrijkse tegenacties al jaren slecht. In 1906 en
1907 heeft Oostenrijk met een economische boycot van Servië, de zogenoemde
Varkensoorlog, getracht de Serviërs zijn wil op te leggen en een stokje te steken voor
de geleidelijk nauwer wordende economische, culturele en politieke samenwerking
tussen Servië en Bulgarije. De boycot bracht Oostenrijk-Hongarije meer schade toe
dan Servië, dat echter wel radicaliseerde en een sterker pro-Russische koers begon
te varen. De Bosnische crisis heeft de lont dicht bij het kruitvat gebracht.

Stol tweede in zesdaagse van Berlijn
BERLIJN, 21 maart - De 25-jarige John Stol, pionier van de Nederlandse wielersport,
heeft samen met de Fransman Berthet de tweede prijs bedongen in de zesdaagse van
Berlijn. Het koppel kwam net iets te kort op de Amerikanen MacFarland en Moran,
die 3865 km en 700 meter aflegden in zes etmalen. De nummers twee draaiden 150
meter minder onder hun wielen weg.
In hetzelfde jaar was Stol, uitblinker op de piste, getuige van een zeer zwaar
ongeluk in Berlijn. Gangmaker Willy Porte van de Zwitser Fritz Ryser raakte uit
balans en vloog in het publiek. Daarbij vielen negen doden te betreuren en 52
gewonden. De stayerij in Duitsland werd voor enige jaren verboden en de klein
gebouwde Stol stopte korte tijd met het rijden van zesdaagsen. Hij won in totaal zes
zesdaagsen, die toen nog onafgebroken 24 uur voortduurden: driemaal in Berlijn, in
1911 en twee keer in 1912, in Frankfurt in 1911, in Brussel in 1914 en in New York
in 1917. Op de NK sprint liet hij zich in 1913, 1914 en 1918 lauweren als de nationale
kampioen.
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Illustratie van de eerste zesdaagse, die in Berlijn werd verreden.
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1.
In Groot-Brittannië wordt een kinderbeschermingswet van kracht. Tot 16 jaar is het
kopen en/of gebruiken van tabak strafbaar; tot 14 jaar is cafébezoek verboden.

6.
De Amerikaanse poolreiziger Robert Peary slaagt erin de onmiddellijke omgeving
van de noordpool te bereiken. →

9.
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In Wenen wordt bekendgemaakt dat de regering besloten heeft tot demobilisatie van
de troepen over te gaan, nu de spanning op de Balkan geluwd is.

13.
In Constantinopel pleegt het Eerste Legerkorps een staatgreep. De
parlementsgebouwen worden bezet en de verbindingen verbroken. Grootvizier Hilmi
Pasja wordt gedwongen af te treden.

14.
In Londen wordt de Anglo-Persian Oil Company Ltd. opgericht, die een
monopoliepositie heeft in de exploitatie van Perzische olie.

18.
In de Sint Pieter te Rome wordt met veel luister Jeanne d'Arc, de Maagd van Orléans,
heilig verklaard.

19.
De Turkse sultan Abdül-Hamid II ondertekent een protocol waarin de Bulgaarse
onafhankelijkheid door Turkije erkend wordt.

24.
In Constantinopel heeft een tegencoup van legeronderdelen die de Jong-Turken
steunen succes. Hun aanvoerder, Mahmoed Sjefket Pasja, herstelt de orde en laat de
aanstichters van de coup van 13 april executeren. →

27.
Wegens zijn steun aan de tegen de Jong-Turken gerichte coup van 13 april wordt
sultan Abdül-Hamid II gedwongen te abdiceren, nadat het parlement in een unaniem
aangenomen motie daarom had gevraagd. Zijn broer volgt hem als Mehmed V op.
→

27.
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De partners van Oostenrijk/Hongarije in de Driebond, Duitsland en Italië, erkennen
officieel de annexatie van Bosnië-Hercegovina.

30.
Vreugde in Nederland bij de geboorte van de troonopvolgster, prinses Juliana Louise
Emma Maria Wilhelmina. →

Robert E. Peary, leider van de geslaagde noordpoolexpeditie, achter een van de sleden die het team
voor de bijna mislukte tocht bij zich had.

Peary en Henson bereiken de noordpool
WASHINGTON, 6 april - Een Amerikaanse marineofficier, Robert E. Peary, heeft
samen met Matthew Henson en vier Etah-Eskimo's de noordpool bereikt.
Peary, die in juli vorig jaar met het stoomschip Theodore Roosevelt is vertrokken,
heeft 246 sledehonden voor zijn expeditie gebruikt. Verder heeft hij zijn succes
vooral te danken aan het gebruikte voedsel, gedroogd vlees vermengd met dierlijk
vet en bessen, en aan de steun van de Etah-Eskimo's die hem leerden hoe hij het
poolklimaat kon overleven. De Etah-vrouwen maakten de kleren die de expeditieleden
in staat stelden in leven te blijven en de mannen dreven de sleden, bouwden
sneeuwhutten en gingen voor Peary op jacht.
Op 1 april is de expeditie ternauwernood aan een mislukking ontsnapt. Ongeveer
200 kilometer van de noordpool brak het ijs waardoor de iglo's van elkaar gescheiden
werden en het hele gezelschap bijna ten onder ging. Een deel van de groep werd
teruggezonden zodat Peary, Henson en de vier Eskimo's met vijf sleden en 40 honden
voor het laatste deel van de tocht overbleven.
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Prinses Juliana geboren
DEN HAAG, 30 april - ‘Om vijf minuten over zeven hedenmorgen is een prinses
geboren. Moeder en dochter zijn welvarend’. Met deze woorden werd vanmorgen
officieel de geboorte bekendgemaakt van het eerste kind van koningin Wilhelmina
en prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. In het hele land wordt uitbundig
feestgevierd; de scholen hebben een dag vrij.
Het prinsesje zal de namen Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina krijgen.
Met de geboorte van het prinsesje is een eind gekomen aan de ongerustheid in
politieke en diplomatieke kringen over de troonopvolging in Nederland. Volgens
geruchten zou de koningin enkele malen een miskraam hebben gehad; daardoor was
de vrees ontstaan dat het koninklijk paar kinderloos zou blijven. De Oranje-dynastie
zou dan zijn uitgestorven en de troonopvolging zou, zeker binnen de huidige Europese
verhoudingen, uiterst problematisch zijn geworden.

Het koninklijk paar met de jongste telg uit het Oranjegeslacht.

Schoolkinderen krijgen vrij naar aanleiding van het heuglijke feit.

Deel Turkse leger pleegt staatsgreep
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CONSTANTINOPEL, 27 april - In de nacht van 23 op 24 april heeft het zogenaamde
Hareket Ordusu (actieleger) de hoofdstad Constantinopel omsingeld. Het Hareket
Ordusu eist een andere regering. De nationale Assemblée (te vergelijken met de
Eerste en Tweede Kamer) is vandaag bijeengekomen en heeft besloten sultan
Abdül-Hamid te vragen af te treden. Zijn broer Mehmed Resjad is voorgesteld als
zijn opvolger.
De moefti, de hoogste islamitische rechter in het land, heeft de beslissing van de
Assemblée goedgekeurd.
Deze verandering wordt als een overwinning voor het Comité voor Eenheid en
Vooruitgang (Ittihad ve Terakki) beschouwd. De macht van het Comité concentreert
zich in Macedonië, met name in het derde legerkorps aldaar. Dit derde leger heeft
de afgelopen tijd veel telegrammen naar de regering gestuurd om het aftreden van
sultan Abdül-Hamid en de instelling van een constitutionele regering te eisen.
Op 17 april zette het Comité zijn woorden in daden om. Het Hareket Ordusu trok
vanuit Saloniki richting Constantinopel. Sommige leden van het parlement probeerden
te onderhandelen met het leger. Maar deze poging liep op een mislukking uit. Het
leger marcheerde tot aan de hoofdstad en dwong de sultan tot aftreden.
Tot nu toe hebben de militairen een ondergeschikte rol gespeeld in de politiek.
Alleen enkele jonge officieren werden lid van het Comité voor Eenheid en
Vooruitgang. Door de staatsgreep echter komen veel hoge officieren in de politiek
terecht.
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1.
In Frankrijk treedt een wet in werking die de naam cognac beschermt. Slechts drank
met het predikaat Délimitation Officielle de la région viticole de Cognac (DOC) mag
cognac heten.

11.
De Zuidafrikaanse constituerende conventie heeft overeenstemming bereikt over een
grondwet van een op te richten Zuidafrikaanse Unie, die vandaag te Bloemfontein
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ondertekend wordt. Als staatshoofd wordt de koning van Groot-Brittannië erkend,
gerepresenteerd door een gouverneur-generaal, en er komt een uit twee Kamers
bestaande volksvertegenwoordiging.

11.
China en Rusland sluiten een akkoord over het beheer van de spoorlijn door
Mantsjoerije.

13.
De Nederlandse christelijke vakbonden besluiten tot de oprichting van het Christelijk
Nationaal Vakverbond (CNV). →

16.
In België viert de Katholieke Partij haar 25-jarig regeringsjubileum.

17.
In Den Haag komt de gemengd Belgisch-Nederlandse Commissie bijeen.

25.
Het Britse Lagerhuis neemt de Indian Councils Act aan, die een geleidelijke
hervorming van het bestuurs- en ambtenarenapparaat beoogt. →
-. Onder leiding van de Duitse arts en Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich slagen proeven
met een chemisch preparaat tegen syfilis - op basis van arsenicum - zo goed dat aan
toepassing op mensen wordt gedacht.

Geboren:
15.
James Mason († 27-7-1984) Brits filmacteur.

30.
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Benny (eig. Benjamin) Goodman, Amerikaans jazzklarinettist en -orkestleider

Gestorven:
5.
Pauline Staegeman, Duits feministe

8.
Friedrich von Holstein (24-4-1837) Duits diplomaat

10.
Johannes de Koo (13-9-1841) Nederlands journalist en toneelschrijver

18.
George Meredith (12-2-1828) Engels dichter en schrijver

18.
Isaac Albéniz (29-5-1860) Spaans pianist en componist

Het CNV wordt opgericht
ARNHEM, 13 mei - Vertegenwoordigers van tien christelijke vakbonden hebben
besloten tot de definitieve oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Deze
nieuwe vakcentrale wil het middelpunt worden van de gehele confessionele
vakbeweging, zowel van protestanten als van katholieken. Het CNV telt tien
aangesloten bonden met in totaal circa 5300 leden.
Reeds vorig jaar werd, vooral op initiatief van de interconfessionele Nederlandsche
Christelijke Textielarbeidersbond ‘Unitas’, besloten tot de oprichting van een
christelijk vakverbond. Het CNV ‘aanvaardt als grondslag de christelijke beginselen
en verwerpt de klassenstrijd’, zo staat in het CNV-programma. Grootste van de
aangesloten bonden is ‘Unitas’ met ongeveer 2500 leden. Tot voorzitter van het
vakverbond werd gekozen H. Diemer van de Christelijke Bond van Bakkersgezellen.
Het streven van het CNV naar vereniging van alle confessionele bonden in één
centrale wordt bedreigd door de houding van de rooms-katholieke bisschoppen, die
zich bij herhaling hebben uitgesproken tegen interconfessionele bonden.
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Hervormingen in India doorgevoerd
CALCUTTA, 25 mei - De Britse onderkoning van India, Lord Minto, heeft vandaag
officieel de zogeheten ‘Indian Councils Act’ uitgevaardigd. Daarin wordt een aantal
bestuurshervormingen geregeld, die Indiërs een grotere zeggenschap verlenen in de
wetgevende en uitvoerende macht van het land.
De Indian Councils Act, die reeds in november van het vorig jaar door de Engelse
koning George V werd aangekondigd, is een poging van de Britse overheid om
gematigde politici in India aan haar kant te krijgen.
De Britten maken zich ernstig zorgen over het groeiende nationalisme en fanatisme
onder de moslim- en hindoegemeenschap in India. De laatste jaren hebben zich
gekenmerkt door gewelddadigheden van nationalisten en hard optreden van Britse
autoriteiten tegen het anti-Britse verzet in India.
De Indian Councils Act is opgesteld door Lord Minto en John Morley, het hoofd
van India Office in Londen. Zij is gebaseerd op het principe van rassengelijkheid en
gelijke kansen. Voortaan kunnen ook Indiërs op hoge regeringsposten worden
benoemd. Bovendien krijgen de gefortuneerde en ontwikkelde Indiërs de gelegenheid
om landgenoten in de wetgevende raden te kiezen.
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1.
In New York wordt het eerste congres van het National Negro Committee afgesloten.
De bezieler hiervan is prof. William Edward Burgharde Du Bois, de eerste kleurling
die in Harvard een doctorsgraad behaalde en voorvechter van de gelijkberechtiging
van negers in de VS.

8.
In Amsterdam wordt het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek geopend. Directeur
ervan wordt prof. dr. C.U. Ariëns Kappers.

22.
Turkije laat de grootmachten, die troepen op Kreta hebben gelegerd, weten dat het
aan zijn rechten op het eiland vasthoudt.

23.
Bij de parlementaire verkiezingen in Nederland wint de rechterzijde. De SDAP krijgt
7 zetels. →

25.
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De mogendheden die sinds 1898 gezamenlijk een internationale legermacht op Kreta
gelegerd hebben, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië, besluiten hun troepen
op 27 juli terug te trekken.

26.
In Londen wordt het nieuwe Victoria & Albert Museum geopend.

26.
De Perzische sjah Mohammed Ali trekt de reeds gedrukte constitutie weer in.
Inmiddels begint de opstand tegen zijn bewind steeds algemener te worden, en trekken
Bachtiaren onder aanvoering van hun hoofdman Ali Koeli Khan op naar Teheran.

30.
Het eindrapport van de Belgische Kamercommissie, die aanbevelingen moet doen
ten aanzien van het wetsvoorstel-Coremans - de vernederlandsing van het onderwijs
- wordt aan de Kamer aangeboden. →

Geboren:
20.
Errol Flynn († 14-10-1959) Amerikaans filmacteur

24.
Sir William G. Penney, Brits kernfysicus; verantwoordelijk voor de eerste Britse
atoombom (1952)

28.
Frans van Immerseel († 5-2-1978) Belgisch graficus en glazenier

Gestorven:
22.
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Detlev von Liliencron (3-6-1844) (eig. Freiherr Friedrich Adolf Axel von L.) Duits
dichter en schrijver

Rechts wint bij verkiezingen Tweede Kamer
DEN HAAG, 23 juni - De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben een grote
overwinning opgeleverd voor de partijen van de rechterzijde. Hun zetelaantal, bij de
verkiezingen van 1905 nog 48, steeg naar 60 (25 katholieken, 23 antirevolutionairen
en 12 christelijk-historischen). De Unie-liberalen behaalden 21 zetels, de
vrijzinnig-democraten 8, de vrije liberalen 4 en de SDAP 7. De liberalen verloren
vooral in de grote steden nogal wat zetels aan rechts én aan de socialisten.
Door dit resultaat zal het kabinet-Heemskerk aan het bewind kunnen blijven. De
kans bestaat echter dat AR-leider Kuyper opnieuw een sterke invloed op het beleid
zal willen uitoefenen. Kuyper was van 1901 tot 1905 minister-president van een
rechts kabinet, welks beleid geheel in het teken stond van de antithese tussen rechts
en links. De verkiezingsuitslag van 1905 dwong hem tot aftreden. Het
kabinet-Heemskerk, tussentijds opvolger van het eind 1907 over de oorlogsbegroting
gestruikelde liberale kabinet-De Meester, heeft tot nu toe een vrij gematigd beleid
gevoerd, daartoe min of meer gedwongen doordat het niet over een meerderheid in
de Tweede Kamer beschikte.

Eindrapport Kamer gereedgekomen
BRUSSEL, 30 juni - Het eindrapport van de speciale kamercommissie met betrekking
tot het wetsvoorstel-Coremans is klaar.
Na de mislukte openbare behandeling in tweede lezing in juni 1907 werd het
voorstel op 12 juli naar een commissie ad hoc verwezen. Waalse tegenvoorstellen,
onder anderen van volksvertegenwoordiger Mabille, in april 1908 brachten de
vernederlandsing even in gevaar. Bij de opening van het parlementaire jaar op 20
november 1908 eiste Leo Augusteyns het rapport op. De redactie daarvan was in
handen van Paul Segers (katholiek) en Louis Franck (liberaal). De commissie besloot
op 27 januari dit jaar, ondanks de druk van kardinaal Mercier, aan de eindbespreking
te beginnen. Louis Franck werd op 24 maart aangesteld als eindredacteur. Een laatste
kortsluiting deed zich nog voor op 13 mei: het tweede deel van de tekst werd bij
staken van stemmen verworpen. De reactie van de publieke opinie, bij monde van
Alfons van de Perre en Maria Belpaire, was uiterst heftig. De commissie kwam een
laatste maal samen op donderdag 17 juni.
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1.
In Nederland wordt het Christelijk Nationaal Vakverbond opgericht. Het is de
voortzetting van het Christelijk Arbeidssecretariaat (CAS), dat door ds. A.S. Talma
werd opgericht.

14.
Rijkskanselier von Bülow, sinds 1900 in functie, neemt ontslag en wordt opgevolgd
door Theobald von Bethmann-Hollweg. →

15.
De Perzische sjah Mohammed Ali wordt gedwongen te abdiceren, na zijn toevlucht
gezocht te hebben in de Russische ambassade. Zijn 12-jarige zoon sultan Ahmed
Mirza wordt nu tot sjah uitgeroepen. →

18.
In het Berlijnse wielerstadion vindt een ongeluk plaats als de Zwitserse stayer Fritz
Ryser met zijn gangmaker tussen het publiek belandt. Er vallen meer dan 50
gewonden, van wie 9 met dodelijke afloop. Voor de Pruisische regering is dit ongeluk
aanleiding het stayeren te verbieden.

18.
In Nederland wordt het Bureau voor Roomsch-Katholieke Vakorganisatie opgericht.
Deze vorm van vakcentrale is het geesteskind van de ‘Leidse school’ in de katholieke
arbeidersbeweging, die tegenover de ‘Limburgse school’ staat die voorstander is van
diocesane bonden omdat het geestelijk welzijn dan beter gewaarborgd zou zijn.

24.
Aristide Briand vormt een kabinet van republikeinse verzoening. →
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25.
De Fransman Louis Blériot slaagt erin om over het Kanaal te vliegen (Calais-Dover).
→

26.
In Barcelona breekt een algemene staking uit vanwege de mobilisatie van reservisten
voor acties in Marokko. Het komt tot bloedige straatgevechten met de politie. →

31.
Blériot, de succesvolle bedwinger van het Kanaal, valt een ovationele ontvangst ten
deel in de Franse hoofdstad. →
-. De Britse, Italiaanse, Franse en Russische troepen verlaten Kreta. →

Geboren:
6.
Andrej A. Gromyko, Russisch diplomaat en staatsman

28.
Malcolm Lowry (†27-6-1957) Engels schrijver

Kreta wordt definitief Grieks
HERAKLION, juli - De Britse, Italiaanse, Franse en Russische troepen zijn er deze
maand toe overgegaan het eiland Kreta te verlaten. Daarmee is de aansluiting, de
‘enosis’, van Kreta bij het Griekse vasteland definitief een feit.
De eenzijdig geproclameerde unie tussen Kreta en Griekenland (op 7 oktober
1908) is nu dus achteraf gesanctioneerd door de grote mogendheden, die zich tot
voor kort steeds hadden verzet tegen vereniging van Kreta en Griekenland.
Kreta was tot 1898 door de Turken bezet. De Griekse bewoners waren twee jaar
eerder in opstand gekomen tegen de Osmaanse machthebbers. Ze werden daarin toen
gesteund door de Griekse regering in Athene die een oorlog tegen Turkije ontketende,
die zij echter verloor.
Onder druk van de grote mogendheden, die zich de hele 19de eeuw al hadden
opgeworpen als voorzichtige beschermvrouwen van de Griekse natie, moesten de
Turken echter in 1898 toch de wijk nemen.
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Socialist Briand vormt nieuwe Franse regering
PARIJS, 24 juli - Frankrijk heeft een nieuwe regering. Een week na de val van het
kabinet-Clemenceau heeft Aristide Briand, onafhankelijk socialist en minister van
Onderwijs en Cultuur onder Clemenceau, een nieuw kabinet gevormd dat vanmorgen
het vertrouwen heeft gekregen van de Nationale Vergadering.
Men verwacht van Briand dat hij met meer energie dan zijn voorganger sociale
hervormingen zal doorvoeren en dat hij de Wet op de inkomstenbelasting tot leven
zal wekken, die - hoewel goedgekeurd door het parlement - nog altijd niet van kracht
is geworden.
De regeringsperiode van Clemenceau heeft zich vooral de laatste maanden
gekenmerkt door grote sociale onrust. De ‘revolutionaire stakingen’ van arbeiders
werden door Clemenceau met geweld gebroken, tegen stakende postambtenaren en
onderwijzers trad hij op met administratieve maatregelen en de agitatie onder de
kleine wijnboeren in de Languedoc liet hij aanvankelijk onbeantwoord onder het
motto: ‘Het zal zoals altijd wel weer uitdraaien op een feestmaal.’ Vervolgens stuurde
hij het leger erop af. Het feit dat daarop bij sommige legeronderdelen openlijke
muiterij uitbrak, heeft Clemenceaus aanzien bij rechts dermate geschaad dat deze
bondgenoten hem in de Assemblée Nationale ten slotte hebben laten vallen.
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Rijkskanselier von Bülow treedt af
BERLIJN, 14 juli - Rijkskanselier Bernhard von Bülow is afgetreden. Hij heeft zijn
ontslag bij de Duitse keizer ingediend en dit is vandaag formeel aanvaard.
Opvolger wordt de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Theobald von
Bethmann Hollweg.
Het vertrek van von Bülow komt in de Duitse hoofdstad niet als een verrassing.
Von Bülow had de afgelopen maanden nagenoeg alle steun in de Rijksdag verloren.
Daar komt bij dat zijn verhouding met de keizer al sinds de Daily Telegraph-affaire
van vorig najaar verstoord was.
Struikelblok vormden voor von Bülow ten slotte de belastingmaatregelen, die hij
tevergeefs door het parlement probeerde te loodsen. Onder druk van een groeiend
overheidstekort had hij begin dit jaar voorgesteld om de successieheffingen te
verhogen. Dit leidde tot een storm van verontwaardiging in de partij die hem tot dan
toe het krachtigst steunde, de Conservatieven. Op een congres van de partij sprak
een vooraanstaand bestuurslid onder luid applaus van de aanwezigen: ‘Als von Bülow
een landgoed in Tilsit zou bezitten in plaats van zijn villa in Rome dan zou hij beter
geïnformeerd zijn geweest over de gevoelens bij dat deel van de bevolking waarvan
de kracht van de monarchie afhankelijk is’.
In een poging de Conservatieven gunstiger te stemmen stelde von Bülow vervolgens
voor om de heffingen te verminderen en ter compensatie winsten uit onroerend goed
en aandelen te belasten. Dit provoceerde echter de liberalen in het regeringsblok, dat
te midden van het touwtrekken uiteenviel. Ten slotte leed von Bülow in de Rijksdag
met zijn belastingvoorstellen een nederlaag.
Met het vertrek van de 60-jarige Bernhard von Bülow verdwijnt een man van het
toneel die negen jaar lang als rijkskanselier zijn stempel op de Duitse politiek heeft
gedrukt.
In de buitenlandse politiek - zijn oorspronkelijke métier - had hij weinig succes.
Als binnenlands-politiek strateeg speelde hij evenwel jaren een overheersende rol in
het parlement. Hij was een vaardig spreker en charmant bestuurder. Toch lukte het
hem niet om een betrouwbare fractie op te bouwen rondom zijn persoon en ten slotte
werd hij door zijn eigen achterban ten val gebracht.
De nieuwe rijkskanselier, de 52-jarige, von Bethmann Hollweg - naar verluidt een
keuze van von Bülow - geldt als een doorgewinterde Pruisische bestuurder, nauwgezet
en plichtsgetrouw. Hij mist evenwel de flair van zijn voorganger en heeft bovendien
geen ervaring op het terrein van de buitenlandse politiek.
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Blériot bereikt de Britse kust.

Bij Dover Castle heeft Louis zijn kist veilig aan de grond gezet.

Blériot vliegt over kanaal
DOVER, 25 juli - ‘Het isolement van Engeland is voor eens en altijd voorbij’. Het
enthousiasme aan beide zijden van Het Kanaal na Blériots geslaagde poging deze
waterweg met een vliegtuig over te steken, liegt er niet om. Na de mislukte poging
van Hubert Latham bijna een week geleden, heeft Louis Blériot nu geschiedenis
geschreven met de 36 minuten durende overtocht in zijn opmerkelijke
Blériot-XI-eendekker.
Het toestel van essehout, bamboe, stalen buizen en van rubber voorzien doek lijkt
met zijn driecilinder-trekschroef-motor een norm te stellen voor de luchtvaart van
de toekomst.
Voor het eerst is er bij deze vlucht ook gebruik gemaakt van de draadloze telegrafie
om een weerrapport te verkrijgen. Toen de weersomstandigheden gunstig bleken,
steeg Blériot 's middags om 4.41 uur in Les Baraques bij Calaisop.
36 minuten later en 38 kilometer verder landde hij in Northfall Meadow bij Dover
Castle. Daarmee sleepte Blériot de prijs van £ 1000, die door de Daily Mail ter
beschikking was gesteld, in de wacht.
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Opstandelingen eisen aftreding van sjah
TEHERAN, 15 juli - De sjah van Perzië, Mohammed Ali Mirza, moet aftreden en
zijn zoon Ahmed is aangewezen om zijn vader op te volgen. Deze eis stelt de sterke
Bachtiar-stam die Teheran is binnengevallen. De leiders van de Bachtiari willen zelf
de macht in Teheran overnemen. Hun kandidaat voor het minister-presidentschap is
Naser al-Molk die in Oxford heeft gestudeerd.
De laatste twee jaren heerste er veel onrust in Perzië. Op 3 augustus 1907 werd
een verdrag getekend tussen Engeland en Rusland; ze verdeelden het land en maakten
erin feite een kolonie van. De bekendmaking van dit verdrag verhoogde sterk het
moreel van de contrarevolutionaire krachten. In december 1907 werd een massale
contrarevolutionaire bijeenkomst georganiseerd op het centrale plein van Teheran
onder de leus ‘Islam, geen Mashroote’; met ‘Mashroote’ werd bedoeld de
constitutionele revolutie en verandering in 1905-1906. Aan de andere kant voerden
de revolutionaire krachten een intensieve strijd om de constitutionele verandering te
beschermen. De stad Tabriz speelde een belangrijke rol bij de verdediging van de
revolutie. Verschillende troepen die zichzelf Mojahedeen (strijders) noemden, hadden
vanuit Tabriz verklaard: ‘Als Mashroote in gevaar gebracht wordt, zullen we
Azerbajdzjan van Perzië afscheiden.’ Gewapende troepen begonnen naar Teheran
op te rukken.
Sjah Mohammed Ali Mirza had heel weinig respect voor de constitutionele
beweging en voor de madjlis (parlement). Op 23 juni 1908 had hij kozakkenbrigades
van de Russische tsaar, die enkele jaren in Teheran gelegerd waren, verzocht om een
eind te maken aan de activiteiten van de madjlis. Ongeveer duizend Russische soldaten
schoten het gebouw van de madjlis in puin. Veel Mashroote-leiders werden
gearresteerd of geëxecuteerd, en de grondwet werd buiten werking gesteld.

Tijdens de revolutie in Perzië is op bevel van de sjah een opstandeling terechtgesteld.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

109

Honderd doden bij staking in Catalonië
BARCELONA, 26 juli - In Catalonië is een algemene staking al snel uitgelopen op
ernstige gewelddadigheden, waarbij meer dan honderd burgers zijn gedood en bijna
vijftig kerkelijke gebouwen zijn vernield.
De staking richtte zich in eerste instantie tegen het oproepen van Catalaanse
reservisten voor een expeditie naar Marokko, nadat leden van de Riffijnen daar de
spoorlijn hadden aangevallen die Melilla verbindt met de Spaanse ijzermijnen in het
binnenland.
Al snel richtten de protesten zich echter tegen de hele gevestigde orde zoals die
wordt vertegenwoordigd door het staatsgezag in Madrid en de machtige
Rooms-Katholieke Kerk.
Anarchisten en republikeinen, sterk vertegenwoordigd in Barcelona, hebben de
antiklerikale gevoelens aangewakkerd en het steeds meer aan kracht winnende
Catalaanse nationalisme blijkt een goede voedingsbodem voor verzet tegen ‘Madrid’.
Verdeeldheid tussen het civiele en het militaire bestuur in Barcelona draagt ertoe
bij dat de rellen uitlopen op drie dagen oncontroleerbaar geweld. Uiteindelijk grijpt
het leger met harde hand in. Veel tegenstanders van de regering worden opgepakt,
ongeacht de vraag of zij hebben deelgenomen aan het oproer, en de militaire terreur
zou tot eind september aanhouden.

De rellen in Barcelona lopen uit op een bloedig treffen met het leger.
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2.
In Barcelona heeft het leger de orde hersteld en de op 26 juli uitgebroken algemene
staking onderdrukt. Er vinden massale arrestaties plaats. Ook de anarchistenleider
Francisco Ferrer is gevangen genomen.

4.
In Zweden breekt een algemene staking uit.

5.
De Kretenzische kwestie verscherpt zich als Turkije van Athene eist zich te
distantiëren van Grieks-nationalistische acties op Kreta. Na het vertrek van de
internationale legermacht was bijvoorbeeld op de vesting Kanea de Griekse vlag
gehesen.

5.
De Amerikaanse Senaat keurt de Payne-Aldrich-Bill goed, een protectionistische
tarievenwet. President Taft had zich er geen voorstander van getoond.

10.
De Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging wordt in Amsterdam
opgericht. →

16.
Kroonprins Albert houdt in Antwerpen een enthousiaste rede over Belgisch Kongo
dat hij net bezocht heeft. Hij roept op tot grootscheepse kolonisatie. →
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20.
De anti-revolutionaire ex-gouverneur van Suriname en de ex-minister van Koloniën
A.W.F. Idenburg wordt benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië.
Hij volgt Van Heutsz op, die vanaf 1904 gouverneur-generaal was. →

23.
In Roeselare vindt een herdenking van Albrecht Rodenbach plaats. →

29.
In Griekenland eisen officieren onder aanvoering van majoor Zorbas een reorganisatie
van het leger en drastische verhoging van de oorlogsbegroting. Het is een Griekse
reactie op de door de Jong-Turken doorgevoerde legerhervormingen.

Geboren:
10.
Sidi Mohammed ibn Joesoef († 26-2-1961) als Mohammed V koning van Marokko
vanaf 1927

19.
Jerzy Andrzejewski, Pools schrijver

27.
Sylveer Maes (†5-12-1966), Belgisch wielcoureur

Gestorven:
29.
Emil Christian Hansen (8-5-1842) Deens fysioloog
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Aanwezigen bij de onthulling van het standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselaere. Op de
voorgrond Hugo Verriest, Ferdinand Rodenbach en diens kinderen, René de Clercq, prof. Gustaf
Verriest en anderen.

Rodenbach wordt herdacht
ROESELARE, 23 augustus - Vandaag is te Roeselare de derde en laatste dag ingegaan
van de Rodenbachfeesten. Tijdens die feestelijkheden is de jonggestorven flamingante
dichter en studentenleider Albrecht Rodenbach (1856-1880) herdacht.
Gisteren, op het hoogtepunt van de feesten, ging een indrukwekkende praalstoet
door de stad en werd tevens het standbeeld van Rodenbach - dat op het laatste moment
werd voltooid - op het De Coninckplein onthuld.
Gedurende zijn middelbare-schooltijd kwam Rodenbach door Gustaaf Flamen en
Hugo Verriest in contact met de Vlaamse gedachte. Reeds op het Roeselaarse
seminarie kwam hij daardoor in botsing met de overheid. Hij schreef toen De
Blauwvoet, waaraan de katholieke Vlaamse studentenbeweging haar naam ontleende.
Als student te Leuven stichtte de zeer romantische dichter een Vlaamse studentenbond.
Ook hierom werd hij vooral een symbool.

Albert terug uit Kongo
ANTWERPEN, 16 augustus - ‘Ik was hoopvol gestemd voor de toekomst van Kongo
maar wat ik tijdens mijn Kongoreis gezien heb, heeft mijn verwachtingen overtroffen.’
Dit waren de woorden van prins Albert tijdens een rede op het Antwerpse stadhuis
vandaag, na zijn eerste Kongoreis.
De reis duurde van mei tot juli, vanuit Katanga naar de Grote Meren en vervolgens
langs de Kongostroom naar Leopoldstad: ongeveer 4300 km, waarvan 1192 te voet
en te paard en zelfs per fiets.
Zijn redevoering in Antwerpen schetst in drie punten het programma voor de
toekomst van Kongo. ‘Offers zullen noodzakelijk zijn,’ meent de kroonprins. Hij
voorziet dat vooral de verbindingen tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Ook
spreekt prins Albert zijn bezorgdheid uit over de gezondheid der inlanders, die vaak
in barre omstandigheden verkeren.
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Toonkunstenaars richten vereniging op
AMSTERDAM, 10 augustus - Heden is de Algemeene Nederlandsche
Toonkunstenaars Vereeniging opgericht, bestaande uit de Amsterdamse, Rotterdamse
en Arnhemse toonkunstenaarsverenigingen en de Lokaal-Vereeniging ‘Amsterdam’
van de Allgemeine Deutsche Musiker Bund. De ANTV is bij de Internationale
Confederatie aangesloten. De andere toonkunstenaarsverenigingen blijven vooralsnog
met de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging verbonden. Bovendien zijn
zeer veel kunstenaars ook lid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
Na diverse ruzies over en weer sloot de Haagse toonkunstenaarsvereniging zich in
december 1909 bij de ANTV-organisatie aan.
Een van de meest noodzakelijke taken van de verschillende
toonkunstenaarsverenigingen is het verdedigen van de vooral financiële positie van
de leden, aangezien vele binnen- en buitenlandse organisatoren en met name de
talrijke zomer- of Kurorkesten hun musici veel te weinig betalen. Het werd de
aangesloten toonkunstenaars dan ook verboden, en dat zelfs op straffe van royement,
met dergelijke instanties in zee te gaan.
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Idenburg volgt Van Heutsz in Indië op

Een militaire compagnie in Makassar, die eerder op Celebes is ingezet ‘ter bevordering van de
onderwerping en pacificatie’.

DEN HAAG, 20 augustus - Minister van Koloniën A.W.F. Idenburg is benoemd
tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Nog dit jaar zal hij het bestuur van
gouverneur-generaal Van Heutsz overnemen. Idenburg, lid van de AR, heeft al een
langdurige loopbaan in het koloniaal bestuur achter de rug. In 1882 ging hij als tweede
luitenant naar Indië, waar hij tot 1901 in het leger diende, laatstelijk als adjudant van
de commandant van het Indische leger en chef van diens kabinet.
In 1901 vertrok hij met ziekteverlof naar Nederland, waar hij met hulp van
AR-leider Abraham Kuyper in het district Gouda werd gekozen als lid van de Tweede
Kamer. In 1902 volgde hij de overleden minister van Koloniën Van Asch van Wijck
op. Als minister was Idenburg de vormgever van de ‘ethische politiek’ van Kuyper:
‘het koloniale beheer mag niet egoîstisch zijn en dient als eerste doel te hebben de
verheffing van de inlander’.
In 1905 werd Idenburg benoemd tot gouverneur-generaal van Suriname. Hij
bevorderde daar de tropische landbouw, trad op tegen het opiumgebruik en het
misbruik van sterke drank en stelde een verplichte zondagsrust in. In 1908 werd hem
gevraagd opnieuw minister van Koloniën te worden; hij voelde daar weinig voor,
maar een persoonlij k telegram van koningin Wilhelmina trok hem over de streep.
Het is al ruim veertig jaar niet meer voorgekomen, dat een minister tot
gouverneur-generaal werd benoemd. In 1866 leidde de benoeming van minister Mijer
tot gouverneur-generaal tot een nederlaag van de regering, die daarop de Tweede
Kamer ontbond. Van enige politieke opwinding is nu echter geen sprake: iedereen
is het erover eens, dat Idenburg de enige goede kandidaat voor het ambt van
gouverneur-generaal is.
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1.
De Amerikaanse arts Albert Cook claimt in een artikel in de New York Herald dat
hij reeds op 21 april 1908 de geografische noordpool bereikt heeft, bijna een jaar
voor Robert Paery. Er wordt met scepsis op gereageerd.

11.
Te Heidelberg (Duitsland) wordt de komeet van Halley voor het eerst waargenomen.
→

12.
In Duitsland wordt een commissie in het leven geroepen die een Duitse
zuidpoolexpeditie per luchtschip gaat voorbereiden. Prins Heinrich is voorzitter;
graaf Ferdinand Zeppelin doet ook mee.

16.
In San Sebastian (Spaans Baskenland) vindt een vergaderingvan hoofdredacteuren
van dagbladen plaats, waarin opheffing van de censuur en het in ere herstellen van
de constitutie wordt geëist.

20.
Het Britse parlement keurt de vorming van een Zuidafrikaanse Unie, ondereen
constitutie die een conventie van Zuidafrikaanse volksvertegenwoordigers tussen
oktober 1908 en februari 1909 had opgesteld, goed. →

20.
In het Metropolitan Museum te New York wordt een grote tentoonstelling van
Hollandse meesters geopend. Deze is georganiseerd in het kader van de herdenking
van het feit dat in 1609 de Engelsen in Nederlandse dienst Hudson en Fulton op zoek
naar de Noord-Westpassage uit de koers waren geraakl en Manhattan hadden ontdekt.
In april was dit feit al in Amsterdam gevierd; men had het er zelfs voor over gehad
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om een replica op ware grootte van het schip De Halve Maen, waarmee Hudson zijn
tocht had gemaakt, te laten fabriceren.

27.
Een Enkelvoudige Kamer voor Scheepvaartinspectie wordt in Nederland ingesteld
voor de rechtspraak in scheepvaartaangelegenheden.
-. In Rotterdam wordt de Rotterdamsche Orkest Vereeniging opgericht. →

Geboren:
7.
Elia Kazan, Amerikaans toneel- en filmregisseur van Grieks-Turkse afkomst

17.
Kwame Nkrumah (†27-4-1972) Ghanees politicus

Komeet van Halley opnieuw ontdekt door Max Wolf
HEIDELBERG, 11 september - De Duitse astronoom Max Wolf heeft de komeet
van Halley weer ontdekt. Daarmee is voor het eerst komen vast te staan dat de komeet
na 76 jaar inderdaad opnieuw haar opwachting zal maken. De verwachting is dat zij
over één tot ander half jaar weer voor een fraai schouwspel zal zorgen.
De komeet van Halley is voor het eerst waargenomen in 240 v.C. Sindsdien heeft
zij zich met een ijzeren regelmaat om de 76 jaar aan het firmament vertoond. De
komeet zelf bestaat waarschijnlijk uit allerlei brokken steen en gruis. De prachtige
staart wordt veroorzaakt door het gas dat uit het steen verdampt wanneer de komeet
de zon nadert. Dit gas licht helder op in het zonlicht. Door de druk van de zonnewind
staat de staart altijd van de zon af. Daardoor kan het voorkomen dat de komeet haar
staart tegemoet vliegt.

Engeland eens met grondwet van Zuid-Afrika
LONDEN, 20 september - Het Britse parlement heeft vandaag zijn goedkeuring
gehecht aan de South Africa Act. De wet wordt op 31 mei volgend jaar van kracht.
De South Africa Act onderschrijft de grondwettekst die de Zuidafrikanen in een
reeks vergaderingen van oktober vorig jaar tot februari dit jaar hebben opgesteld. De
wet voorziet in een eenwording van de Kaapkolonie, Natal, Oranje Vrystaat en
Transvaal en legt de politieke en gerechtelijke structuur van de nieuwe eenheidsstaat
vast. De staat kent zowel het Engels als het Nederlands als officiële taal.
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Vijftig musici in Rotterdam richten eigen orkest op
ROTTERDAM, september - Deze maand heeft een vijftigtal Rotterdamse musici de
Rotterdamse Orkest Vereeniging opgericht. Alle leden van het nieuwe orkest moeten
lid zijn van een vakvereniging en als exploitatiesysteem is het coöperatieve stelsel
aangenomen.
Hoewel dit het eerste zelfstandige orkest is in deze inmiddels 400 000 inwoners
tellende stad, zal het nog tot 1918 duren voor men met de oprichting van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest van een permanent en ook in financieel opzicht
enigszins stabiel Rotterdams orkest kan spreken.
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10.
De opstandige Rifkabylen in Spaans-Marokko bieden hun onderwerping aan.

13.
De Spaanse anarchistenleider en vrijdenker Francisco Ferrer Guardia wordt in
Barcelona terechtgesteld na door een militaire rechtbank schuldig bevonden te zijn
aan het organiseren van de arbeidersopstand in juli. Dit leidt tot protesten in de hele
wereld. →

15.
Per oekaze beslist tsaar Nicolaas II dat tot nader order de Finnen vrijgesteld zijn van
militaire dienstplicht.

21.
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Het Spaanse kabinet-Maura wordt door de Cortes, die sinds de 15de weer bijeen is,
naar huis gestuurd. De liberaal Moret gaat een nieuw kabinet formeren.

25.
Het Haagse Permanente Hof van Internationale Justitie doet uitspraak over de grenzen
tussen de Noorse en Zweedse visgronden.

24.
In het dorp Raccionigi ten zuiden van Turijn wordt een verdrag tussen Italië en
Rusland gesloten. Beide staten zijn voor het behoud van de status-quo op de Balkan,
en verder steunt Italië de Russische aspiraties ten aanzien van de Dardanellen, terwijl
Rusland de Italiaanse aspiraties ten aanzien van Tripolis steunt.

26.
In Korea wordt de Japanse staatsman Horiboemi Ito door een nationalist vermoord.
Als reactie hierop stelt Japan een militaire dictatuur in Korea in.

27.
In het regeringskamp in België ontstaan moeilijkheden bij de behandeling van de
militaire kwestie. Premier Schollaert bepleit hervormingen, maar de reactionaire
veteraan uit Aalst, graaf Woeste, wil alles houden zoals het is.

28.
De Belgische minister van Koloniën Renkin verdedigt in de Kamer een omvangrijk
wetsontwerp aangaande de Kongokolonie.

Geboren:
14.
Bernd Rosemeyer. (†28-1-1938) Duits autocoureur

Gestorven:
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19.
Cesare Lombroso (18-11-1836) Italiaans psychiater en antropoloog

Abraham Kuyper, de leider van de AR, is de afgelopen maanden in politieke moeilijkheden geraakt
in verband met de ‘lintjeskwestie’.
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Het proces tegen de Spaanse theoretische anarchist Francisco Ferrer.

Executie Spaanse anarchist
MADRID, 13 oktober - De Spaanse theoretische anarchist Francisco Ferrer is
terechtgesteld omdat hij een van de leiders zou zijn geweest van het oproer eind juli
in Barcelona.
In Spanje zelf en in veel andere Europese landen is felle kritiek geleverd op het
proces tegen Ferrer. Getuigen à decharge mochten niet verschijnen voor de krijgsraad,
en de beschuldigingen tegen Ferrer waren vooral afkomstig van politieke
tegenstanders.
Hoewel Ferrer zichzelf niet zo sterk verdedigde, waren er weinig aanwijzingen
dat hij schuldig zou zijn aan de opstand. In zijn antiklerikale geschriften had hij zich
wel een aanhanger getoond van anarchisme en revolutie, en met steun van een
vrouwelijke bewonderaar had hij in Barcelona speciale scholen opgericht om zijn
ideeën te verspreiden.
De executie van Ferrer blijkt een politieke blunder. In het parlement wordt de
regering van de conservatief Maura

Ferrer in gezelschap van Soledad de Villafranca, zijn levensgezellin.
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zo fel aangevallen dat deze moet aftreden. De liberaal Moret, een fanatiek verdediger
van Ferrer, wordt de nieuwe premier.
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7.
Op een zitting van de Socialistische Internationale in Brussel trekt Lenin partij voor
de SDP die zich in het voorjaar afsplitste van de SDAP.

8.
In Barcelona wordt de noodtoestand opgeheven. Deze was bij het uitroepen van de
algemene staking op 26 juli afgekondigd.

11.
De Amerikaanse regering besluit om op Hawaii een vlootbasis te vestigen, die de
naam Pearl Harbour zal krijgen.

12.
Met steun van de linkerzijde wordt de militaire wet van het Belgische
kabinet-Schollaert aangenomen. Dit is een unicum in de parlementaire geschiedenis.
Door deze wet wordt het sedert 1803 bestaande lotingsstelsel afgeschaft en wordt
persoonlijke dienstplicht ingevoerd.

18.
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De anti-revolutionaire leider Abraham Kuyper wordt in moeilijkheden gebracht door
de zogenaamde lintjeskwestie. →

18.
De Franse leider der socialisten Jean Jaurès eist de teruggave van Elzas-Lotharingen,
dat sedert de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 Duits gebied is. Hij zegt er wel bij
dat dit doel slechts met vreedzame middelen bereikt mag worden.

19.
In Londen vindt een massale protestvergadering plaats tegen de gruwelijke tirannie
in Belgisch Kongo. De vergadering is georganiseerd door Anglicaanse geestelijken.

Geboren:
8.
Katherine Hepburn, Amerikaans filmactrice

13.
Paul de Vree († 25-4-1982) Belgisch vitalistisch dichter en schrijver

26.
Eugene Ionesco, Frans toneelschrijver van Roemeense origine

22.
Theodorus Henricus Johannes Zwartkruis († 21-10-1983) Nederlands prelaat; bisschop
van Haarlem vanaf 1966

Gestorven:
13.
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Aeneas Mackay (29-11-1838) Nederlands staatsman; minister van Binnenlandse
Zaken en minister van Koloniën

Verklaring van Kuyper in ‘lintjeskwestie’
DEN HAAG, 18 november - AR-partijleider Abraham Kuyper heeft in de Tweede
Kamer een verklaring afgelegd inzake de ‘lintjeskwestie’. Kuyper verklaarde zich
onschuldig aan corruptie, maar gaf toe onvoorzichtig te hebben gehandeld.
De zaak werd aan de vooravond van de verkiezingen in juni aan het rollen gebracht
door de liberale Bloemendaalse advocaat P. Tideman. Deze onthulde dat Kuyper in
1903 de decoratie heeft bevorderd van de Amsterdamse koopman R. Lehman, die
via Kuyper grote bedragen in de AR-partijkas had gestort.
Zijn broer E.A. Lehman, eveneens donateur van de AR, zou ook een onderscheiding
krijgen, maar dat kon niet doorgaan doordat Kuyper in 1905 als premier aftrad.
Tideman, die ten bewijze van zijn aantijgingen ook enige documenten openbaar
maakte, verklaarde dat hij de zaak wereldkundig had gemaakt om ‘de grote man te
dwingen zich te laten zien zoals hij, al of niet bewust, is voor ons volk: een gevaar
voor onze goede zeden’.
Kuyper kon de feiten niet ontkennen, maar gaf er een andere uitleg aan dan zijn
tegenstanders.
De decoratie van Lehman zou ten volle gerechtvaardigd zijn geweest vanwege
diens maatschappelijke en financiële verdiensten. De giften aan de AR zouden pas
na het verkrijgen van de koninklijke onderscheiding zijn gedaan en door hem, Kuyper,
direct zijn doorgegeven aan de penningmeester van de AR.

Verontwaardiging
Bij zowel links als rechts heerste grote verontwaardiging over de handelwijze van
Kuyper; bovendien bleek zijn verdediging op een aantal detailpunten niet in
overeenstemming met de werkelijkheid.
De zaak werd in de Tweede Kamer aangesneden door de socialisten. Hierdoor zag
Kuyper zich gedwongen een verklaring af te leggen.
Hij gaf toe te zijn te kort geschoten in ‘genoegzame voorzichtigheid’ en te zijn
gewikkeld in de draden van een weefsel dat hij niet doorzag. ‘Maar al moge ik mij
dan, het boetekleed ontsiert de man niet, aan de eisen van voorzichtigheid en vroed
beleid bezondigd hebben, met mijn al dan niet schuldig staan aan het eigenlijke feit
dat men mij thans ten laste legt, heeft mijn erkentenis van schuld door
onvoorzichtigheid niets uitstaand.’
Deze verklaring maakte een betere indruk dan zijn eerdere verdediging.
SDAP-leider Troelstra toonde zich echter verre van tevreden.
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1.
In België wordt de nieuwe Militiewet van kracht. →

2.
De Britse premier Asquith ontbindt het parlement in verband met een constitutionele
crisis die ontstaan is nu het Hogerhuis de nieuwe belastingwet van minister van
Financiën Lloyd George, die belasting op grootgrondbezit inhoudt, op 30 november
heeft afgestemd. Het Lagerhuis had deze wet op 5 november goedgekeurd. →

10.
In Stockholm en Oslo worden de Nobelprijzen uitgereikt. →

15.
In Amsterdam proclameert de bij het NAS aangesloten Landelijke Federatie van
bouwvakarbeiders, die in Amsterdam veel aanhang in de bouw heeft, een staking.
Naar aanleiding hiervan gaat een gemengde commissie aan het werk om uitspraak
te doen over de tarieven voor aangenomen werk. Deelnemers in deze commissie zijn
vertegenwoordigers van de werkgevers, van de confessionele bonden en van de bij
het NVV aangesloten Centrale Bond, die in april een CAO hadden gesloten waarbij
de Landelijke Federatie niet betrokken was. In deze CAO was de tarievenkwestie
opengehouden.
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16.
In Nicaragua vindt onder Amerikaanse druk een coup plaats waardoor president José
Santos Zelaya het veld moet ruimen.

17.
Op 74-jarige leeftijd sterft te Brussel koning Leopold II. Hij is 49 jaar koning der
Belgen geweest. Zijn koloniale aspiraties in Afrika leverden België de Kongo op.
→

17.
De Amerikaanse oliemaatschappij Standard Oil, geleid door J.D. Rockefeller, gaat
in beroep tegen de veroordeling in mei 1906 op grond van de anti-trust wetgeving
van president Roosevelt.

23.
In Brussel wordt prins Albert, de neef van wijlen Leopold, gekroond als koning
Albert I. →

31.
In Hamburg wordt het 9de zionistencongres beëindigd. Het streven naar een nationaal
joods tehuis blijft de doelstelling.

31.
In België wordt de wet op de arbeidsduur in de mijnen, die een maximale arbeidstijd
van 9 uur kent, na twee en een half jaar traineren door de senaat aangenomen.

Albert I wordt nieuwe koning van België
BRUSSEL, 23 december - Prins Albert is vandaag beedigd als koning Albert I. De
35-jarige nieuwe vorst had een eenvoudige intrede gewenst, maar het is een even
luisterrijke intocht geworden als bij zijn voorgangers. Bij de plechtigheden, verbonden
aan de eedaflegging, hoorde men naast het ‘Vive le roi’, de socialisten ‘Vive le
suffrage universel’ roepen. In zijn troonrede bracht de nieuwe Koning hulde aan het
werk van zijn voorganger en drukte onder meer zijn grote belangstelling uit voor de
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culturele opbloei en de sociale rechtvaardigheid in het land. Hij legde als eerste
Belgische vorst de grondwettelijke eed ook in het Nederlands af.
Op 17 december is koning Leopold II op 75-jarige leeftijd overleden aan een
hartstilstand in zijn leunstoel in de palmserre in Laken. In zijn laatste uren bleef
barones De Vaughan onafgebroken bij haar gemaal hetgeen zijn eigen familie belette
bij zijn sterven aanwezig te zijn. Maandag heeft de beruchte barones, de Française
Caroline Delacroix,

De troonsbestijging in Brussel van Albert I, de derde koning der Belgen.

de stad verlaten. Zij was alleen kerkelijk in de echt verbonden met de vorst en heeft
twee zoontjes van hem. Leopold II liet echter geen officiële mannelijke erfgenamen
na.
De laatste jaren van zijn leven had hij bij het publiek veel kritiek uitgelokt; niet
alleen wegens zijn houding in de Kongo-zaak maar vooral ook wegens zijn
familieleven.

Premier Asquith ontbindt parlement
LONDEN, 2 december - Premier Asquith van Groot-Brittannië heeft vanmiddag de
ontbinding van het parlement aangekondigd, naar aanleiding van het feit dat het
Hogerhuis de Financieringswet heeft terugverwezen naar de kiezers.
In het Lagerhuis noemde de premier dit een daad zonder precedent. Hij herinnerde
eraan dat de inning van de elf speciale belastingen ten behoeve van sociale
hervormingen en de landsverdediging al bijna een jaar gaande was, vooruitlopend
op de goedkeuring van de wet door de Lords. Premier Asquith hield het Lagerhuis
voor dat de principes van de parlementaire democratie op het spel staan. Hij
aanvaardde echter de uitdaging en diende een motie in om de Lords te veroordelen
wegens inbreuk op de constitutie en voorbijgaan aan de rechten van het Lagerhuis.
Oppositieleider Balfour verklaarde zich tegen de motie, die voorbij zou gaan aan het
recht van de Lords om een financieringswet af te wijzen. Hij verdedigde het bestaan
van het Hogerhuis door te wijzen op het gevaar dat een enkelvoudige
volksvertegenwoordiging spoedig ‘te haastig, tiranniserend en corrupt’ zou kunnen
worden. De motie-Asquith werd aangenomen met 347 stemmen voor en 134 tegen.
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Herbert Henry Asquith.

Beernaert krijgt Nobelprijs voor vrede
STOCKHOLM/OSLO, 10 december - De Italiaan Marconi en de Duitser Braun
hebben de Nobelprijs voor natuurkunde gekregen voor respectievelijk de uitvinding
en de verbetering van de radiotelegrafie. De Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf
kreeg de Nobelprijs voor letterkunde. De Duitser Ostwald viel die voor scheikunde
en de Zwitser Kocher die voor geneeskunde ten deel. Voor hun inspanningen voor
de vredesconferenties van 1899 en 1907 in Den Haag hebben de Fransman
d'Estournelles de Constant en de Belgische minister van Staat Beernaert (80) de prijs
voor vrede ontvangen.
In 1873 begon Beernaert als minister van Openbare Werken met de bouw van de
Gileppe-stuwdam. Na enkele jaren in de oppositie geageerd te hebben tegen de
liberale Schoolwet, werd hij in 1884 premier met de portefeuille van Financiën. Tot
1894 bleef hij hoofdminister, zoals men toen zei. Hij slaagde er tien jaar lang in zijn
begroting met een batig saldo in te dienen.

Belgische Kamer neemt nieuwe Militiewet aan
BRUSSEL, 1 december - Met het aannemen van de nieuwe Militiewet in de Kamer
is door het kabinet-Schollaert met zijn minister van Oorlog Hellebaut een einde
gemaakt aan het door iedereen gevreesde loteling- en plaatsvervangingssysteem voor
de militaire dienstplicht. De nieuwe militiewet voorziet in een algemene dienstplicht.
De parlementaire discussies over het voorstel van minister Hellebaut om een
algemene dienstplicht in te voeren hebben zich meer dan een jaar voortgesleept om
te resulteren in één dienstplicht per gezin en een legerdienst van 15 maanden.
De nieuwe wet kwam er dank zij de stemmen van de oppositie. De conservatieve
kamerleden hadden zich niet kunnen neerleggen bij de afschaffing van de
mogelijkheid tot afkoop van de militieverplichtingen, ofschoon zij zich wel konden
verzoenen met de idee van ‘één man per gezin’. Hun grote angst was dat priesters
die tot dan toe vrijgesteld waren door deze wet tot dienstplicht zouden kunnen worden
gedwongen onder een antiklerikale regering.
Het debat over de dienstplicht had onder de antimilitaristische socialisten hevige
emoties losgemaakt. Het was ten slotte om de afschaffing van het gehate
afkoopsysteem dat Vandervelde uiteindelijk zijn steun aan het voorstel toezegde.
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Hij moest in zijn compromis dan wel uitdrukkelijk voorzien in vrijstelling voor
geestelijken.
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3.
In Groot-Brittannië breekt een algemene mijnstaking uit om de invoering van de
8-urige werkdag af te dwingen.

10.
De op 15 december 1909 uitgebroken bouwvakstaking in Amsterdam wordt algemeen
als de bij de NAS aangesloten Landelijke Federatie hiertoe oproept. De aannemers
gaan over tot uitsluiting.

15.
Door samenvoeging van de Franse gebieden in Midden-Afrika wordt Frans
Equatoriaal Afrika gevormd. Het betreft Gabon, Midden-Kongo, Oebangui-Chari
en Tsjaad. →

19.
Duitsland en Bolivia sluiten een handels- en vriendschapsverdrag.

21.
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Groot-Brittannië en Rusland interveniëren militair in Perzië, waar het roerig is na
het afzetten van sjah Mohammed Ali.

23.
In de VS begint een massale consumentenboycot van vlees uit protest tegen de hoge
vleesprijzen.

23.
In het Franse leger wordt generaal Joffre benoemd in de legertop.

26.
Door overmatige regenval treedt de Seine buiten haar oevers. In Parijs is slechts met
bootjes enig vervoer mogelijk.

30.
De Noor Oskar Mathisen wordt te Davos wereldkampioen schaatsen.

31.
De Britse verkiezingen veranderen niets aan het politieke beeld. De regering behoudt
haar meerderheid. →
-. In Griekenland krijgen de leger-officieren die zich in navolging van de Jong-Turken
georganiseerd hebben, steeds meer invloed.

Geboren:
19.
Willi Schmidt. Duits decorontwerper en regisseur

20.
Lauritz Lauritzen († 5-6-1980) Duits politicus.
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Gestorven:
4.
Léon Delagrange (1873) Frans luchtvaartpionier

25.
Léon Walras (1834) Frans economist; een der grondleggers van de grensnuttheorie

29.
Edouard Rod (29-4-1857) Frans-Zwitsers schrijver

Frans Equatoriaal Afrika gevormd
PARIJS, 15 januari - Vandaag is in Parijs formeel de vorming afgekondigd van een
nieuwe Franse kolonie in Afrika, Frans Equatoriaal Afrika. De nieuwe kolonie omvat
de voormalige gebieden met een koloniale status, Gabon en Midden-Kongo, en twee
‘territoires’ zonder koloniale status, Oubangui-Chari en Tsjaad. De gouverneur van
Frans Equatoriaal Afrika zal in de hoofdstad van Midden-Kongo, Brazzaville, zetelen.
Frankrijk kreeg op de grote koloniale conferentie van Berlijn, nu precies
vijfentwintig jaar geleden, de Afrikaanse kolonies Midden-Kongo en Gabon
toegewezen.
In 1899 kreeg Parijs het alleenzeggenschap over het gebied Tsjaad dank zij een
overeenkomst met de Britten. In ruil voor Tsjaad deden de Fransen formeel afstand
van hun aanspraken op gebieden in Egypte, die door Londen worden beschouwd als
behorend tot de Britse invloedssfeer.
Over de Egyptische gebieden brak het jaar daarvoor bijna een gewapend conflict
uit tussen beide koloniale mogendheden, toen Franse en Britse troepen oog in oog
kwamen te staan in Fachoda aan de Nijl. Slechts het beheerst optreden van de
commandanten aan beide zijden, de Fransman Marchand en de Brit Kitchener,
voorkwam schermutselingen.

Britse regering behoudt haar ruime meerderheid
LONDEN, 31 januari - Hoewel de uitslagen van de algemene verkiezingen in
Engeland nog niet allemaal binnen zijn, lijkt het erop dat de Liberalen, de Labourpartij
en de Nationalisten samen een meerderheid van 122 zetels in het parlement hebben
behaald ten opzichte van de Unionisten. De voorlopige verkiezingsuitslag is: Liberalen
274, Labourpartij 40, Nationalisten 82 en Unionisten 274 zetels.
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Ten tijde van de ontbinding van het Lagerhuis bezetten de Liberalen 373 zetels,
de Labourpartij 46, de Nationalisten 83 en de Unionisten 168, een meerderheid voor
de regering van 502 zetels.
Het meest dramatische effect van deze verkiezingen is ongetwijfeld dat de
vertegenwoordiging van de Liberale partij van Asquith is geslonken en dat de
regeringsmeerderheid in de Kamer ook is verminderd.
De dringende kwesties die aan de kiezers werden voorgelegd zijn de Tolunie voor
de koloniën versus de handhaving van de vrije handelspolitiek en de afwijzing van
de Financieringswet door het Hogerhuis.
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1.
In Griekenland treedt de nieuwe regering-Dragoumis op. De militairen Zorbas en
Miaulis zijn hierin opgenomen.

7.
België, Groot-Brittannië en Duitsland regelen de grenzen tussen Belgisch Kongo,
Oeganda en Duits-Oost-Afrika.

13.
In de Chinese stad Kanton slaan troepen aan het muiten en plunderen de stad. Er
worden loyale regeringstroepen ingezet om de orde te herstellen.

14.
In Berlijn vindt de tot nu toe grootste kiesrechtdemonstratie plaats die ooit in Pruisen
is gehouden. →
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19.
Tussen Duitsland, Italië en Zwitserland wordt een akkoord gesloten over de aanleg
van een spoorbaan over de St. Gotthardpas.

20.
In Egypte wordt de Koptische minister-president Boetros Ghali, die nog maar enkele
maanden aan de macht was, door een islamitische extremist vermoord. Ghali had
zich bij de nationalisten weinig geliefd gemaakt door als rechter in het
Densjawi-incident (toen in 1906 een Britse militair werd vermoord) vier doodstraffen
uit te spreken.

21.
In Serajewo wordt de constitutie van Bosnië-Hercegovina afgekondigd. Dit gebied
was in 1909 door Oostenrijk/Hongarije geannexeerd na een tijdelijk bestuur van 30
jaar.

25.
In verband met Chinese agressie vlucht de Dalai Lama uit Lhasa en gaat in
ballingschap in Brits-Indië.

Geboren:
9.
Jacques Monod († 31-5-1976) Frans biochemicus

10.
Dominique Georges Pire (†30-1- 1969), Belgisch dominicaan

13.
William Shockley, Amerikaans fysicus
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Gestorven:
1.
Otto Julius Bierbaum (28-6-1865) Duits schrijver, dichter en (kunst-)journalist

Betoging van de SPD in Berlijn.

Demonstraties in Pruisen tegen hervormde kieswet
BERLIJN, 14 februari - Tegen het kiesrecht in de grootste Duitse deelstaat Pruisen
is de afgelopen dagen in tal van steden geprotesteerd. In Berlijn, Halle en Frankfurt
am Main gingen vele honderden mensen de straat op om te demonstreren tegen wat
zij noemen het verdere beperken van het stemrecht in Pruisen. In enkele gevallen
kwam het tot botsingen met de politie die de betogers uiteenjoeg.
De ontevredenheid geldt de kiesrechthervorming voor het Pruisische parlement,
die volgens liberalen en sociaal-democraten tot geen enkele verruiming van het
democratische stemrecht zal voeren. Het nieuwe ontwerp voor verandering van de
Kieswet houdt vast aan het oude drie-standenkiesrecht. De census wordt verlaagd
als gevolg waarvan vermoedelijk 13 000 nieuwe kiezers kunnen worden geregistreerd.
Behalve het welstandscriterium komen er echter nieuwe criteria bij, zoals het niveau
van opleiding, de beroepservaring en de ambtelijke staat van dienst.
De sociaal-democraten in Pruisen hebben scherp gereageerd op de nieuwe criteria.
Ook kritiseren zij het feit dat het nieuwe wetsontwerp vasthoudt aan het gebruik van
openbare stemming in plaats van een geheime stemming door de kiezer in een
afgesloten stemhokje. Tot slot hekelt de sociaal-democratische partij de
districtenindeling. Deze heeft tot gevolg dat de samenstelling van de Pruisische
Kamer een weerspiegeling is van het agrarische Pruisen van weleer en dat de opkomst
van de industrie en de groei van de steden vrijwel worden genegeerd.
De rijkskanselier en tevens minister-president van Pruisen, von Bethmann-Hollweg,
heeft ondertussen al laten weten dat zijn regering niet van plan is aan de eisen van
links tegemoet te komen.
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4.
In de Belgische Kamer haalt een door de socialisten ingediende motie van afkeuring
het niet. Deze was ingediend omdat de regering zwendel van de Koburger Stichting
van Bfr. 30 miljoen bij de overdracht van de Kongo aan de staat niet aan de
volksvertegenwoordiging had bekendgemaakt. De zwendel kwam aan het licht bij
de afwikkeling van het testament van koning Leopold II. →

7.
In Nederlandsch Nieuw-Guinea wordt het onder leiding van kapitein F.J.P. Sachse
ingerichte bivak aan een baai bij de grens van het Australische Papua Nieuw-Guinea
tot Hollandia gedoopt. Het biedt plaats aan 80 soldaten met hun gezin.

14.
In de Duitse Rijksdag kondigt kanselier von Bethmann-Hollweg een zekere vorm
van autonomie voor Elzas-Lotharingen aan.

22.
De Italiaanse minister-president baron Sonnino biedt na 100 dagen regeren het ontslag
van zijn tweede kabinet aan. →

26.
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In de VS worden de bepalingen van de immigratiewetgeving verscherpt door
amendering van de wet van 1907.

28.
Bij Marseille wordt voor het eerst een geslaagde proefvlucht met een watervliegtuig
ondernomen. Het is een eendekker, de Canard geheten, en deze wordt bestuurd door
de ontwerper ervan, Henri Fabre.

31.
In Italië weet Luzzatti een nieuw kabinet te formeren.

Geboren:
9.
Ed Hoornik († 1-3-1970) Nederlands dichter

23.
Lale (eig. Liselotte Helene) Anderson († 29-8-1972) Duits cabaretière en zangeres.

Gestorven:
10.
Karl Lueger (24-10-1844) Oostenrijks jurist en anti-semitisch politicus

20.
Félix Tournachon (ps. van Nadar), Frans schrijver en pionier van de
(luchtvaart)fotografie

28.
Edouard (eig. Judas) Colonne (1838) Frans violist en dirigent
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30.
Jean Moréas (eig. Yannis Papadiamantopowlos) (15-4-1856) Frans symbolistisch
dichter van Griekse afkomst

Premier van Italië is afgetreden
ROME, 22 maart - De conservatieve liberaal Sidney Sonnino is afgetreden als premier
van Italië. Hij wordt opgevolgd door Luigi Luzzatti.
Het aftreden van het kabinet-Sonnino, het meest conservatieve sinds 1901, wijst
erop dat conservatief rechts geen alternatief kan bieden voor de politiek van gematigde
hervormingen die Giovanni Giolitti als architect van politieke coalities sinds 1901
heeft proberen te voeren.
De conservatieve liberalen waren ongerust geworden over de toenemende invloed
van de socialisten. Dezen kregen staatssteun voor hun coöperaties onder het
premierschap van Giolitti, die de revolutionaire angel uit de partij wilde halen. De
conservatieven vreesden ook Giolitti's ideeën over gematigde sociale hervormingen.
In december 1909 bracht Sonnino Giolitti ten val bij de stemming over een
wetsontwerp voor progressieve inkomstenbelasting. Maar nu, na vier maanden, is
zijn kabinet niet levensvatbaar gebleken. Giolitti, die de tijd nog niet rijp acht voor
een terugkeer naar de macht, heeft de koning geadviseerd de algemeen gerespecteerde
econoom Luzzatti aan te wijzen als premier.
In maart 1911 wordt Giolitti weer premier.

Linkse resolutie tegen Kongobeleid wordt verworpen
BRUSSEL, 4 maart - In de Belgische Kamer is een motie van wantrouwen tegen de
regering verworpen. Deze was ingediend door de socialistische oppositie nadat aan
het licht was gekomen dat de regering op de hoogte was van malversaties van de
zogenaamde ‘Koburger Stichting’, die actief was in de Kongo, en deze niet aan de
volksvertegenwoordiging had gemeld. De Kongo heeft de Belgische regering, sinds
zij in november 1908 de kolonie van koning Leopold overnam, heel wat hoofdbrekens
bezorgd. Bij de behandeling van de eerste koloniale begroting in december van dat
jaar oefende de socialistische afgevaardigde Emile Vandervelde scherpe kritiek uit
op de toestand in de kolonie.
Ook in het buitenland bemoeide men zich met de Belgische kolonie. Op initiatief
van Britse geestelijken vond op 19 november 1909 een grote protestvergadering
tegen de ‘gruwelijke tirannie’ in het Kongogebied plaats. Op deze bijeenkomst werd
een resolutie aangenomen waarin op inmenging van Groot-Brittannië werd
aangedrongen. Deze resolutie stuitte in Belgische politieke kringen op veel verzet.
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9.
Bij de parlementsverkiezingen in Spanje behalen de liberalen een overwinning.

9.
De Doema aanvaart gedeeltelijk de door minister-president Stolypin verdedigde
agrarische hervormingen.

13.
Bij de parlementsverkiezingen in Australië verliest de conservatief-liberale
regering-Deakin haar meerderheid aan de Labour Party.

16.
In Duitsland gaat de werkgeversbond in het bouwvak over tot massale uitsluiting als
de onderhandelingen met de bonden over tarieven mislukken. Meer dan 200 000
bouwvakkers zijn bij het conflict betrokken.

20.
De staking bij de Draadtrekkerij en Klinknagelfabriek Van Thiel in Beek en Donk
duurt voort. →

23.
In Brussel wordt door het koninklijk paar de Wereldexpositie geopend. Eregast is
ex-president Theodore Roosevelt. →

27.
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In Zuid-Afrika wordt door Louis Botha en James Hertzog de gematigd nationalistische
Zuid-afrikaanse Partij opgericht.

27.
Het Belgische parlement stemt de socialistische motie tot invoering van algemeen
kiesrecht af met 72 tegen 58 stemmen.

29.
In Australië vormt Labourleider Andrew Fisher na de overwinning op 13 april een
regering. Hij belooft sociale hervormingen te zullen doorvoeren.

29.
Ex-president Theodore Roosevelt bezoekt Amsterdam. Na een rijtoer door de stad
en ontvangst op het stadhuis houdt hij een redevoering in het gebouw van de Vrije
Gemeente aan de Weteringschans.

Geboren:
2.
Joeri German, Russisch schrijver

Gestorven:
2.
Friedrich von Bodelschwingh (6-3-1831) Duits theoloog en filantroop

12.
William G. Sumner
(30-10-1840) Amerikaans socioloog en politicoloog

21.
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Mark Twain (ps. van Samuel Langhorne Clemens)(30-11-1835) Amerikaans schrijver

26.
Björnstjerne Bjornson
(8-12-1832) Noors schrijver

Affiche van de wereldexpositie.

Wereldexpo in Brussel geopend
BRUSSEL, 23 april - In de wijk Solbosch is vandaag de Brusselse
wereldtentoonstelling geopend. De Louisalaan werd daarvoor voorzien van elektrische
verlichting, wat veel bekijks heeft.
Terwijl in de kranten nog steeds wordt gesproken over de nalatenschap van koning
Leopold II, moet deze internationale tentoonstelling van wetenschappen, handel,
kunsten en verbroedering der volkeren de tentoonstelling van 1897, in de schaduw
stellen. Voor het eerst treedt België nu op als koloniale macht, maar zijn paviljoen
is nog niet af. Bij de openingsceremonie is vooral het grote aantal nieuwe decoraties
opgevallen, dat koning Albert heeft uitgedeeld.

Staking bij Van Thiel duurt voort
BEEK EN DONK, 20 april - De nu vier maanden geleden begonnen staking bij de
Draadtrekkerij en Klinknagelfabriek Van Thiel in Beek en Donk duurt nog steeds
voort; een oplossing lijkt niet in zicht. De staking begon op 20 december 1909, nadat
de directie 140 leden van de Rooms-Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy had
ontslagen. St. Eloy had de directie gevraagd te mogen onderhandelen over een
collectief arbeidscontract.
Pogingen van de rooms-katholieke geestelijkheid in het conflict te bemiddelen
hebben tot nu toe niets opgeleverd. Het ziet er overigens niet naar uit, dat de stakers
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de strijd nog in hun voordeel zullen kunnen beslissen. De directie heeft voldoende
werkwilligen kunnen vinden om de fabriek vrijwel ongestoord te laten doordraaien.
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4.
Ex-president Th. Roosevelt ontvangt in de Noorse hoofdstad Christiania de Nobelprijs
voor vrede die hem in 1906 is verleend.

6.
Koning Edward VII sterft op 68-jarige leeftijd te Londen na een ziekbed van vijf
dagen. →

In Windsor vertrekt de lijkstoet van Edward VII.

8.
In Frankrijk wint bij parlementsverkiezingen de regeringscoalitie van
links-republikeinen en onafhankelijken. De socialisten (SFIO) winnen 19 zetels.
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7.
Prins George, de tweede zoon van wijlen koning Edward VII en de Deense prinses
Alexandra, wordt op 45-jarige leeftijd koning van Groot-Brittannië als George V.

10.
De Amsterdamse bouwvakstaking die vanaf januari de bouw zo goed als stil legde,
wordt zonder resultaat opgeheven nu het NVV overgegaan is tot het organiseren van
onderkruipers.

10.
Het Britse Lagerhuis neemt parlementaire hervormingswetten aan waarbij het
vetorecht van het Hogerhuis wordt afgeschaft.

12.
De Belgische Kamer neemt het door Franck en Segers geamendeerde
wetsvoorstel-Coremans over de vernederlandsing van het onderwijs aan. →

20.
Onder deelneming van de verzamelde Europese koningshuizen vindt in Londen de
uitvaart van wijlen koning Edward VII plaats. →

In Windsor vertrekt de lijkstoet van Edward VII.

20.
De VS interveniëren militair in Nicaragua.
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22.
In België worden verkiezingen gehouden. →

22.
In Suriname wordt een putsch verijdeld. →

25.
Het voorstel van SDAP-leider Troelstra om een parlementaire enquête in te stellen
naar de ‘lintjeskwestie’ wordt door de Tweede Kamer verworpen. →

29.
Paus Pius X publiceert ter ere van de 300-jarige herdenking van de heiligverklaring
van Borromaeus de encycliek Editae Saepe, waarin hij de reformatie scherp
veroordeelt. →

31.
De Unie van Zuid-Afrika wordt geproclameerd.

Gestorven:
27.
Robert Koch (11-12-1843) Duits chemicus en bacterioloog

Lintjeskwestie in doofpot
DEN HAAG, 25 mei - De Tweede Kamer heeft met 49 tegen 31 stemmen het voorstel
van SDAP-leider Troelstra om een parlementaire enquête in te stellen naar de
‘lintjeskwestie’, verworpen. Troelstra wilde zien uitgezocht of AR-leider Kuyper in
1903 als minister-president tegen een geldelijke beloning had gezorgd voor een
koninklijke onderscheiding voor de Amsterdamse zakenman R. Lehman. Tegen het
voorstel van Troelstra werden door de rechterzijde zowel juridische als
opportunistische bezwaren ingebracht. Betoogd werd dat de Enquêtewet geen
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onderzoek toelaat naar gedragingen van niet meer in functie zijnde ministers.
Bovendien achtte men het raadzaam de zaak verder te laten rusten, nu Kuypers
politieke loopbaan door deze affaire definitief lijkt afgebroken.
De stemming in de Tweede Kamer verliep langs de rechts-linksscheiding; alleen
de liberaal Thomson stemde met de rechterzijde mee. De liberaal De Beaufort, bij
de stemming niet aanwezig, zou eveneens tegen het enquêtevoorstel hebben gestemd;
niet omdat hij Kuyper onschuldig achtte, maar omdat hij geen lust had ‘in het slijk
te wroeten’.
De ‘lintjeskwestie’ is nog in behandeling bij een op verzoek van Kuyper ingestelde
‘Ereraad’, bestaande uit de vice-president van de Raad van State, een lid van de
Eerste en een lid van de Tweede Kamer.

Kamer keurt wet-Franck-Segers goed
BRUSSEL, 12 mei - De Belgische Senaat heeft vandaag de Wet-Franck-Segers, het
vroegere wetsvoorstel-Coremans, goedgekeurd. Hoewel dit voor het katholiek
middelbaar onderwijs een grote stap vooruit betekent, is hiermee toch niet de
gelijkstelling met de wet van 15 juni 1883 tot stand gekomen.
Op 31 juli 1909 besloot de Kamer de behandeling van de wet uit te stellen. Hoe
sterk de Vlaamse publieke opinie voor de eis tot vernederlandsing van het vrij
middelbaar onderwijs was, leerden de incidenten op het Katholiek Congres van
Mechelen op 25 september. Eind november was ook kardinaal Mercier ervan overtuigd
dat een regeling bij wet onvermijdelijk was geworden. Premier Schollaert nam op 3
februari dit jaar het initiatief door de bespreking van de wet zelf aan te kondigen. Op
16 april werd het gecombineerde voorstel in eerste lezing goedgekeurd. De liberaal
Louis Franck had de linkse partijen ver genoeg meegekregen en de rechtervleugel
in de Kamer had definitief afstand genomen van de pressie van de kant van het
episcopaat. De tweede lezing kwam op 22 april door de Kamer: 90 stemmen voor,
46 tegen en 8 onthoudingen.
Op 5 mei nam parlementariër Edward Coremans, de man om wiens voorstel het
allemaal is begonnen, ontslag om gezondheidsredenen.

Status quo bij Belgische verkiezingen
BRUSSEL, 22 mei - Slechts één zetel is bij de parlementsverkiezingen ten gunste
van de liberalen voor de katholieke meerderheid verloren gegaan. De Kamer bestaat
nu uit 86 katholieken, 44 liberalen, 35 socialisten en één Daensist.
In de meeste arrondissementen hadden liberalen en socialisten kartellijsten
ingediend, wat mede een gevolg was van de uitgesproken antiklerikale kritiek van
beide partijen op de onderwijspolitiek van de regering. Een groot electoraal succes
waren deze gemeenschappelijke lijsten echter niet.
Met een meerderheid van 6 zetels (en 12 in de Senaat) zag de regering geen reden
om haar beleid te wijzigen.

Staatsgreep in Suriname op tijd verijdeld
PARAMARIBO, 22 mei - Vandaag heeft het katholieke blad De Surinamer
bekendgemaakt dat een poging tot omverwerping van de koloniale regering op tijd
is verijdeld. Het komplot is aan het licht gekomen doordat een bakker, die door één
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van de samenzweerders benaderd werd om voor geld mensen te werven, onraad rook
en de autoriteiten inlichtte.
De samenzwering, waaraan zeven mannen deelnamen, stond onder leiding van
politie-inspecteur Frans Pavel Vaclac Killinger. Deze voormalige Hongaarse militair
kwam in december 1899 naar Suriname en trad een jaar later tot de politie toe.
Het plan van de komplotteurs was om zich in de nacht van 25 op 26 mei van de
wapens van de politie meester te maken, het fort Zeelandia gewapenderhand in te
nemen, de regering te arresteren en vervolgens de macht over te nemen. Bij het
ochtendgloren zouden op de openbare gebouwen van Paramaribo de witte vlaggen
met een groene ster, het symbool van de nieuwe republiek, wapperen.
Killinger rekende bij zijn coup op steun van de ontevreden en oproerige
Brits-Indische arbeiders van de suikerplantage Mariënburg, wier opstand in 1902
door het koloniaal bestuur met harde hand was neergeslagen.

Opschudding over uitspraken Paus in encycliek
ROME, 29 mei - Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de heiligverklaring
van Carolus Borromaeus (1538-1584) heeft paus Pius X de encycliek Editae Saepe
gepubliceerd die veel beroering wekt.
Het document eert de kardinaal als steunpilaar van het Concilie van Trente en
stimulator van de kerkhervorming die dit concilie voorschreef. De
Borromaeus-encycliek trekt ook van leer tegen ‘onechte’ kerkhervormers in termen
waardoor Duitse en Nederlandse protestanten (met name de vorstenhuizen) zich
geschoffeerd voelen. Zij lezen er een belediging in van grote voormannen uit de tijd
van de Reformatie.
Pruisen doet zelfs stappen op diplomatiek niveau in Rome. Het Vaticaan verklaart
daarop dat de paus met onechte kerkhervormers de ‘modernisten’ in de eigen kerk
bedoelt. De zaak wordt teruggebracht tot een minder gelukkige vertaling, maar de
paus ziet af van officiële publikatie van de encycliek door de Duitse bisschoppen.
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6.
Het conflict in de Duitse bouwnijverheid, dat op 16 april uitbrak, eindigt in een
overwinning van de arbeiders. Naast loonsverhoging wordt de arbeidsdag beperkt
tot 9,5 uur.

15.
De Russische Doema stemt met grote meerderheid voor het wetsvoorstel dat een
einde maakt aan de Finse autonomie. →

15.
Bij de opening van de nieuwe Spaanse Cortes verklaart de regering dat zij een
secularisatiepolitiek voorstaat en een liberaal program wil uitvoeren.

16.
De Amerikaanse territoria Arizona en New Mexico worden als nieuwe staten aan de
Unie toegevoegd.

18.
In Eindhoven is het ‘feestdagenconflict’ bij de gloeilampenfabriek Philips ten einde.
→
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21.
In een door de aartsbisschop van Toledo en 62 bisschoppen ondertekende brief
protesteert de Spaanse katholieke kerk tegen het seculariseringsprogramma van de
regering.

25.
In Edinburgh wordt de Wereld Zendings Conferentie gehouden.

27.
In Brussel vindt de laatste bespreking van de gemengd Belgisch-Nederlandse
commissie plaats. Deze kwam in november 1907 voor het eerst bijeen om over
samenwerking op tarieftechnisch of ander gebied te praten, maar maakte nauwelijks
vorderingen.

27.
In Portugal wordt het parlement ontbonden; nieuwe verkiezingen worden
uitgeschreven.

30.
Finland wordt metterdaad bij Rusland ingelijfd.
-. De Nederlandse bisschoppen spreken zich uit voor een landelijke vakorganisatie.
→

Geboren:
11.
Jacques Yves Cousteau, Frans diepzee-onderzoeker

23.
Jean Anouilh, Frans toneelschrijver
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Gestorven:
5.
O. Henry (ps. van William Sydney Porter)(† 5-6-1940) Amerikaans schrijver

22.
Marie von Wied-van Oranje Nassau (4-7-1841) prinses der Nederlanden; dochter
van prins Frederik, de broer van koning Willem II

Russificatie in Finland
ST. PETERSBURG, 15 juni - De Doema, het Russische parlement, heeft bepaald
dat in het vervolg alle Finse wetten door de Doema moeten worden goedgekeurd.
Daarmee wordt de Finnen een aanzienlijk deel van hun onafhankelijkheid afgenomen.
De maatregel past in het Russische streven Finland nog meer dan vroeger te
russificeren. In de vorige eeuw heeft Finland een grote mate van interne
zelfstandigheid behouden, maar sinds in Rusland tsaar Nicolaas II aan het bewind
is, is daar verandering in gekomen.
Finland werd het Russische monetaire, tol- en postsysteem opgedrongen en de
benoeming, in 1898, van Nikolaj Bobrikov tot gouverneur van het groothertogdom
liep uit op een verdere intensivering van de russificatie. Onder zijn bewind werd
onder andere bepaald dat de Finnen dienst moesten nemen in het Russische leger en
werd het eigen Finse leger afgeschaft. In 1904 werd Bobrikov vermoord. De
Russisch-Japanse oorlog voorkwam een scherpe reactie vanuit Sint Petersburg, maar
de onafhankelijkheidsbeweging in Finland groeide niettemin verder.
Na de oorlog werd de russificatie doorgezet. Twee jaar geleden ging tsaar Nicolaas
zich persoonlijk met Finse zaken bezighouden en vorig jaar werd tot woede van de
Finse bevolking Bobrikovs assistent tot gouverneur benoemd. De maatregel van de
Doema, waarin overigens al openlijk wordt gepleit voor volledige annexatie van
Finland, is in Helsinki scherp afgekeurd. De Finnen hebben geweigerd in de Doema
te worden vertegenwoordigd en vooraanstaande Finse leiders hebben gezegd geen
zitting te zullen nemen in een door Rusland gecontroleerd kabinet.

Bisschoppen doen keuze
UTRECHT, juni - De roomskatholieke bisschoppen hebben verklaard dat zij er geen
bezwaar tegen hebben dat de katholieke vakverenigingen zich landelijk organiseren.
Op 18 juli zal een landelijk ‘Bureau voor de R.K. Vakorganisatie’ opgericht worden.
Voorlopig zullen bij de overkoepelende organisatie 10 bonden met 9356 leden
aangesloten zijn. Tot nog toe hadden de bisschoppen de vakverenigingen slechts
toegestaan zich per bisdom te organiseren. In hun jongste beslissing hebben zij ook
nog eens als ‘ernstige en uitdrukkelijke wens’ geformuleerd dat ‘de hun onderhorige
katholieken zich verenigen en verenigd blijven in katholieke organisaties’ (dit aan
het adres van vooral Unitas). Het CNV dat op 1 juli een landelijke centrale van
christelijke bonden zal vormen (10 organisaties, 6000 leden) wil interconfessioneel
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van karakter zijn met de formule: ‘... aanvaardt de christelijke beginselen en verwerpt
mitsdien de klassenstrijd.’

Geschil bij Philips voorbij
EINDHOVEN, 18 juni - Het ‘feestdagenconflict’ bij Philips is geëindigd in een
gedeeltelijke overwinning voor het personeel.
Na een serie conflicten over de verschijning van een katholiek vakbondsblad en
het doorwerken op kerkelijke feestdagen kwam het op 14 mei bij Philips tot een
uitbarsting. Anton en Gerard Philips deelden hun personeel mee, dat het lidmaatschap
van een katholieke vakbond voor de Philips-arbeiders voortaan verboden zou zijn
(over neutrale en socialistische bonden werd niet gesproken).
Tachtig meisjes van de lampenfabriek weigerden een verklaring te tekenen dat zij
geen lid waren van een katholieke bond; zij werden op staande voet ontslagen.
De rooms-katholieke geestelijkheid koos partij voor de meisjes en sprak vanaf de
preekstoel haar afschuw uit over ‘op winst beluste ondernemers die de christelijke
feestdagen ontheiligen’. Een steuncomité van katholieke notabelen bracht geld bijeen
voor de ontslagenen en de uitgeslotenen (op 1 juni was er al een bedrag van ƒ 600
beschikbaar).
Anton Philips toonde zich pas tot onderhandelen bereid, toen met staking werd
gedreigd. Hij verklaarde zich bereid de katholieke vakorganisaties te erkennen, maar
wilde niet toegeven waar het ging om doorwerken op feestdagen en het weer in dienst
nemen van de ontslagenen. Toen echter de leden van de socialistische
metaalbewerkersbond, die zich eerder afzijdig hadden gehouden, dreigden de hele
fabriek stil te leggen, werd het overleg door de betrokken partijen hervat. Het nu
bereikte akkoord houdt in, dat er op christelijke feestdagen niet meer wordt
doorgewerkt.
Philips zal de meeste meisjes weer terugnemen, met uitzondering van 70
arbeidsongeschikten en 30 die ‘te veel propaganda in de fabriek’ hebben gemaakt.
Van de mannen mogen er slechts zes terugkomen; bestuurders van bonden worden
niet opnieuw aangenomen. Aan bazen en onderbazen wordt het lidmaatschap van
een vakbond door Philips niet toegestaan.
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In Parijs onstaat onrust na een openbare terechtstelling. In een demonstratie wordt
de afschaffing van de doodstraf geëist.

4.
Rusland en Japan sluiten een overeenkomst waarin zij hun invloedssferen in
Mantsjoerije en Korea afbakenen.

4.
In de Amerikaanse stad Reno (Nevada) vindt de strijd plaats tussen de
wereldkampioen boksen in het zwaargewicht ‘li’l Artha' Jack Johnson, en de kampioen
van 1899-1905 Jim Jeffries. Johnson wint van zijn uitdager door k.o. in de 15de
ronde. Bij het bekend worden van dit nieuws komt het tot rassenonlusten in
verschillende steden, waarbij talrijke doden vallen. →

9.
De SDAP en het NVV bereiken een compromis over de steunverlening aan de
stakende arbeiders van de textielfabriek Menco in Enschede. →

26.
De Nederlandse regering dient een wetsvoorstel in dat de versterking van de
kustverdediging beoogt. Het bouwen van een fort bij Vlissingen is het belangrijkste
punt uit het ontwerp. →

27.
Turkije dreigt Griekenland met oorlog als dit land ertoe overgaat om Kretenzische
afgevaardigden toe te laten in het parlement. Kreta staat nog steeds onder Turkse
soevereiniteit.

28.
President José Madriz van Nicaragua beklaagt zich bij de regeringen van Europese
mogendheden over de Amerikaanse interventie in de burgeroorlog in zijn land.
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29.
De Franse regering besluit om in het Vreemdelingenlegioen een eenheid van soldaten
uit de Elzas te formeren. Deze zal in Afrika en Indo-China ingezet worden.

29.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben besloten het
Concertgebouworkest voor de eerste maal een subsisie van ƒ 5000 voor 1912 te
verlenen. De gemeente 's-Gravenhage volgt dit voorbeeld een jaar later.

Gestorven:
3.
Julius Slabbe (1846) Belgisch schrijver

4.
Giovanni Schiaparelli (14-3-1835) Italiaans astronoom

26.
Philipus Jacobus Hoedemaker (16-7-1839) Nederlands orthodox theoloog
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Stakingsbijeenkomst in Enschede van arbeiders van de firma Menco.

Compromis SDAP-NVV
AMSTERDAM, 9 juli - SDAP en NVV zijn het fundamenteel oneens over de
steunverlening aan de arbeiders van de textielfabriek Menco in Enschede, maar
hebben toch een compromis bereikt.
Als gevolg van een arbeidsconflict bij Menco zijn circa 8000 arbeiders in staking
of uitgesloten. Hierbij zijn 1100 leden van de NVV-bond ‘De Eendracht’ betrokken.
De georganiseerden zijn voor het volhouden van de strijd afhankelijk van de
bereidheid van de niet-georganiseerden het werk niet te hervatten.
Volgens het NVV-bestuur dienen door de SDAP bijeengebrachte steungelden
uitsluitend ten goede te komen aan ‘De Eendracht’. SDAP-leider Troelstra is, nadat
hij een bezoek aan Twente had gebracht, echter voorstander van steun aan ook
niet-georganiseerden, gezien de nood waarin zij verkeren.
Het partijbestuur heeft nu als zijn mening uitgesproken dat het NVV-standpunt
begrijpelijk is, maar dat de Menco-staking moet worden beschouwd als ‘een stuk
klassenstrijd’; als de SDAP steunt en tot steun opwekt, moet deze steun aan allen
worden gegeven. Direct na de vergadering van het partijbestuur werd overleg gepleegd
met het NVV-bestuur. Dat bleek een hard standpunt in te nemen: alleen SDAP-steun
voor NVV-leden. Ten slotte is er een compromis gesloten: van de SDAP afkomstige
steungelden worden allereerst aan ‘De Eendracht’ gegeven ter ondersteuning van de
eigen leden. Pas als dat voldoende is, ontvangen ook de ongeorganiseerden een
uitkering. Met dit compromis is een dreigende breuk tussen NVV en SDAP bezworen.

Rassenonlusten in VS na bokswedstrijd
RENO, 4 juli - In verschillende Amerikaanse steden is het tot ernstige rassenonlusten
gekomen na de overwinning van de kleurling ‘Li'l Artha’ Johnson in het gevecht om
de wereldtitel zwaargewicht boksen. De onlusten, waarbij vele doden vielen, tonen
aan dat de toestand tussen blanken en negers in de VS de laatste tijd steeds explosiever
is geworden. Hoewel bijna een halve eeuw geleden de slavernij is afgeschaft, verkeren
de Amerikaanse negers, vooral in het zuiden, in een toestand van onderdrukking.
Wel heeft het Hooggerechtshof in 1896 bepaald dat scheiding van blank en zwart
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geoorloofd is, mits zwarten dezelfde faciliteiten wordt geboden als blanken. In het
zuiden is daar niets van terechtgekomen en is een volledig gesegregeerde samenleving
ontstaan. Om de positie van de zwarten te verbeteren is in 1909 de NAACP (National
Association for the Advancement of Colored People) opgericht, die ervoor ijvert de
werkgelegenheid in de industrie voor zwarten uit te breiden en de politiebescherming
van zwarten te vergroten.

Plan om kustverdediging te versterken
DEN HAAG, 26 juli - Het kabinet heeft een breed opgezet plan ter versterking van
onze kustverdediging ingediend bij de Tweede Kamer. De totale kosten worden
geraamd op ƒ 40 miljoen. Het plan voorziet in nieuwe vestingwerken aan de
Westerschelde, versterking van een groot aantal bestaande verdedigingswerken en
de bouw van acht torpedoboten, veertien pantserschepen en twee onderzeeërs. Volgens
de regering is het dringend nodig de kustverdediging te versterken en uit te breiden,
omdat ‘de aanvalsmiddelen waarover een vijandelijke vloot, welke tegen onze kusten
of zeegaten opereert, kan beschikken, aanzienlijk in vermogen zijn toegenomen
sedert de tijd waarin onze kustversterkingen tot stand kwamen’.
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5.
In Hamburg staken 10 000 dokwerkers voor arbeidstijdverkorting en loonsverhoging.
De havenbaronnen gaan nu tot uitsluiting van 2400 dokwerkers over.

8.
Een opstand van constitutionele nationalisten in Teheran wordt door de regering
bloedig onderdrukt. De leiders van de opstand, Sattar Khan en Begir Khan, worden
gearresteerd.

13.
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In België wordt premier Schollaert gedwongen zijn kabinet te herschikken nadat er
twee ministers zijn opgestapt in verband met meningsverschillen tussen oud- en
jongklerikalen, die zich verscherpt hebben door de voor de regeringspartij ongunstig
verlopen verkiezingen.

15.
In Gent wordt een gezamenlijke betoging van socialisten en liberalen gehouden voor
algemeen kiesrecht en tegen de schoolwet. Dit is het begin van samenwerking om
de hegemonie van de Katholieke Partij te breken.

18.
In Wenen wordt de 80ste verjaardag van keizer Franz Joseph met veel luister gevierd.
Hij is al vanaf 1848 aan de macht.

20.
In Nicaragua wordt een pro-Amerikaans bewind geïnstalleerd. →

22.
Na voltooiing van de militaire bezetting wordt Korea nu officieel bij Japan ingelijfd.
→

31.
Op een tour door 16 Amerikaanse staten doet ex-president Teddy Roosevelt Kansas
aan, waar hij zijn concept van ‘nieuw nationalisme’ ontvouwt. Kern hiervan is dat
bezit de staat moet dienen en niet moet beheersen. Hij krijgt geweldige bijval, en
hierdoor aangemoedigd besluit hij terug te keren in de landelijke politiek, desnoods
met een eigen partij.
-. Tussen Oostenrijk/Hongarije en Servië wordt een handelsverdrag gesloten.

Geboren:
17.
J.A. Manusama, Moluks politicus
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25.
J.B. Charles (ps. Willem Hendrik Nagel) († 29-7-1983) Nederlands schrijver, essayist
en criminoloog

Gestorven:
13.
Florence Nightingale
(12-5-1820) Engels verpleegster

Opstand met steun VS brengt bewind Nicaragua ten val
MANAGUA, 20 augustus - Door de Verenigde Staten gesteunde opstandelingen in
Nicaragua hebben de regering van president José Madriz ten val gebracht. In Managua
is een pro-Amerikaans regime geïnstalleerd.
De val van Madriz is de bezegeling van een opstand die bijna een jaar heeft
geduurd. Nadat de ‘liberale’ president José Santos Zelaya zich het ongenoegen van
de Verenigde Staten op de hals haalt door met Groot-Brittannië en Japan te gaan
praten over de aanleg van een kanaal tussen de oceanen door Nicaragua, laat
Washington weten dat een opstand van conservatieven niet onwelkom zou zijn. In
oktober 1909 begint die opstand in de oostelijke havenstad Bluefields. De
regeringstroepen hebben de situatie snel onder controle. Maar wanneer twee
Amerikaanse huurlingen die worden betrapt bij het leggen van mijnen, worden
geëxecuteerd, stuurt Washington 200 mariniers naar Bluefields om de Amerikaanse
belangen te beschermen. De opstand gaat door onder Amerikaanse bescherming, en
Zelaya ziet zich ten slotte gedwongen om af te treden. Zijn opvolger, de liberaal José
Madriz, kan echter evenmin genade vinden in Amerikaanse ogen. Ondanks de felle
protesten van Madriz blijven de Amerikanen de opstandelingen steunen - de
Amerikaanse marine houdt Nicaraguaanse schepen tegen wanneer deze een aanval
willen beginnen op Bluefields. Wanneer de opstandelingen Managua bezetten valt
de regering-Madriz.

Korea wordt door Japan geannexeerd
TOKIO, 22 augustus - Japan heeft vandaag Korea na een langdurige bezetting formeel
geannexeerd. Dit is in Tokio bekendgemaakt.
De annexatie vloeit voort uit het vredesverdrag van Portsmouth tussen Japan en
Rusland, waarin de heerschappij van Tokio over Korea werd geaccepteerd. Na dit
verdrag van september 1902 zag de Koreaanse keizer zich in december van datzelfde
jaar gedwongen een verklaring te ondertekenen waarin Korea een protectoraat van
Japan werd.
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Verschillende opstanden van het leger in de afgelopen jaren, met name in de
zuidelijke provincies van het schiereiland, hebben de Japanners niet van hun koers
af kunnen brengen. Evenmin werd het beroep van Korea op de internationale
vredesconferentie in Den Haag in 1906 beantwoord. De grootmachten weigerden
tussenbeide te komen in de al jaren slepende Koreaanse kwestie.
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3.
Bij de uitgebroken Britse havenstaking gaan de havenbaronnen over tot uitsluiting
van 30 000 arbeiders. Hierop beginnen in Wales 10 000 mijnwerkers een
sympathiestaking. →

5.
In haar laboratorium te Parijs slaagt de natuurkundige Madame Curie erin om enkele
grammen radium te verkrijgen.

7.
Het Haagse Internationale Hof van Justitie doet uitspraak in de zaak over
visserijrechten tussen de VS en Newfoundland, die in oktober 1906 aanhangig werd
gemaakt.

10.
In de Berlijnse arbeiderswijk Moabit komt het tot ernstige rellen. →

11.
Op het 12de Duitse Zionistencongres te Frankfurt am Main wordt Palestina
aangewezen als nationaal Joods tehuis. Het congres doteert geld om in Palestina een
kolonisatieorganisatie op te richten.
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15.
De Nationalistische Partij van Louis Botha wint de eerste verkiezingen voor het
Zuidafrikaanse parlement.

19.
In Rotterdam begint de Eerste Vliegweek, waar de Belgische vliegpionier Jan
Olieslagers, een ex-wielrenner die de bijnaam ‘Antwerpse duivel’ heeft, zal acteren.
Hij was in augustus al met veel succes actief in Groningen en Utrecht.

19.
In Duitsland begint een zeeliedenstaking. De reders besluiten om onderkruipers uit
Groot-Brittannië naar de havens van Hamburg, Bremen en Stettin te halen.

19.
In Amsterdam betogen 25 000 mensen voor algemeen kiesrecht. →

26.
Mgr. Hendrik Poels wordt door de bisschop van Roermond, mgr. Drehmans, benoemd
tot algemeen aalmoezenier van de arbeiders in Limburg.

Geboren:
14.
Robert Liebermann, Zwitsers componist

14.
Gaston Deferre, Frans socialistisch politicus

Gestorven:

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

2.
Henri Rousseau, bijgenaamd le Douanier (21-5-1844) Frans naief schilder

Betoging voor kiesrecht
AMSTERDAM, 19 september - De SDAP heeft op het IJsclubterrein in Amsterdam
ter voorbereiding van een volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht een
mobilisatie-meeting georganiseerd. Ongeveer 25 000 mensen woonden de
massabijeenkomst bij.
Het eerder dit jaar (met Pasen) in Leeuwarden gehouden partijcongres van de
SDAP besloot tot een volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht. Binnenkort zal
het SDAP-partijbestuur de tekst van het volkspetitionnement opstellen.

Recordaantal van 25 000 demonstranten voor algemeen kiesrecht bijeen op het IJsclubterrein in
Amsterdam.

Onlusten in Berlijnse arbeiderswijk
BERLIJN, 10 september - In de Berlijnse wijk Moabit is het gisteren en vandaag tot
ernstige ongeregeldheden gekomen. Een nog onbekend aantal demonstranten is
hierbij gewond geraakt. De Berlijnse politie trok vandaag met blanke sabel de roerige
wijk binnen. Ze werd vanuit ramen bekogeld met brandende projectielen. Er wordt
melding gemaakt van omvangrijke schade door vernielingen.
Aanleiding tot de ongeregeldheden is een stakingsconflict bij de kolenhandelaren.
Het personeel van de Berlijnse kolenhandel is al geruime tijd in staking. De
werkgevers hebben daarop gereageerd door niet-vakbondsleden in te huren en op
deze manier de staking van de bond te doorbreken. De politie beschermde de
afgelopen dagen de nieuwe kolendragers tegen woedende stakers. Daarna richtte de
woede van de stakers zich tegen de politie.
In de Rijksdag is het na de onlusten al tot een hevige woordenwisseling gekomen
tussen sociaal-democraten en regering. De oppositie heeft een fel protest laten horen
tegen wat genoemd wordt ‘het provocerende optreden’ van de politie. Rijkskanselier
von Bethmann-Hollweg heeft daarentegen de socialisten ervan beschuldigd als ‘agents
provocateurs’ te hebben gefungeerd. De ‘morele medeplichtigheid van de socialisten
staat vast’, aldus de rijkskanselier. De Duitse sociale wetgeving is verder
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voortgeschreden dan waar ook ter wereld, aldus von Bethmann-Hollweg, en ‘illegale
en gewelddadige aanvallen zullen met alle middelen die de staat ter beschikking
staan de kop worden ingedrukt’.

Scheepswerven schorsen ketelmakers
LONDEN, 3 september - Scheepswerven in Schotland en Noordoost-Engeland hebben
zo'n dertigduizend ketelmakers geschorst wegens schending van hun arbeidscontract.
De leden van de Ketelmakersbond, werkzaam op de scheepswerven, weigeren
nieuwe regelingen voor stukwerk te aanvaarden, omdat zij daardoor financieel
achteruit zouden gaan.
Onrust over arbeidsvoorwaarden en beloning is ook ontstaan in andere
bedrijfstakken. In Cradley Heath hebben vrouwelijke werknemers van de Associatie
van Kettingfabrikanten het werk neergelegd. In Noord-Engeland probeert de directie
van de Great Northern Railway een geschil met de Gezamenlijke Verenigingen van
Spoorwegambtenaren bij te leggen.
De uitsluiting van de dertigduizend ketelmakers op de scheepswerven zal naar
verwachting grote problemen opleveren voor de continuïteit in het werk. Gevreesd
wordt voor aanzienlijke vertragingen in de aflevering van schepen, omdat de
werkzaamheden van de ketelmakers nauw zijn verbonden met die van andere groepen
werknemers in de scheepsbouw.
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2.
In een textielconflict in het Engelse Lancaster worden door uitsluiting 700 spinnerijen
gesloten en staan 150 000 arbeid(st)ers op straat.

4.
In Portugal breekt een revolutie uit. Koning Manuel II slaagt erin te ontvluchten en
wijkt uit naar Groot-Brittannië. →
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5.
De liberale schrijver en hoogleraar Teófilo Braga wordt leider van de voorlopige
revolutionaire regering in Portugal. →

5.
De Mexicaan Francisco Madero roept op tot strijd tegen dictator Porfirio Diaz. →

6.
De grote Duitse dokwerkersstaking die in augustus in Hamburg is uitgebroken en
oversloeg naar andere steden, wordt winnend door de bonden beëindigd. De werkweek
wordt bekort van 60 tot 55 uur per week en de lonen worden met 8% verhoogd.

10.
De Franse minister-president Aristide Briand zet troepen in om een uitgebroken
spoorwegstaking te breken. →

Op 10 oktober zet de Franse premier Aristide Briand militairen in om een uitgebroken spoorwegstaking
te breken. Een algemene staking wordt hierdoor voorkomen. Foto links: troepen bewaken de
dienstingang van het Gare du Nord in Parijs. Foto rechts: soldaten die een station bezet hebben,
houden pauze.

18.
De Franse spoorwegstaking wordt onder druk van de regering zonder succes
opgeheven. →
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Op 10 oktober zet de Franse premier Aristide Briand militairen in om een uitgebroken spoorwegstaking
te breken. Een algemene staking wordt hierdoor voorkomen. Foto links: troepen bewaken de
dienstingang van het Gare du Nord in Parijs. Foto rechts: soldaten die een station bezet hebben,
houden pauze.

18.
De Kretenzer Elevtherios Venizelos wordt minister-president van Griekenland, als
opvolger van Dragoumis. Zijn kabinet heeft - met steun van een groep democratisch
gezinde officieren - de koning zover gekregen dat hij de Nationale Vergadering bijeen
heeft geroepen. →

31.
In het Westvlaamse Ingelmunster gaan ondernemers naar aanleiding van een staking
over tot grootscheepse uitsluiting. →

Geboren:
13.
Art (eig. Arthur) Tatum († 4-11-1956) Amerikaans jazzpianist en -componist

Gestorven:
10.
Willem Maris (18-2-1844) Nederlands schilder; lid van de Haagse school
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18.
Thaddaus Robl (22-10-1877) Duits wielercoureur; meervoudig wereldkampioen
stayeren en houder van het werelduurrecord

30.
Henri Dunant (8-5-1825) Zwitsers publicist; oprichter van het Internationale Rode
Kruis in 1863
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In Lissabon demonstreren republikeinen ten gunste van het nieuwe regime.

Portugal wordt republiek
LISSABON, 5 oktober - Een opstand van gewapende burgers en soldaten in Lissabon
heeft tot de val van de monarchie geleid. Portugal is uitgeroepen tot een republiek.
Koning Manuel wist te ontkomen naar Groot-Brittannie.
De republikeinse revolutie is gisteren begonnen, nadat op 3 oktober de moord op
een republikeinse leider het sein vormde om de al gereed liggende plannen voor
rebellie uit te voeren. In augustus had de republikeinse partij al
verkiezingsoverwinningen behaald in Lissabon en Porto.
De opstandelingen hebben een voorlopige regering ingesteld onder het
presidentschap van Teófilo Braga, een 67-jarige professor die zich sterk heeft gemaakt
voor de verspreiding van het republikeinse gedachtengoed.
De voorlopige regering neemt een reeks maatregelen tegen de als te conservatief
beschouwde Rooms-Katholieke Kerk, vervangt de real door de escudo als
munteenheid, wijzigt de kleuren van de nationale vlag van wit en blauw in rood en
groen, vereenvoudigt de spelling en komt met een nieuw volkslied.
Een in mei 1911 gekozen grondwetgevende vergadering stelt een grondwet op die
op 20 augustus van kracht wordt. Op 24 augustus neemt de nieuwgekozen president,
de advocaat Manuel José de Arriaga, de macht over van de voorlopige regering.

Massale lock-out in Ingelmunster
INGELMUNSTER, 31 oktober -Vijfhonderd wevers zijn in Ingelmunster (provincie
West-Vlaanderen) het slachtoffer geworden van een massale lock-out. Ze hadden
het werk neergelegd om een hoger loon af te dwingen, uit protest tegen het ontslag
van een aantal syndicale, militante arbeiders en tegen de slechte kwaliteit van de
spoelen waarmee ze moeten werken.
De staking was een van de belangrijkste uitingen tot nu toe van het
christen-democratische syndicalisme, dat zich met de Belgische Volksbond in een
corporatieve structuur heeft georganiseerd en poogt een tegenwicht te vormen tegen
de snel groeiende socialistische vakbonden.
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De lock-out bewees echter de onverzettelijkheid van de werkgevers. De stakers
kregen evenwel de steun van de Volksbond, het Ingelmunsterse gemeentebestuur en
van parlementsleden uit Tielt en Roeselare, alsook uit het buitenland.
Arbitrage stelde de stakers uiteindelijk in het ongelijk: arbeiders hadden geen eisen
te stellen.

Oproep Madero tot verzet
MEXICO-STAD, 5 oktober - Francisco Madero heeft vanuit Texas opgeroepen tot
gewapende strijd tegen de Mexicaanse dictator Porfirio Diaz.
In de verklaring van San Luis Potosi, genoemd naar de gevangenis waar hij heeft
gezeten, belooft Madero naast gematigde politieke hervormingen ook een
landhervorming. Deze moet een einde maken aan de situatie dat 95 procent van de
mensen die op het land werken, geen eigen grond heeft.
Twee boerenbewegingen beantwoorden Madero's oproep tot een opstand. In de
noordelijke deelstaat Chihuahua komen boeren in opstand onder leiding van Pascual
Orozco en Pancho Villa. In de zuidelijke deelstaat Morelos voert Emiliano Zapata
een groep rebellerende Indianen aan. In november worden de eerste schoten gelost
en begint de Mexicaanse revolutie echt. Aan het einde van het jaar hebben opstandige
boeren grote delen van Chihuahua in hun macht.
De oproep van de 36-jarige Madero, telg uit een familie van rijke landeigenaars,
komt nadat Diaz, ondanks de uitspraak dat er ruimte is voor oppositie, Madero in
juni dit jaar gevangen heeft laten zetten toen hij campagne voerde tegen de
herverkiezing van Diaz. Nadat Diaz de ‘verkiezingen’ in september vrijwel volledig
had gewonnen, liet hij Madero vrij omdat hij hem niet meer als een gevaar
beschouwde.

Venizelos premier van Griekenland
ATHENE, 18 oktober - De Kretenzer Elevtherios Venizelos is vandaag benoemd tot
premier van een nieuwe Griekse regering, die tot taak heeft vergaande
maatschappelijke hervormingen door te voeren.
Venizelos, een liberaal naar Westeuropese snit, is in het zadel gekomen dank zij
een staatsgreep van jonge officieren in december 1909. Hun progressieve Militaire
Bond slaagde er in januari dit jaar in om het Griekse parlement, de ‘Vouli’, te bewegen
tot enkele ingrijpende wijzigingen van de grondwet.
De officieren keerden zich met hun machtsgreep vooral tegen de dominante positie
van koning George, een telg uit het Deense huis Van Sonderburg-Glücksburg, die
in 1863 op de troon kwam na een succesvolle militaire staatsgreep tegen koning Otto
van Saksen-Coburg die zich niets gelegen liet liggen aan de in wezen liberale
constitutie. Onder het bewind van koning George was de Griekse economie eind
vorige eeuw snel achteruitgegaan. De staatsschuld nam zelfs zo snel toe dat de
buitenlandse mogendheden in 1898 een internationale financiële commissie in het
leven riepen die de Griekse schatkist moest controleren. Griekenland was in feite
failliet.
Venizelos, een vertrouweling van de jonge opstandige officieren van 1909, moet
de Griekse economie nu via hervormingen op peil zien te brengen.
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1.
Ten gevolge van de spoorwegstaking in oktober treedt het Franse kabinet-Briand af.

3.
Briand vormt een tweede kabinet, dat uitsluitend uit radicalen bestaat.

5.
In Potsdam bij Berlijn wordt een tweedaagse conferentie tussen keizer Wilhelm en
tsaar Nicolaas II afgesloten. Overeenstemming wordt bereikt over de invloedssferen
in het Midden-Oosten. Rusland krijgt de vrije hand in Noord-Perzié terwijl Duitsland
gesteund wordt bij de aanleg van de Bagdadbaan.

6.
In Nederland gaat de door de SDAP georganiseerde actie van start om door middel
van een volkspetitionnement regering en parlement onder druk te zetten voor invoering
van algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht. De coordinatie is in handen van een
Comité van actie, waarin ook het NVV is vertegenwoordigd.

7.
De Brusselse Wereldtentoonstelling wordt gesloten. →
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8.
Bij de mijnstaking in Wales, die op 3 september is uitgebroken, schiet de politie op
stakers. →

8.
In Brussel wordt het nieuwe parlementaire jaar door de Koning zelf geopend, iets
dat sinds 1882 niet meer is voorgekomen. →

8.
Bij parlementsverkiezingen in de VS behalen de Democraten voor het eerst sinds
1894 een meerderheid.

15.
In Brazilië komt generaal Hermés de Fonseca na een coup aan de macht en vormt
een militaire junta.

26.
Op het pas geopende vliegveld Soesterberg (Utrecht) worden vliegdemonstraties
gehouden. →

Op 26 en 27 november worden onder grote belangstelling op de heide bij Soesterberg de tweedaagse
vliegwedstrijden gehouden. Op de foto doorklieven maar liefst drie vliegmachines tegelijk het luchtruim,
bestuurd door de aviateurs Wijnmalen, Koolhoven en Küller.
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28.
De Britse regering-Asquith besluit voor de tweede keer dit jaar verkiezingen uit te
schrijven om een beslissing te forceren in het conflict met het Hogerhuis, dat zich
verzet tegen inperking van zijn prerogatieven.

Gestorven:
20.
Graaf Ljev Nikolajevitsj Tolstoj (9-9-1828) Russisch schrijver, maatschappijhervormer
en ethicus

Britse staking escaleert

Vrijwilligers houden de kolenmijn Glamorgan in Cardiff draaiende.

LONDEN, 9 november - De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Winston
Churchill, heeft de leiders van de stakende mijnwerkers in Wales uitgenodigd naar
Londen te komen voor arbitragebesprekingen.
Maar zijn verzoek aan de mijnwerkers om zich terstond van verdere opstandigheid
te onthouden wordt genegeerd. Ook gisteren braken gewelddadige rellen uit, waarbij
zowel stakers als politieagenten gewond raakten. Het aantal gewonden als gevolg
van de onlusten in de afgelopen weken loopt al in de honderden.
Inmiddels zijn in de oproerige mijnstreken militairen aangekomen om de politie
bij te staan bij het herstel van orde en rust. De stakers hebben het vooral gemunt op
de mijninstallaties en tot dusver is al voor onnoemelijke bedragen schade aangericht.
Uit Cardiff wordt gemeld dat de situatie nu zo ernstig is, dat alleen het leger nog
redding kan brengen. Een politie-officier verklaarde dat de oproerlingen zo tekeergaan,
dat alleen geweren hen nog kunnen tegenhouden. Er zijn berichten van enkele doden
en tweehonderd gewonden.
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Winston Churchill houdt de militairen voorlopig nog achter de hand, maar heeft
gewaarschuwd dat hij niet zal aarzelen hen in te zetten om toename van de
gewelddadigheden te voorkomen.

Wereldexpositie wordt gesloten
BRUSSEL, 7 november - Gisteravond is de Wereldtentoonstelling in Brussel officieel
gesloten, waarbij het vuurwerk helaas niet kon worden afgestoken vanwege de regen.
De tentoonstelling heeft meer dan 100 000 bezoekers getrokken. Wie in de
afgelopen maanden vijftig keer in Antwerpen de cinema Prins Albert bezocht, kreeg
een bon voor een gratis treinreis naar Brussel en toegang tot de expositie.
Brunfaut en Van IJsendijck, de beste Belgische architecten van het moment, hadden
de expositie ontworpen. Op de Britse afdeling hadden de modellen van nieuwe
pakket- en oorlogsboten veel bekijks. In het Franse paviljoen stalen de Soedanese
scherpschutters en spahi's de show. Nederland toonde een nieuw model brievenbus.
Als Antwerps paviljoen fungeerde een replica van het Rubenshuis.

Albert I houdt rede in parlement

Koning Albert I.

BRUSSEL, 8 november - Onder hevig rumoer heeft koning Albert zijn eerste
toespraak in het parlement gehouden, ter gelegenheid van de opening van het
parlementaire jaar.
Albert volgde op 23 december 1909 zijn oom Leopold II op als Koning der Belgen.
Op een jonggestorven zoontje na had Leopold geen mannelijke nakomelingen die
aanspraak konden maken op de troon.
Zoals ook tijdens zijn troonrede gebeurde, werd Albert tijdens zijn toespraak
herhaaldelijk door socialistische kamerleden onderbroken. Volgens BWP-leider
Emile Vandervelde was dat rumoer niet tegen de Koning gericht, maar ‘tegen de
politieke misdadigers die ons regeren’.
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1.
In Mexico wordt president Porfirio Diaz herkozen. De oppositieleider Franscisco
Madero weigert zich hier bij neer te leggen en roept op tot revolutie. De oppositie
wil afschaffing van het grootgrondbezit.

9.
Franse troepen bezetten de Marokkaanse havenstad Agadir. →

9.
Turkse troepen slaan een Arabische opstand in Palestina neer.

10.
De Amsterdamse fysicus Johannes Diederik van der Waals krijgt de Nobelprijs voor
natuurkunde voor zijn onderzoek naar het vloeibaarheidspunt van gassen. Het
Permanent Internationaal Vredesbureau te Bern krijgt de Nobelprijs voor vrede. →

11.
Bij de parlementsverkiezingen in Griekenland krijgt de partij van minister-president
E. Venizelos de meerderheid.
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12.
De Oostenrijkse kanselier baron von Bienerth biedt de keizer het ontslag van zijn
regering aan wegens zijn falen om tot een oplossing te komen in het conflict tussen
Duits- en Tsjechischsprekenden in Bohemen en Moravië.

17.
De Nederlandse minister van Oorlog Cool treedt af vanwege de kritiek van de Kamer
op zijn wetsontwerp inzake de kustverdediging (de bouw van een fort bij Vlissingen),
en het afstemmen van zijn voorstel om salarisverhoging voor officieren door te
voeren. Zijn opvolger wordt H. Colijn.

18.
In Antwerpen vindt een demonstratie plaats om de vernederlandsing van de Gentse
Universiteit te eisen. →

21.
De Britse parlementsverkiezingen veranderen de samenstelling van het Lagerhuis
nauwelijks. →

24.
In Nederland wordt bij Koninklijk Besluit de Reclassering ingesteld.

29.
In Antwerpen wordt door Maria Belpaire een christelijksociale Vrouwenbond
opgericht die gestoeld is op het programma van Louise van der Plas.

Geboren:
19.
Jean Genet, Frans (toneel-) schrijver
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Zouaven schepen zich in om de Franse troepen die de Marokkaanse havenstad Agadir hebben bezet,
terzijde te staan.

Fransen bezetten Agadir
PARIJS, 9 december - Franse troepen hebben de Marokkaanse havenstad Agadir
bezet onder hevige diplomatieke protesten van Berlijn.
Evenals drie jaar geleden het geval was bij de bezetting van Casablanca, geeft de
regering in Parijs ook ditmaal als motief de onlusten in de stad, waarvan Europeanen
het slachtoffer zouden worden.
Hoewel de conferentie van Algeciras in 1906 Frankrijk de vrije hand liet in het
formeel onafhankelijke sultanaat Marokko, heeft Duitsland zich bij die beslissing
nooit neergelegd. Het keizerrijk beticht Frankrijk ervan dat het de vrije toegang tot
de Marokkaanse havens niet garandeert en dat het erop uit zou zijn het sultanaat in
zijn geheel te bezetten.
Parijs wijst deze beschuldigingen van de hand.
Franse diplomaten voeren aan dat Frankrijk op grond van de conferentie van
Algeciras en door overeenkomsten met de vroegere sultan Abd al-Aziz en diens broer
en opvolger Manlai Abd al-Hafid volstrekt rechtmatig optreedt in Marokko, waar
het onder meer de vorming van de inlandse politiemacht op zich heeft genomen, de
acht vrijhavens heeft toegerust en de handhaving van de orde garandeert in het
grensgebied tussen Marokko en de Franse provincie Algerije.
Men neemt in diplomatieke kringen in Parijs aan, dat de protesten van Berlijn niet
zullen leiden tot een crisis in Europa.
Vorig jaar nog trad Duitsland toe tot de Union des Mines, waarin de Duitsers met
de Fransen samenwerken bij het exploiteren van de Marokkaanse bodemschatten.

De ‘drie kraaiende hanen’
ANTWERPEN, 18 december - In Antwerpen is een betoging, geleid door Frans van
Cauwelaert (katholiek), Louis Franck (liberaal) en Camille Huysmans (socialist), de
‘drie kraaiende hanen’, gehouden om de vernederlandsing van de Gentse universiteit
af te dwingen.
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De goedkeuring van de Wet-Franck-Segers en de verkiezing van Frans Van
Cauwelaert op 22 mei hebben deze actie een grote stimulans gegeven.
Op 17 september verdedigde Van Cauwelaert op het Vlaamse Wetenschappelijke
Congres de vervlaamsing van Gent.
De Franstalige professoren stichtten echter op 23 oktober een ‘Union pour la
défense de la langue française à l'université de Gand’. Maar op 11 november kondigde
Alfons van de Perre een Vlaamse drie-partijenactie aan.
Nadat Van Cauwelaert op 6 december in zijn eerste parlementaire rede in de Kamer
een amendement op het antwoord op 's Konings rede had verdedigd, dat inhield ‘dat
er, zonder verwijl, moet worden overgegaan tot de oprichting van een Vlaamse
hogeschool’, was het hek van de dam.
Op deze eerste grote volksbetoging hebben de ‘drie kraaiende hanen’ verklaard
niet te zullen rusten voordat het doel bereikt is.
De demonstratie in Antwerpen werd het startsein voor een maandenlange reeks
betogingen in honderden steden en gemeenten.

Van der Waals krijgt Nobelprijs
STOCKHOLM, 10 december - De als onderwijzer begonnen, via MO-akten
opgeklommen en inmiddels twee jaar gepensioneerde hoogleraar van de Universiteit
van Amsterdam Johannes Diderik van der Waals, heeft in de Zweedse hoofdstad de
Nobelprijs voor natuurkunde in ontvangst genomen.
De Nobelprijswinnaar heeft zijn onderscheiding in de eerste plaats te danken aan
zijn werk betreffende de toestandsvergelijking van vloeistoffen en gassen. Deze ‘Wet
van Van der Waals’ treedt in de plaats van de beroemde Wet van Boyle-Gay Lussac,
die onder bepaalde extreme omstandigheden niet geldig blijkt. Dat wordt onder
andere veroorzaakt door de aantrekkingskracht tussen de moleculen, de
Vanderwaalskracht. Met zijn theorie van de binaire (uit twee componenten bestaande)
mengsels heeft Van der Waals de grondslag gelegd voor een geheel nieuwe tak van
wetenschap.
Mede dank zij het werk van Van der Waals slaagde Kamerlingh Onnes er ruim
twee jaar geleden in helium vloeibaar te maken. Ook heeft Van der Waals het gelijk
aan zijn zijde gekregen met de bewering dat moleculen werkelijk bestaan: tot voor
kort een heftig strijdpunt in de wereld van chemici en fysici.

Johannes Diderik van der Waals.

Britten steunen regeringsbeleid
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LONDEN, 21 december - Tijdens de jongste verkiezingen in Groot-Brittannië hebben
de Liberalen twee zetels verloren, maar is de meerderheid van de regeringscoalitie
in het Lagerhuis met vier zetels vergroot tot 126.
De Liberalen wonnen 272 zetels, de Labourpartij 42, de Nationalisten 76 en de
Onafhankelijke Nationalisten 8. De Unionisten behaalden 272 zetels. Zij verloren er
evenals de Liberalen 2. De enige partijen die zetelwinst boekten waren de Labourpartij
met twee extra en de Nationalisten met vier.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]
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1.
In België wordt de Mijnwet van kracht die de werkdag beperkt tot 9,5 uur. Wel is
het zo dat de minister aan mijndirecties dispensatie kan verlenen om langer te laten
werken.

2.
Op last van de Amerikaanse president Taft worden de interventietroepen
teruggetrokken uit Nicaragua en wordt de regering van José Estrada erkend. In mei
waren de VS tot interventie overgegaan.

4.
Het AR-kamerlid Colijn volgt Cool op als minister van Oorlog →

4.
In de mijnen bij Luik breekt een algemene staking uit als de mijndirecties door
inperking van de schafttijden onder de consequenties van de per 1 januari van kracht
geworden mijnwet proberen uit te komen.
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5.
De voorlopige revolutionaire regering van Portugal, die op 11 november door de
belangrijkste Europese staten is erkend, besluit de jezuïeten het land uit te zetten.

6.
Duitsland en Rusland worden het eens over het aanleggen van een zijtak van de
Bagdadbaan naar Perzië.

7.
De Newyorkse Carnegie Trust Company wordt op bevel van de federale supervisor
over het bankwezen gesloten.

8.
In Oostenrijk treedt het derde ministerie-Bienerth aan.

16.
Na bemiddeling van minister Hubert wordt de Luikse mijnstaking beëindigd. →

17.
In de Franse Assemblée wordt een mislukte aanslag op premier Briand gepleegd.

21.
In de VS wordt door Robert La Folette de National Progressive Republican Leage
opgericht.

28.
De eerste Rally van Monte Carlo wordt gewonnen door de Fransman Henri Rougier
met een Turcat-Mery.
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Geboren:
16.
Eduardo Frei Montalna (22-1-1982) Chileens christen-democratisch politicus

22.
Bruno Kreisky, Oostenrijks socialistisch politicus

Gestorven:
17.
Sir Francis Galton(16-2-1822) Brits natuurkundige

Colijn volgt Cool op als minister van Oorlog
DEN HAAG, 4 januari - Het AR-kamerlid H. Colijn volgt W. Cool op als minister
van Oorlog.
Cool trad af, nadat de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn begroting eind
vorig jaar een motie-Duymaer van Twist (AR) aannam. Hierin werd de minister
uitgenodigd de door hem ingediende voorstellen betreffende een verbetering van de
financiële positie der officieren terug te nemen, omdat daarin niet tegelijkertijd een
regeling van de pensioenen was opgenomen.
Colijn heeft, vóór hij in 1909 tot kamerlid werd gekozen in het district Sneek,
diverse functies vervuld in het Indische leger en het bestuur. Van 1904 tot 1907 was
hij adjudant van gouverneur-generaal Van Hentsz. In 1907 trad hij uit militaire dienst
en bekleedde hij, totdat hij in 1909 repatrieerde, diverse civiele functies.

Hendrik Colijn.

Regering maakt eind aan mijnstaking Luik
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LUIK, 16 januari - Door ingrijpen van de Belgische regering is een einde gekomen
aan de mijnstaking in het gebied rond Luik. De mijnarbeiders hadden twaalf dagen
geleden, op 4 januari, het werk neergelegd uit protest tegen de wijze waarop de
mijndirecties de nieuwe mijnwet, die 1 januari van kracht was geworden, toepasten.
De werktijd is in deze wet vastgesteld op 9,5 uur per dag. De mijndirecties verkortten
daarop de schafttijd op zodanige wijze dat de mijnwerkers uiteindelijk toch weer
tien uur in touw waren, zoals dit vóór 1 januari ook het geval was. Vandaag bepaalde
de regering dat de oude schafttijd weer hersteld diende te worden.
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5.
Na een lange en voor de aanwezigen leerzame stichtingsvergadering in het American
Hotel in Amsterdam is het Genootschap van Nederlandse Componisten opgericht.
Het initiatief tot deze oprichting kwam van Jan van Gilse, terzijde gestaan door Peter
van Anrooy, dr. Alphons Diepenbrock, A.D. Loman jr., S. van Milligen, Dirk Schäfer,
Johan Wagenaar en Bernard Zweers.

6.
Ramsay MacDonald wordt op het congres van de Labour Party tot voorzitter gekozen.

6.
In Frankrijk heeft het begrip ‘champagne’ een wettelijke bescherming gekregen. →

12.
In Brussel demonstreren 5000 Vlamingen voor de vernederlandsing van de Gentse
Universiteit.
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21.
In Londen komt het nieuwgekozen parlement bijeen. De regering-Asquith, die kan
rekenen op een krachtige meerderheid, dient opnieuw de Parliament Bill in, die het
vetorecht van het Hogerhuis afschaft.

21.
De VS en Japan sluiten een nieuw handelsverdrag. De restricties voor immigratie
van Japanse arbeiders naar de VS blijven bestaan.

23.
De Franse Assemblée neemt een nieuwe vlootwel aan die voorziet in de bouw van
twee slagschepen.

24.
De Duitse Rijksdag keurt de legerwet goed die trapsgewijze vergroting van de
legersterkte tot 515 000 soldaten in 1915 beoogt.

27.
Het tweede kabinet-Briand komt ten val vanwege de weerstand tegen de
wetsvoorstellen tot behoud van de sociale orde. Ernest Monis volgt Briand op als
premier.

Ernest Monis, die de op 27 februari afgetreden Briand als premier van Frankrijk opvolgt.
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Geboren:
6.
Ronald Reagan, Amerikaans filmacteur en republikeins politicus

Gestorven:
5.
Pieter Arnoldus Cronjé (1835) Boerengeneraal

11.
Baron Albert von Rothschildt (29-10-1844) Oostenrijks bankier

Naam van wijn uit Champagne bij de wet beschermd
PARIJS, 6 februari - Vandaag is in de Franse hoofdstad een wet afgekondigd waarin
het begrip ‘champagne’, de bekende mousserende wijn uit de gelijknamige streek,
nauwkeurig is omschreven. Bepaald is dat alleen die mousserende wijn het predikaat
‘champagne’ mag dragen die gemaakt is van de druiven van de wijnstokken die in
de Champagne groeien.
De wet is tot stand gekomen onder druk van de champagneboeren uit deze streek.
Zij ondervinden sterke concurrentie van wijnhandelaren uit Epernay en Ay die
mousserende wijnen, afkomstig uit andere streken, ver beneden de gangbare prijs
op de markt brengen. Door het predikaat ‘champagne’ wettelijke bescherming te
bieden hopen de wijnboeren met deze, in hun ogen, oneerlijke concurrentie te hebben
afgerekend.
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Demonstrerende wijnboeren in het Champagnegebied.
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2.
In Frankrijk wordt het links-radicale kabinet-Monis gevormd. Het wil
kiesrechthervorming doorvoeren en de bij de spoorwegstaking van oktober ontslagen
spoorwegwerkers weer aannemen.

8.
In het Britse Lagerhuis verklaart minister van Buitenlandse Zaken Grey dat
Groot-Brittannië bij een eventuele oorlog waar Frankrijk bij betrokken is niet verplicht
is dit land militair bij te staan.

8.
Voor het eerst wordt - nu nog in vijf landen - de Internationale Vrouwendag met
demonstraties en meetings gehouden om op te komen voor de rechten van de vrouw
en om vrede te eisen.

9.
Het Britse Lagerhuis keurt de nieuwe vlootwet goed die voorziet in de bouw van 5
grote pantserschepen.

11.
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Op last van de Amerikaanse president Taft worden troepen samengetrokken bij de
Mexicaanse grens in verband met de burgeroorlog tussen de door de VS gesteunde
dictator Porfirio Diaz.

14.
De Belgische premier Schollaert dient bij het parlement de schoolwet in. →

28.
In Rusland worden de Rijksraad en de Doema weer door minister-president Stolypin
bijeengeroepen. Deze waren door hem verdaagd om bij keizerlijk decreet in westelijke
gouvernementen zemstvo's in te kunnen stellen. De Doema was hier tegen.

30.
De Oostenrijkse Rijksraad wordt door keizer Franz-Joseph ontbonden om bij decreet
de begroting door te voeren.

Geboren:
26.
Tennesee Williams († 24-2-1983) Amerikaans toneelschrijver

Gestorven:
1.
Jacobus Henricus van 't Hoff (30-8-1852) Nederlands chemicus en fysicus

7.
Antonio Fogazzarro (25-4-1842) Italiaans schrijver en dichter, protagonist van het
katholiek modernisme

13.
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Jacob Maarten van Bemmelen (3-11-1830) Nederlands fysicus en chemicus

Zwitserse arbeiders zijn aan het werk aan de Lötschbergtunnel. Op 30 maart wordt de tunnel, waaraan
sinds 1906 gewerkt is, voltooid. Hij is 13 735 meter lang.

Schollaert dient wetsontwerp lager onderwijs in
BRUSSEL, 14 maart - De Belgische premier Frans Schollaert heeft een wetsontwerp
inzake het lager onderwijs ingediend.
Sedert 1907 is er in België een beweging waar te nemen die streeft naar een
uitbreiding van het lager onderwijs tot 14 jaar.
Het Katholiek Congres van Mechelen in september 1909 gaf een extra stimulans
aan de katholieke regering-Schollaert om dit vraagstuk aan te pakken.
Dit werd echter niet vergemakkelijkt door de scherpe tegenstelling in de Kamer
tussen de oude rechtervleugel onder leiding van Charles Woeste en de jonge
rechtervleugel bestaande uit een groep christen-democraten en flaminganten.
Koning Albert I hield in zijn eerste troonrede in de Kamer, in november 1910, een
vurig pleidooi voor de uitbreiding van het lager onderwijs. Le Patriote, een blad
waarin Charles de Broqueville en Jules Ingenbleek, secretaris des Konings, een niet
onaanzienlijke invloed hebben, kondigde op 5 maart het ontwerp aan, zonder op de
details van het aanstaande wetsontwerp in te gaan.
Frans Schollaert zelf, regeringsleider en titularis van Kunsten en Wetenschappen
(waaronder Onderwijs) heeft een tekst neergelegd die met één klap de kosteloosheid,
de uitbreiding, de leerplicht en de vrije schoolkeuze wil waarborgen.
Waarnemers menen dat dit ontwerp een hevige schoolstrijd zal doen ontbranden.
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11.
De Franse socialistische leider Jean Jaurès ontvouwt zijn socialiseringsprogram.

12.
In de Champagne komen wijnboeren in opstand tegen het feit dat ze uit de markt
geprijsd worden door de grote champagnebottelarijen, die bovendien een loopje
nemen met de in februari van kracht geworden wet op de bescherming van de naam
‘Champagne’.

13.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor directe verkiezingen van de
Senaat.

15.
De Amerikaanse troepen interveniëren in de Mexicaanse burgeroorlog.

20.
In Portugal wordt de scheiding tussen Kerk en Staat doorgevoerd. →

20.
Frankrijk gaat ertoe over om de door een eerder deze maand uitgebroken opstand in
het nauw gebrachte mawlai Hafid militair bij te staan. →

22.
De Franse regering stuurt extra troepen naar Casablanca in verband met de interventie
in Marokko. →
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22.
De Belgische minister Hubert doet bemiddelingsvoorstellen om een einde te maken
aan de uitsluiting te Ingelmunster (West-Vlaanderen).

23.
In Mexico wordt een wapenstilstand overeengekomen.

24.
Het Britse Lagerhuis verwerpt het voorstel om de Parliament-Bill - inperking van
de macht van het Hogerhuis - aan een referendum te onderwerpen.

30.
Een rechterlijke uitspraak in Portugal stelt vast dat vrouwen stemrecht hebben.
-. De expeditie naar de Corantijn in Suriname is uit het binnenland teruggekeerd. →

Geboren:
8.
Melvin Calvin, Amerikaans chemicus

10.
Maurice Schumann, Frans politicus

Gestorven:
15.
Georg Knorr (19-10-1859) Duits werkbouwkundig ingenieur; uitvinder van
remsystemen voor treinen

Kerk en Staat in Portugal worden gescheiden
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LISSABON, 20 april - De voorlopige regering van Portugal heeft een scheiding van
Kerk en Staat afgekondigd.
De wet past in een reeks maatregelen die de regering na de uitroeping van de
republiek in 1910 heeft genomen. Religieuze orden zijn uitgewezen en hun bezittingen
zijn toegevallen aan de staat. Ook is een einde gemaakt aan de godsdienstlessen op
de lagere school en is echtscheiding mogelijk gemaakt.
De republikeinse regering hoopt met deze maatregelen een einde te maken aan de
grote invloed van de katholieke Kerk in Portugal, die zich had verbonden met de
monarchie en aan het begin van de eeuw een grootschalig offensief was begonnen
tegen wetenschap, democratie, socialisme, republikanisme, kortom alles wat haar
gezag dreigde aan te tasten.
Net als in Frankrijk en Italië heeft de strijd van de Kerk tegen het modernisme een
sterk antiklerikale reactie opgeroepen. De strijd tussen Kerk en republikeinse regering
zou de jaren daarna nog een grote rol blijven spelen in de Portugese politiek.
Het nieuwe regime in Portugal onder leiding van de schrijver-hoogleraar Teofilo
Braga is vrij eensgezind in zijn afkeer van de kerk en de monarchie. Ter bestendiging
van de republikeinse staatsvorm heeft de voorlopige regering een nieuwe kieswet
opgesteld die alle volwassen mannen kiesrecht verschaft. Deze zomer zullen er
verkiezingen worden gehouden voor een volksvertegenwoordiging die zich onder
andere zal moeten buigen over een nieuwe grondwet.

Corantijn-expeditie wordt afgesloten
PARAMARIBO, april - De expeditie naar de Corantijn is uit het binnenland
teruggekeerd. Expeditieleider luitenant ter zee I J. IJ. W.J. Eilerts de Haan is tijdens
de tocht aan malaria overleden. De expeditie vertrok in juli 1910. Doel was de
zuidwesthoek van Suriname te onderzoeken. De opdracht was via de Suriname-rivier
en de Gran Rio over land de twee jaar eerder door Eilerts de Haan ontdekte
Lucie-rivier te bereiken en deze af te varen tot de Corantijn. Tijdens de landtocht
eiste de malaria haar tol: Eilerts de Haan en een van de arbeiders bezweken aan de
oerwoudziekte; zij werden ter plaatse begraven. Na deze sterfgevallen weigerden de
bosnegers aanvankelijk verder te trekken, maar onder leiding van de zeeofficier C.C.
Kayser (topograaf) werd de tocht voortgezet.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

124

Opnieuw crisis in Marokko

Marokkaanse infanteristen in een loopgraaf houden zich gereed voor de strijd.

RABAT, 22 april - In Marokko is, na een bittere strijd tussen de aanhangers en
tegenstanders van sultan Abd al-Hafid, een nieuwe sultan benoemd, namelijk mawlai
Zayn al-Abadin, een andere broer van mawlai Hafid.
Mawlai Abd al-Hafid kwam in 1908 aan de macht met het doel de buitenlandse
troepen, met name de Franse, zo snel mogelijk het land uit te zetten. Hij had zelf het
verzet tegen zijn broer sultan Abd al-Aziz geleid. Nu verkeert hij in dezelfde situatie.
Toen Abd al-Hafid aan de macht kwam, beloofde hij hervormingen in te voeren.
Gezien Marokko's economische en politieke afhankelijkheid van het buitenland,
beschikte de sultan echter niet over de financiële middelen om de hervormingen door
te voeren. De Europese landen eisten, in ruil voor hun hulp, dat de sultan het verdrag
van Algeciras zou aanvaarden en dat hij een einde zou maken aan de heilige oorlog
(al-jihad) tegen Frankrijk. Onder druk van Frankrijk aanvaardde de sultan in december
1908 genoemde voorwaarden. Vervolgens stuurde hij een brief naar alle streken van
het land, waarin hij het volk vroeg de gevechten te staken.
Deze nieuwe politiek van de sultan bracht de mensen in de war. Het Franse leger
had daarop direct de Wad Guiren Wad Aissa-gebieden, evenals Boudenib, onder
controle gekregen. In juni 1910 hadden de Franse militairen posten opgericht in
Taourit en Guereif. Tegen het einde van 1910 waren grote gedeelten van het
Marokkaanse grondgebied door de Franse troepen bezet.
Op diplomatiek terrein wilden de Fransen hun interventie van 1907-1908 ratificeren
door een akkoord te tekenen met Abd al-Hafid. De sultan had
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Spotprent over de Marokko-crisis.

weinig keus: hij had geld nodig en Frankrijk was bereid hem dat te geven in ruil voor
de erkenning van zijn bezetting van Marokko. Het Akkoord van Parijs werd getekend
in maart 1910. Dit akkoord bevestigde de aanwezigheid van de Fransen in Marokko.
De Fransen hadden deze erkenning nodig om hun rol in en hun uitvoerend beleid ten
aanzien van Marokko te legitimeren. Hiertegen is het volk in verzet gekomen.
Frankrijk heeft handig van de situatie gebruik gemaakt door een troepenmacht
onder leiding van generaal Moinier naar Fès te sturen, officieel om de staatsburgers
in de Marokkaanse hoofdstad te beschermen. Deze handelwijze is in strijd met het
verdrag van Algeciras, reden voor de Duitse krant Norddeutsche Allgemeine Zeitung
om te waarschuwen dat dit optreden ‘tot gevolgen zal leiden die te zijner tijd niet
zijn te overzien’.
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3.
De conservatieve Katholieken in de Belgische Kamer dienen een tweede wetsvoorstel
inzake de vernederlandsing van de Gentse universiteit in.

15.
Het Britse Lagerhuis neemt - zonder amendering - de Parliament Bill aan.
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15.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist dat op grond van de anti-trust wet de
Standard Oil Company (geleid door J.D. Rockefeller) gesplitst moet worden.

17.
In het Pruisische Huis van Afgevaardigden verkondigt minister van Landbouw von
Schorlemer dat zijn regering een eind wil maken aan het kopen van grond door Polen
in de provincies Posen (Poznan) en West-Pruisen. Daarentegen zal de kolonisatie in
het Oosten door Duitssprekenden bevorderd worden.

18.
De Franse interventietroepen onder generaal Moinier trekt de Marokkaanse hoofdstad
Fez binnen.

20.
In Nederland wordt de Wet tegen de zedeloosheid van kracht. →

23.
Rusland waarschuwt Turkije dat het zijn troepen van de Montenegraanse grens dient
terug te trekken.

25.
De Mexicaanse dictator Porfirio Diaz doet na 30 jaar afstand van de macht. Generaal
de la Barra wordt president-ad-interim. →

26.
De Duitse Rijksdag verleent Elzas-Lotharingen een grote mate van autonomie. →
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31.
De Britse fysicus Rutherford komt met een nieuw atoommodel. →

Geboren:
14.
J. Borremans († 8-2-1968) Belgisch communistisch politicus; kamerlid en minister
in het eerste na-oorlogse kabinet

15.
Max Frisch, Zwitsers (toneel-) schrijver

27.
Hubert H. Humphrey
(13-1-1978) Amerikaans democratisch politicus

Gestorven:
18.
Gustav Mahler (7-7-1860) Oostenrijks dirigent, componist en liedschrijver

29.
Sir William Schwenk Gilbert (18-11-1836) Engels toneelschrijver en journalist

Wetten tegen de zedeloosheid
DEN HAAG, 20 mei - De zedelijkheidswetten van minister van Justitie mr. E.R.H.
Regout zijn in het Staatsblad verschenen. Ze omvatten een uitbreiding en verscherping
van de bepalingen omtrent onder andere pornografie, souteneurschap,
homoseksualiteit, ontucht, abortus, verkoop van voorbehoedmiddelen aan personen
jonger dan 16 jaar en hazardspel. Op overtreding van de nieuwe en gewijzigde
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht staan aanzienlijke straffen. De oude
wetgeving (van 1881) ging ervan uit dat onzedelijk gedrag slechts dan strafbaar was,
als de openbare orde of de vrijheid van de burger in gevaar werd gebracht. De
wetgeving van minister Regout berust op de opvatting dat de staat de taak heeft de
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zedeloosheid te bestrijden, omdat met de ethische normen ook het algemeen belang
wordt beschermd.

Elzas-Lotharingen krijgt grondwet
BERLIJN, 26 mei - Met 211 tegen 93 stemmen heeft de Rijksdag in Berlijn een wet
aanvaard die aan Elzas-Lotharingen een grondwet en een volksvertegenwoordiging
geeft. De wet is een compromis tussen fracties die de invloed van Elzas-Lotharingen
zoveel mogelijk wilden beperken en partijen die, althans op lokaal niveau, enige
autonomie aan het sinds 1871 bij Duitsland behorende gebied wilden geven.
Elzas-Lotharingen werd tot nu toe praktisch als bezet gebied bestuurd door een
stadhouder van de keizer.
Vorig jaar echter stelde Wilhelm II een grondwet voor het gebied in het vooruitzicht
met de bedoeling ‘het rijksland grotere zelfstandigheid te verlenen zonder de
historische positie van Elzas-Lotharingen in het keizerrijk aan te tasten’.
De nu aangenomen regeling stelt Elzas-Lotharingen niet gelijk met andere Duitse
deelstaten. Weliswaar krijgt dit rijksland een eigen volksvertegenwoordiging, maar
haar bevoegdheden zijn beperkt en de leden worden ten dele via tussenkomst van de
stadhouder benoemd. Voorts wordt aan het kiesrecht een census verbonden.
Een speciaal reglement is opgesteld voor de positie van Elzas-Lotharingen in de
Bondsraad in Berlijn, waar de Duitse deelstaten vertegenwoordigd zijn. Aanvankelijk
hadden de Conservatieven Elzas-Lotharingen hier helemaal uit willen weren. Zij
vreesden een verzwakking van de Pruisische positie. Na protesten van met name de
katholieke Centrumpartij wordt Elzas-Lotharingen nu toch vertegenwoordigd in in
de Bondsraad.
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Betoging van Constitutionalisten.

President Diaz stapt op
MEXICO-STAD, 25 mei - De 81-jarige Mexicaanse dictator Porfirio Diaz, met een
onderbreking van vier jaar aan de macht sinds 1877, is afgetreden nadat
opstandelingen een aantal belangrijke successen hebben geboekt.
De Mexicaanse ambassadeur in Washington, Francisco Leon de la Barra, volgt
hem op als interim-president, maar op 6 november wordt Francisco Madero de man
die het sein heeft gegeven tot de Mexicaanse revolutie als president beëdigd.
Diaz' aftreden komt nadat opstandige boeren eerder deze maand de stad Ciudad
Juarez in het noorden hebben ingenomen. In het zuiden hebben volgelingen van
Zapata een belangrijke zege geboekt met de verovering van de stad Cuautla.
Diaz was bang geworden dat de boerenleiders Zapata en Villa hun troepen naar
de hoofdstad zouden voeren, en is min of meer gedwongen af te treden. De dag voor
zijn aftreden laat hij nog schieten op een grote menigte die zijn vertrek eist. Hierbij
vallen 200 doden. De machtige Amerikaanse noorderbuur zag geen aanleiding om
Diaz te hulp te komen. In maart waren Amerikaanse troepen aan de grens met Mexico
samengetrokken, maar dat droeg er eerder toe bij dat de druk op Diaz om af te treden
werd vergroot.
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Aankomst van Francisco Madero in Mexico-stad.

Atoommodel Rutherford
MANCHESTER, 31 mei - De natuurkundige Ernest Rutherford heeft een atoommodel
bedacht dat enkele, tot nu toe onopgehelderde, verschijnselen kan verklaren. Volgens
Rutherford bestaat het atoom uit een positief geladen kern, waaromheen de negatief
geladen elektronen draaien.
Men zou zich dit geheel het best als een soort zonnestelsel kunnen voorstellen,
met de zon als kern waarin het overgrote deel van de massa is geconcentreerd en de
planeten als elektronen. De afstand tussen de elektronen en de kern is zeer groot.
Volgens Rutherford bestaat het grootste deel van het atoom uit lege ruimte en zoemen
de elektronen in het rond ‘als een stel vliegen in een kathedraal’.
Toch voldoet dit model nog niet geheel. Volgens de gangbare theorieën zouden
de elektronen al hun energie al snel in de vorm van elektromagnetische straling
uitzenden, waarna het atoom onvermijdelijk moet instorten. Met andere woorden:
de fysici hebben nog enkele breinbrekertjes op te lossen.
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5.
In België wordt de Algemene Wet op de mijnen van kracht. →

6.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Knox en zijn collega van Nicaragua
Castrillo sluiten een akkoord waarbij de VS het recht krijgen om te interveniëren,
terwijl de Nicaraguaanse nationale schuld door de VS gesaneerd zal worden.

8.
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Het Belgische kabinet-Schollaert wordt ten val gebracht door de conservatieve vleugel
van de Katholieke Partij onder aanvoering van de afgevaardigde voor Aalst, graaf
Woeste. →

14.
In Rotterdam en Amsterdam breekt een zeeliedenstaking uit.

17.
In België treedt het kabinet-De Broqueville aan. →

17.
In Londen vindt een massale demonstratie voor vrouwenkiesrecht plaats. →

22.
In Londen vindt in de Westminster Abbey de plechtige kroning van George V plaats.
→

De koninklijke stoet passeert de Westminster Abbey in Londen, waar op 22 juni de kroning van George
V tot koning van Groot-Brittannië plaatsvindt.

23.
Het Franse kabinet-Monis, dat op 2 maart gevormd werd, valt over de opvattingen
van minister van Oorlog Goirau over het opperbevel van het leger in oorlogstijd. De
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achterliggende reden is de kwestie van de evenredige vertegenwoordiging, waar de
Assemblée voor, maar de regering tegen is.

28.
In Frankrijk vormt de voorzitter van de Radicale Partij, Joseph Caillaux, een nieuw
kabinet. →

Op 28 juni formeert de voorzitter van de Radicale Partij, Joseph Caillaux (zittend) een nieuwe Franse
regering.

29.
In Oostenrijk wordt Freiherr Gautsch von Frankenthurn minister-president, als
opvolger van de baron Bienerth.

29.
De Italiaanse wielercoureur Glaudio Galetti wint de derde Giro d'ltalia.

Geboren:
12.
Milovan Djilas, Joegoslavisch schrijver en politicus
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25.
William Howard Stein
(† 2-2-1980) Amerikaans biochemicus

29.
Bernhard Leopold Friedrich Everhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter zur
Lippe-Biesterfeld; Duits zakenman die door zijn huwelijk met prinses Juliana van
Oranje-Nassau op 7-1-1937 prins der Nederlanden wordt

Demonstratie van suffragettes in Londen
LONDEN, 17 juni - Naar schatting 40 000 suffragettes demonstreerden vanmiddag
in Londen voor de invoering van vrouwenkiesrecht.
In een allegorische optocht verbeeldden tal van vrouwen beroemde seksegenoten
die de wereld belangrijke diensten hebben bewezen of uitvindingen hebben
geschonken. Zo waren er figuren als abdis Hilda, koningin Elizabeth, Grace Darling,
Jenny Lind, Florence Nightingale en Charlotte Brontë te zien.
De historische optocht strekte zich uit over een lengte van ruim zes kilometer en
bracht het verkeer in delen van de Londense binnenstad tot stilstand.
Na de optocht hadden openbare bijeenkomsten plaats in diverse zalen, waaronder
de Albert Hall. Daar werd een motie van Christabel Pankhurst aangenomen, luidend:
deze vergadering verheugt zich op de komende triomf van de zaak voor
vrouwenkiesrecht en belooft al het mogelijke te doen om de premier te houden aan
zijn belofte om een wet in te dienen tot dat doel.

Emiline Pankhurst in aanraking mei de sterke arm.

Val Schollaert
BRUSSEL, 8 juni - Regeringsleider Frans Schollaert heeft koning Albert het ontslag
van zijn kabinet aangeboden.
De regering-Schollaert is gestruikeld over de onderwijskwestie.
In maart had de regering een wetsontwerp over het lager onderwijs ingediend, dat
onder meer voorzag in de schoolplicht tot 14 jaar. Ook zouden alle onderwijsvormen,
dus ook het katholiek onderwijs, op dezelfde manier gefinancierd worden. De
gezamenlijke oppositie van socialisten en liberalen kwam hiertegen massaal in het
geweer, waarbij zij meteen ook de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht
eiste.
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Begrijpende dat hij niet meer op voldoende steun bij de Koning en in het parlement
kon rekenen, diende minister-president Schollaert daarop zijn ontslag in.
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Algemene Wet op de mijnen
BRUSSEL, 5 juni - Vandaag werd de Algemene Wet op de mijnen van kracht. In
tegenstelling tot wat de socialisten hadden bepleit, werd de nationalisatie van de
mijnen - vooral het pas ontdekte Kempische bekken - niet aanvaard. Nochtans werd
niet het hele Kempische bekken aan particuliere maatschappijen in concessie gegeven.
De wet voorziet in een reserve van 20 000 ha tegenover 30 000 ha die reeds waren
toegekend. Slechts bij wet zouden deze eerste in concessie kunnen worden gegeven.
De ‘partizanen’ van de staatsexploitatie behaalden dus een relatief succes.
Dezelfde wet regelt ook enkele arbeidsvoorwaarden in de mijnen. Zo is elke
ondergrondse vrouwenarbeid verboden evenals de tewerkstelling van jongens onder
de 12 jaar.
Elke mijnwerker heeft bovendien vanaf de leeftijd van 60 jaar recht op een pensioen
van Bfr. 350.

Nieuw kabinet in België gevormd
BRUSSEL, 17 juni - In België is vandaag een nieuwe regering onder leiding van de
katholieke politicus Charles de Broqueville gevormd. Zij volgt het kabinet-Schollaert
op dat enige dagen geleden, nadat het met de Kamer over de onderwijswet in conflict
gekomen was, zijn ontslag heeft ingediend. Deze onderwijswet die op 14 maart was
ingediend, voorzag in de verlenging van de leerplicht in België en in de zeer drastische
uitbreiding van de overheidssubsidies aan de vrije katholieke scholen. Met name de
liberalen en de socialisten waren scherp tegen het wetsontwerp gekant. Om de
tegenstand die het ontwerp in de Kamer ondervond te breken stelde de regering voor
het in een afzonderlijke commissie te behandelen. Dit idee stuitte echter op verzet
bij de leider van de conservatieve katholieken, Ch. Woeste. De regering diende daarop
haar ontslag in.
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Duitsland intervenieert in de Marokko-kwestie door de kanonneerboot Panther de
haven van Agadir binnen te laten lopen. →

1.
De Rotterdamse zeeliedenstaking wordt beëindigd nadat de bij het NVV aangesloten
vereniging De Volharding een compromis met de werkgevers heeft gesloten. In
Amsterdam wordt doorgestaakt door de NAS-gezinde Algemeene Nederlandsche
Zeeliedenbond; bovendien is het conflict daar verscherpt doordat de havenarbeiders
een solidariteitsstaking zijn begonnen.

4.
De Franse president Fallières brengt een staatsbezoek aan Nederland. →

7.
De nieuwe Mexicaanse president Madero doet zijn intocht in Mexico-stad.

13.
Het alliantieverdrag dat Japan en Groot-Brittannië in 1902 sloten wordt voor nog
eens vier jaar verlengd.

17.
De verbannen ex-sjah van Perzië Mohammed Ali landt met een door Rusland
bewapend legertje te Astrabad met het doel om gewapenderhand de pauwentroon
weer te bemachtigen.

20.
Het Britse Hogerhuis stemt in met een door lord Landsdowne geamendeerde
Parliament Bill. De regering blijft bij de oorspronkelijke tekst, die al door het
Lagerhuis is aanvaard.

26.
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In verband met de spanningen rond Marokko besluit de Britse regering de marine in
staat van paraatheid te brengen.

26.
De stakende Amsterdamse bootwerkers en losse veemarbeiders geven de strijd op;
de voerlieden deden dit al eerder. De zeelieden - met uitzondering van de christelijk
georganiseerden - staken door.

31.
In Hongarije wordt verordonneerd dat met ingang van het nieuwe schooljaar het
onderwijs alleen in het Duits gegeven mag worden.

Geboren:
5.
Georges Pompidou († 2-4-1974) Frans bankier en politicus

Gestorven:
29.
Oscar Carré (1846) Nederlands circusdirecteur
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De ‘Panther’ gezien vanaf de verdedigingswerken van de havenstad Agadir.

Duitse ‘Panther’ loopt haven van Agadir binnen
BERLIJN, 1 juli - De Duitse kanonneerboot Panther is vandaag onverwachts de
Marokkaanse haven Agadir binnengelopen. Hoewel er nog geen schot is gelost, geldt
de situatie als gespannen.
Volgens een officiële verklaring in Berlijn is de Panther, die op terugreis uit
Zuid-Afrika was, naar Agadir gestuurd omdat ‘Duitse bedrijven in het zuiden van
Marokko om bescherming hebben gevraagd’. Algemeen wordt echter aangenomen
dat de Duitsers met deze jongste actie reageren op het Franse (en Spaanse) optreden
in Marokko van de laatste maanden. Frankrijk heeft na nationalistische uitbarstingen
van Marokkaans verzet tegen Franse aanwezigheid in april jongstleden de stad Fez
bezet. Spanje nam terzelfder tijd de stad El Araich in. De bezetting van beide steden
(overigens is Fez tevens de residentie van de sultan) druist in tegen de afspraken van
Algeciras uit 1906. Met de ‘Panthersprong’ wil Duitsland daarentegen demonstreren
en tevens zijn eisen voor compensatie kracht bijzetten.
In West-Europa is geschokt en verontwaardigd gereageerd op de Duitse
handelwijze. In commentaren wordt gesproken over ‘Duitse onberekenbaarheid’ en
‘Duitse drang tot avonturen’. Groot-Brittannië schaart zich intussen achter Frankrijk
en verwacht wordt dat de Britten spoedig hun vloot in staat van paraatheid zullen
brengen.
Nog onduidelijk is tot nu toe aan wat voor compensatie de Duitsers denken. In
diplomatieke kringen in Berlijn wordt vermoed dat de Duitsers hun oog hebben laten
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vallen op Frans Kongo en delen van Belgisch Kongo. Vooralsnog echter verklaart
de rijkskanselarij de Duitse manoeuvre uitsluitend met verwijzing naar Duitse
zakenlieden die in Zuid-Marokko in gevaar zouden zijn.

Karikatuur over de Frans-Spaanse weerstand tegen de Duitse Marokkopolitiek.
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Franse president bezoekt Nederland
DEN HAAG, 4 juli - De Franse president Fallières is vandaag aan zijn staatsbezoek
aan Nederland begonnen. Hij werd op het station van Den Haag verwelkomd door
koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Het bezoek van de Franse president vindt
plaats op een moment van grote spanningen binnen de Franse regering. Deze
ontstonden na de ernstige dreigementen van Duitsland met betrekking tot Marokko
enkele dagen geleden. De minister van Buitenlandse Zaken, De Selves, wil een harde
houding tegenover Duitsland, terwijl de minister-president, Joseph Cailleaux, bereid
schijnt te zijn met Berlijn onderhandelingen aan te knopen. De publieke opinie lijkt
vooralsnog op de hand van De Selves.

Vanaf het station in Den Haag zet president Fallières in gezetschap van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik zijn bezoek per rijtuig voort.
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1.
In Londen gaan de dokwerkers in staking om de acht-urendag en loonsverhoging af
te dwingen.
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2.
Op Haïti moet dictator Simon, die vanaf 1908 een schrikbewind uitoefende, wijken
voor opstandelingen; hij vlucht op een Amerikaans oorlogsschip naar Jamaica.

4.
De leiding van de SPD protesteert tegen de Marokko-politiek van de regering en eist
de bijeenroeping van de op reces zijnde Rijksdag.

9.
De Amsterdamse zeelieden, die al een maand in staking zijn, zien zich gedwongen
de strijd op te geven. →

10.
Onder druk van de aartsbisschop van Canterbury, lord Landsdowne en koning George
V gaat het Hogerhuis overstag inzake de Parliament Bill. Met 131-114 wordt deze
ongeamendeerd aangenomen, waarmee het Hogerhuis afstand heeft gedaan van zijn
vetorecht.

14.
De Hartiaanse generaal Leconte wordt door het leger tot voorlopig president benoemd.
Deze wordt door de VS erkend.

15.
De mijnstaking in Wales die 10 maanden heeft geduurd, wordt beëindigd. →

15.
In Brussel vindt een ongekend massale demonstratie plaats voor algemeen kiesrecht
en de openbare school. →

15.
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In Groot-Brittannié gaan onder aanvoering van vakbondsleider John Burns de
spoorweglieden in staking, uit solidariteit met transportarbeiders in de Londense
haven, die nu twee weken in staking zijn. →

20.
In Lissabon neemt de Constituante van de Portugese Republiek een liberale grondwet
aan.

24.
De bejaarde intellectueel Manuel d'Arriaga wordt gekozen tot eerste president van
de Portugese Republiek.

Geboren:
28.
Joseph Marie Antoine Hubert Luns; Nederlands politicus

Gestorven:
12.
Jozef Israëls (27-1-1827) Nederlands schilder

Mijnwerkers in Wales gaan weer aan het werk
LONDEN, 15 augustus - Na een staking van tien maanden hebben de mijnwerkers
in Wales besloten het werk te hervatten.
Tijdens de staking kwam het tot vele gewelddadigheden die het geschil tot het
bitterste in de Britse industriële geschiedenis hebben gemaakt.
Inmiddels hebben de rederijen 25 000 werknemers uitgesloten. De vervoersbond
heeft daarop gereageerd door 75 000 arbeiders in Liverpool tot staking op te roepen.
In Liverpool leidde de uitsluiting van havenarbeiders tot straatgevechten. De menigte
verspreidde zich pas nadat militairen zeven schoten hadden afgevuurd.
In de Londense havens is nog zeker een kwart van de havenarbeiders in staking.
In Manchester heeft spoorwegpersoneel voor chaos in de treinenloop gezorgd door
het werk neer te leggen. In Glasgow wordt verwacht dat de staking van trampersoneel
haar langste tijd heeft gehad. Er zijn aanwijzingen dat de werknemers een
arbitragevoorstel zullen aanvaarden.
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De diverse stakingen in het land hebben geleid tot talloze arrestaties en bittere
veroordeling van het optreden van de politie.
De oorzaak van de arbeidsonrust is ontevredenheid met de bestaande
toonregelingen. De bonden eisen een wettelijk minimumloon.

Massale betoging in Brussel
BRUSSEL, 15 augustus - In Brussel heeft een grote massa betogers deelgenomen
aan een door de BWP (Belgische Werkliedenpartij) georganiseerde demonstratie,
waarin twee onderwerpen voorop stonden: de verdediging van het openbaar onderwijs
en de eis voor het algemeen enkelvoudig stemrecht.
Aan deze betoging is een lange periode van antiklerikale agitatie voorafgegaan,
die het gevolg was van intense contacten tussen liberale en socialistische
volksvertegenwoordigers. Dit antiklerikalisme was zo geprononceerd dat de
belangrijkste socialistische eisen, inzake de wijziging van de kieswet en het
doorvoeren van structuurhervormingen, op de achtergrond waren geraakt. De betoging
van vandaag had dan ook voor de BWP de bedoeling haar militante leden voor deze
doelstellingen te mobiliseren. De politiek van de regering-Schollaert en meer in het
bijzonder haar onderwijsplannen beschikten anders. Het provocerende effect van
deze plannen maakte dat de stemrechtbetoging vooral een antiklerikale tint kreeg.
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Staking zeelieden voorbij

Politieagenten en militairen bewaken het Mariniersplein op Kattenburg in Amsterdam tijdens de
zeelieden- en bootwerkersstaking in verband met de ernstige onlusten.

AMSTERDAM, 9 augustus - De stakende zeelieden hebben besloten weer aan
het werk te gaan, hoewel de werkgevers op geen enkel punt op hun eisen zijn
ingegaan. Hiermee is een eind gekomen aan een arbeidsconflict, dat tot grote onrust
en geweld heeft geleid. Op 14 juni braken er in Amsterdam en Rotterdam, als
onderdeel van een internationaal actieplan, stakingen uit onder de zeelieden in
Amsterdam en Rotterdam. In de Maasstad, waar een groot deel van de stakers lid
was van de NVV-bond ‘De Volharding’, bereikten de werkgevers en de bond op 1
juli een akkoord: de lonen zouden worden verhoogd en de werkgevers verklaarden
zich bereid een driejarig contract te tekenen, daarmee de bond min of meer officieel
als gesprekspartner erkennend.
In Amsterdam behoorde het merendeel van de stakers tot de ‘Algemene
Nederlandsche Zeeliedenbond’, die bij het NAS is aangesloten. De onafhankelijke
bond ‘Recht en Plicht’ van scheeps- en bootwerkers sloot zich uit solidariteit bij de
stakende zeelieden aan. De onrust in de haven groeide, en in de nacht van 5 op 6 juli
kwam het op Kattenburg tot een uitbarsting. Stakers bekogelden politieagenten die
een werkwillige begeleidden, met stenen en dakpannen. Lantaarns werden
kapotgesmeten, overal braken gevechten uit. Politie en marechaussee openden het
vuur op de actievoerders; dertien van hen werden gewond, van wie drie ernstig.
Omdat er vanuit de huizen geschoten zou zijn, verrichtte de politie een aantal
huiszoekingen. De volgende dag werd Kattenburg door het gezag geheel van de rest
van de stad afgesloten.
De ernstige onlusten leidden ertoe, dat er diverse bemiddelingspogingen op gang
kwamen, onder anderen van minister Talma.
De leden van ‘Recht en Plicht’, die al eerder een kleine loonsverhoging toegezegd
hadden gekregen, maar die hun staking uit solidariteit met de zeelieden hadden
voortgezet, besloten op 26 juli weer aan het werk te gaan. Daardoor stonden de
zeelieden geheel alleen; terwijl hun collega's in het buitenland vrijwel overal een
akkoord hadden bereikt met de reders, slaagden zij in Amsterdam daarin niet.
Het NVV heeft van het begin af de staking in Amsterdam veroordeeld hetgeen tot
spanningen binnen de SDAP heeft geleid; de socialisten besloten uiteindelijk de
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NVV-lijn te volgen. Het NAS beschuldigt NVV en SDAP van ‘verraad aan de
arbeidersklasse’.

Politievertoon op Kattenburg.
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2.
In Portugal treedt het eerste constitutionele kabinet aan. Het staat onder leiding van
Joao Chagas.

2.
Met goedkeuring van Frankrijk bezet Spanje de Marokkaanse stad Ifni.
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5.
In Perzië worden bij Veramin de aanhangers van de ex-sjah Mohammed Ali, die een
poging deden weer de macht te grijpen, beslissend door regeringstroepen verslagen.

14.
Op de Russische minister-president Pjotr Stolypin (49) wordt een moordaanslag
gepleegd met dodelijke afloop. →

15.
De onderhandelingen tussen de Franse diplomaat Paul Cambon en de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Alfred von Kiderlen Waechter verlopen gunstig, waardoor
het oorlogsgevaar naar aanleiding van de Marokko-kwestie afneemt.

17.
In Wenen komt het tot een opstand in de arbeiderswijken vanwege de gigantische
prijsstijgingen waaraan de regering door import-belastingpolitiek voor een groot deel
verantwoordelijk is. Het leger grijpt in, met enkele dodelijke slachtoffers als gevolg.

19.
De Spaanse koning Alfonso XIII stelt bij decreet enkele constitutionele waarborgen
buiten werking in verband met een revolutionaire stakingsbeweging in het land.

19.
‘Roode Dinsdag’ in Den Haag: op Prinsjesdag begeleidt een stoet van meer dan 20
000 mensen de aanbieding van het volkspetitionnement voor algemeen mannen- en
vrouwenkiesrecht. →

21.
Bij de Canadese Parlementsverkiezingen verliezen de regerende liberalen vanwege
de oppositie tegen het door hen afgesloten handelsverdrag met de VS.
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29.
Italië verklaart Turkije de oorlog om Tripolitanië te kunnen annexeren. Tripolis wordt
vanuit zee gebombardeerd. →

31.
Anthony Fokker geeft een vliegdemonstratie boven Haarlem. →

Gestorven:
28.
L. Pincoffs (1840) Nederlands zakenman

Minister-president Stolypin te midden van familie en officieren vier dagen voor zijn dood.

Russische premier Stolypin sterft na moordaanslag
KIEV, 14 september - Tijdens een plechtige voorstelling van Tsaar Saltan in het
operagebouw van Kiev is de Russische premier Stolypin dodelijk gewond geraakt.
De voorstelling werd ter ere van de tsaar en zijn dochters Olga en Tatjana gegeven.
Tal van ministers waren aanwezig alsmede de hoogste Russische aristocratie. Ondanks
alle geruchten over een eventueel aftreden als premier zat Stolypin in de directe
nabijheid van tsaar Nicolaas II. Twee noodlottige schoten werden door agent Bogrov
van de geheime politie gelost.
Later wordt onthuld dat deze joodse agent lid is van een revolutionair-anarchistische
partij. Grootrussische nationalisten beginnen een ware campagne om de aandacht te
vestigen op de catastrofale gevolgen die de dood van Stolypin voor Rusland heeft.
Talloze projecten worden bedacht om monumenten ter nagedachtenis van Stolypin
op te richten, maar mettertijd krijgt Stolypins ware betekenis de overhand. Hem
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wordt verweten dat tijdens zijn premierschap vele democratische beginselen teniet
zijn gedaan. Zo werd de Rijksdoema een van zijn regeringsdepartementen, namen
het grootrussische chauvinisme en het antisemitisme toe en verloor Stolypin snel
zijn menselijke kwaliteiten toen hij met macht in aanraking kwam.
Op 22 september benoemt de tsaar oud-minister van Financiën Kokovtsov tot
opvolger van de vermoorde Stolypin. De nieuwe premier blijkt niet tot een figuur
van nationale betekenis uit te groeien.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

129

SDAP'ers betogen tijdens Prinsjesdag voor algemeen kiesrecht. Niet minder dan 20 000 betogers
hebben aan de demonstratie meegedaan.

Rode Dinsdag in Den Haag
DEN HAAG, 19 september - Tijdens de plechtige opening van de Staten-Generaal
heeft de SDAP elders in Den Haag een grote betoging voor algemeen kiesrecht
gehouden. Er waren ongeveer 20 000 betogers aanwezig; de gevreesde onlusten
bleven uit.
De demonstratie was door de Haagse burgemeester Van Karnebeek toegestaan,
echter met een aantal beperkingen; zo mochten militairen en PTT'ers niet in uniform
demonstreren. Enkele dagen voor Prinsjesdag had koningin Wilhelmina laten weten,
dat zij dit jaar de zitting van de Staten-Generaal niet zelf zou openen, maar dit zou
laten doen door minister-president en minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk.
Toen na de betoging het SDAP-kamerlid Vliegen het volkspetitionnement voor
algemeen kiesrecht met 317 500 handtekeningen op het ministerie van Binnenlandse
Zaken wilde aanbieden, kon hij het alleen aan een portier kwijt.
Op 20 september stelt de SDAP-fractie de Tweede Kamer voor een debat te houden
over de kiesrechtkwestie.
De rechtse meerderheid is hiertegen en besluit op initiatief van CHU-voorman De
Savornin Lohman, die spreekt van ‘nodeloos oponthoud’, het socialistische voorstel
niet in behandeling te nemen, zelfs niet te laten drukken en ronddelen.
Op 21 september gaat de SDAP uit protest tegen ‘de guillotine-tactiek der
rechterzijde’ (Troelstra) parlementaire obstructie voeren. Lange redevoeringen van
Schaper, Duys en Ter Laan, afgewisseld met stemmingen om te zien of het vereiste
quorum wel aanwezig is, nemen de dag- en de avondvergadering geheel in beslag,
terwijl toch alleen maar de regeling der werkzaamheden op de agenda van de Tweede
Kamer staat.
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Op het Malieveld spreekt SDAP-voorman Troelstra de menigte toe.

Zware regenval beperkt de oorlogshandelingen in Tripoli tot een minimum.

Oorlog Italië en Turkije
ROME, 29 september - Italië heeft Turkije de oorlog verklaard nadat dit land niet
heeft ingestemd met een militaire bezetting door Italië van Tripolitanië en Cyrenaica.
Met de oorlogsverklaring wil Italië voorkomen dat deze gebieden in Noord-Afrika,
waarop het al lange tijd aanspraak maakt, in andere dan Italiaanse handen zouden
komen. Rome was hier voor bang geworden, omdat een akkoord over Noord-Afrika
tussen Parijs en Berlijn in de maak leek na het incident dat zich in juli heeft
voorgedaan met de Duitse kanonneerboot in de Marokkaanse havenstad Agadir. De
oorlogsverklaring lijkt mede te zijn ingegeven door de wens van premier Giolitti de
eenheid te herstellen binnen zijn over het kiesrecht twistende coalitie, door sterker
wordende nationalistische gevoelens in Italië, en door de hoop dat Noord-Afrika
onderdak zou kunnen bieden aan inwoners van het overbevolkte zuiden van Italië.
De Italiaanse marine neemt op 5 oktober Tripoli in, en op 11 oktober komen de eerste
Italiaanse troepen aan. De Turken hebben zich dan al teruggetrokken.

Anthony Fokker vliegt boven Haarlem
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Anthony Fokker in zijn eerste vliegmachine ‘de Spin’.

HAARLEM, 31 september - In zijn zelfontworpen ‘Spin’ heeft de jonge vlieger
Anthony Fokker een demonstratie boven Haarlem gegeven. Het toestel, waarin ook
twee passagiers kunnen worden vervoerd, trok veel bekijks boven de
provinciehoofdstad.
Fokkers liefde voor de luchtvaart dateert van 1908 toen Wright met zijn Flyer naar
Frankrijk kwam. Twee jaar later bouwde Fokker in Wiesbaden samen met Franz von
Daum zijn eerste vliegtuig. Deze Spin werd door von Daum in de kreukels gevlogen
toen hij stiekem een vlucht maakte tijdens de kerstdagen, die Fokker in Nederland
doorbracht. De daarna gebouwde Spin II werd nauwelijks een maand later opnieuw
door von Daum de grond in geboord. Dit was voor Fokker, die in dit toestel zijn
brevet had gehaald, reden de samenwerking te verbreken.
Samen met de scheepsbouwer Jacob Goedecker bouwde Fokker in augustus van
dit jaar de Spin III. Dit toestel is kleiner dan zijn voorgangers en er is ook een aantal
technische verbeteringen in aangebracht. Speciaal voor de demonstratie boven
Haarlem heeft Anthony Fokker dit nieuwe toestel per trein uit Duitsland laten
overkomen.
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1.
De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond is er als eerste bond in
Nederland in geslaagd om de achturendag in hun bedrijfstak af te dwingen. →

2.
Het Mexicaanse Congres kiest Franscisco Indalecio Madero tot president, nadat
rivaal generaal Bernardo Reyes zich had teruggetrokken.

5.
Tripoli wordt door Italiaanse invasietroepen bezet. Met het Arabische verzet wordt
korte metten gemaakt.

7.
De Tweede Kamer neemt de Arbeidswet en de Steenhouwerswet aan. Deze zijn
ontworpen door minister A.S. Talma. →

9.
In de Zuidchinese stad Hankou breekt de revolutie uit. De aanleiding is een door de
regering voorgenomen overeenkomst, waarbij zij de Chinese eigenaars van de

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

spoorwegen wil onteigenen om hun eigendommen als onderpand te gebruiken voor
een buitenlandse lening.

11.
Duitsland en Frankrijk sluiten een voorlopige overeenkomst inzake de
Marokko-kwestie. Deze zal in november geratificeerd en gepubliceerd worden.

15.
De Belgische gemeenteraadsverkiezingen verlopen teleurstellend voor de Katholieke
partij. →

23.
Het Kretenzisch parlement spreekt zich uit voor aansluiting van het eiland bij
Griekenland.

27.
De Chinese regering, die in de Troonrede op de 22ste bij de opening van de eerste
Nationale Vergadering de wens heeft uitgesproken om tot een constitutionele
regeringsvorm te komen, benoemt generaal Yuan Shikai tot allerhoogst gemachtigde
om de uitgebroken revolutie te smoren.

30.
De Nederlandse prelaat van Rossum wordt door paus Pius X opgenomen in de Curie.

Gestorven:
29.
Joseph Pulitzer (10-4-1847) Amerikaans journalist en krantenuitgever

Viering van achturendag
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Links: cartoon over de achturendag. Rechts: De achturendag wordt gevierd voor het gebouw van de
ANDB in Amsterdam.

AMSTERDAM, 1 oktober - De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond
heeft een begin gemaakt met de grootse feestelijkheden naar aanleiding van de
invoering van de 8-urendag. De internationale vakbeweging voert al jaren actie voor
de 8-urendag; de ANDB is de eerste vakbond ter wereld die dit internationale doel
van de werktijdverkorting heeft weten te bereiken.
Middelpunt van de feestelijkheden was het ANDB-gebouw in de Plantage, waar
het bestuur een receptie gaf. Vanuit de stad trok een stoet van duizenden bondsleden
met muziekkorpsen naar het bondsgebouw; zij voerden een enorme erekrans met
een middellijn van vijf meter met zich. Later werd het feest voortgezet in het Paleis
voor Volksvlijt, waar de komende dagen nog enkele feestelijke bijeenkomsten zijn
georganiseerd.
De enige domper op het feest was de afwezigheid van ANDB-voorzitter Henri
Polak. Hij had uit protest geweigerd te komen, nadat de ledenvergadering een
pensioenvoorstel ten behoeve van de bezoldigde bestuurders had verworpen.

Antiklerikale overwinning in België
BRUSSEL, 15 oktober - Op veel plaatsen in het land heeft de katholieke partij een
gevoelig verlies geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Tegenover de katholieken stond immers een hecht antiklerikaal blok, als gevolg
van de alliantie tussen liberalen en socialisten, die met een groot aantal kartellijsten
waren opgekomen. Het brandpunt daarvan was de Brusselse agglomeratie, waar in
10 van de 12 gemeenten dergelijke kartels waren gesloten.
In veel gevallen was een antiklerikale overwinning echter eerder het gevolg van
het voor grote lijsten gunstige meerderheidsstelsel, dan van een reële katholieke
achteruitgang.

Vrouwen- en kinderarbeid ingeperkt
DEN HAAG, 7 oktober - Na een snelle parlementaire behandeling zijn de wijzigingen
van de Arbeidswet en de Steenhouwerswet van minister A.S. Talma (Nijverheid,
Landbouw en Handel) in het Staatsblad gepubliceerd.
Volgens de gewijzigde Arbeidswet (die overigens niet geldt voor de agrarische
sector) wordt arbeid door kinderen onder de 12 jaar verboden. Voor jeugdigen (tot
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18 jaar) en vrouwen worden sommige soorten arbeid, alsmede nachtarbeid verboden;
zij mogen bovendien per dag niet langer dan 10 uur en per week niet langer dan 58
uur werken.
De Steenhouwerswet bevat een aantal beveiligingsvoorschriften voor de arbeid
in steenhouwerijen.

Kinderarbeid in een textielfabriek in Twente.
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4.
Frankrijk en Duitsland sluiten een akkoord inzake de Marokkokwestie. →

5.
Italië annexeert Tripoli en de Cyrenaika. Het Turkse leger heeft zich echter - tegen
de verwachting in - nog niet gewonnen gegeven.
Om de Porte tot overgave te dwingen gaat Italië over tot het bombarderen van de
Dardanellen. Het eiland Rhodos wordt bezet.

10.
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Bij de herovering van Nanking op de revolutionairen richt het keizerlijk leger een
bloedbad aan.

13.
In Lissabon wordt het kabinet-Vasconcellos geïnstalleerd, als opvolger van het op
de 8ste ten val gekomen kabinet-Chagas.

13.
Andrew Bonar Law wordt de nieuwe leider van de Britse conservatieven als opvolger
van A.J. Balfour, die de partij vanaf 1891 geleid heeft.

19.
De president van de Dominicaanse Republiek, Ramón Caceres, wordt vermoord.

25.
De Britse regering publiceert het geheime verdrag met Frankrijk uit 1904 waarin de
invloedssferen in Noord-Afrika verdeeld worden. Afgesproken werd toen dat Egypte
in de Britse, en Marokko in de Franse invloedssfeer lagen.

27.
De Chinese prins-regent Tjoeng legt in de tempel der voorouders in de Geheime Stad
te Peking plechtig de gelofte op de constitutie af. De revolutie is echter niet meer te
stuiten: reeds 18 provincies en ook de marine hebben zich erbij aangesloten.

28.
In Mexico presenteert boerenleider Zapata een plan voor landhervormingen. →

Geboren:
29.
Klaus Fuchs, Duits atoomfysicus
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Gestorven:
18.
Alfred Binet (11-7-1857) Frans psycholoog
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Frans-Duitse overeenkomst
BERLIJN, 4 november - Frankrijk en Duitsland hebben een akkoord gesloten over
Marokko. Frankrijk krijgt hierbij de vrije hand in Marokko in ruil voor een smalle
strook Frans Kongo. Deze strook verbindt Duits Kameroen met de Kongo-rivier.
Dit akkoord maakt een einde aan het conflict tussen de twee landen over de positie
van Marokko - een conflict dat op 1 juli van dit jaar acuut werd doordat Duitsland
de kanonneerboot Panther naar de Marokkaanse havenstad Agadir stuurde.
Ter compensatie van de Franse overheersing in Marokko eiste Duitsland heel
Frans Kongo op. Tegelijkertijd stak er een storm van verontwaardiging op in de
Westeuropese publieke opinie over het Duitse optreden.
In een officiële redevoering verklaarde de Britse minister van Financiën zich op
21 juli solidair met Frankrijk. ‘Engeland waarschuwt Duitsland, nationale eer op het
spel’, schreeuwden de Britse krantekoppen van eind juli eensluidend. Ook in Duitsland
zelf hadden de sociaal-democraten ‘elke poging om een moorddadige oorlog tussen
beschaafde volkeren te provoceren’ gekritiseerd.
Gesteund door de publieke opinie en door de hechter gesmede Frans-Britse band
begon vervolgens de Franse gezant Cambon onderhandelingen met Duitsland en gaf
vanaf het begin vrijwel geen duimbreed toe. Het resultaat voor Duitsland is nu
internationaal diplomatiek isolement. Het akkoord van vandaag wordt algemeen als
een fiasco voor de Duitse politiek beschouwd. Nationalistische verenigingen en
groeperingen in Duitsland hebben in bittere bewoordingen hun afkeer van het
Frans-Duitse akkoord kenbaar gemaakt.
Het akkoord heeft in Frankrijk tot grote spanningen geleid. Minister-president
Caillaux was voorstander van onderhandelingen met Berlijn, zijn minister van
Buitenlandse Zaken, De Selves, stond een harde houding tegenover de Duitsers voor.
Caillaux zag zich derhalve genoodzaakt het ministerie van Buitenlandse Zaken te
omzeilen: hij onderhandelde via de Franse ambassadeur in Berlijn rechtstreeks met
de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Kiderlen-Wätcher. De rechtse
pers in Frankrijk en een deel an de Franse publieke opinie beschouwen het verdrag
als een knieval voor de Duitsers, vooral omdat het tot stand kwam onder de dreiging
van Duits militair optreden in Marokko. Maar in kringen van het Franse militaire
opperbevel schijnt met opgelucht dat een rechtstreekse confrontatie met de Duitsers
is vermeden. Volgens hoge Franse militaien is Frankrijk nog niet gereed om een
militair conflict in Europa te riskeren.

Boeren Mexico in verzet
MEXICO-STAD, 28 november - De Mexicaanse boerenleider Emiliano Zapata heeft
een plan gepresenteerd voor ingrijpende landhervorming en is begonnen dit met zijn
legertje opstandige boeren meteen in praktijk te brengen.
De presentatie van dit ‘Plan van Ayala’ zorgt uiteindelijk voor de breuk tussen
president Madero en Zapata. De boerenleider omschrijft de man aan wiens oproep
tot een gewapende opstand hij een jaar geleden gehoor gaf nu als een verrader en
een tiran.
Madero heeft snel veel krediet verspeeld bij zijn voormalige medestanders, omdat
hij veel compromissen sluit met de oude Diaz-kliek. Zijn programma voor
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landhervorming blijkt zeer beperkt. Hij haalt zich ook het ongenoegen van de
Verenigde Staten op de hals, omdat hij weigert voorrechten te geven aan Amerikaanse
financiers en omdat hij niet in staat blijkt voor stabiliteit te zorgen. Washington dreigt
in februari 1912 met militaire interventie wanneer Madero de Amerikaanse burgers
en bezittingen niet beschermt.
Na de presentatie van Zapata's plan verspreidt de opstand zich. Vrijwel heel de
boerenbevolking neemt de wapens op. Madero stuurt het leger naar het zuiden.
Hierdoor wordt vrijwel de gehele deelstaat Morelos verwoest, maar Zapata's leger
blijft op de been. In het noorden hebben de federale troepen meer succes. Onder
leiding van generaal Victoriano Huerta behalen zij een duidelijke overwinning op
de troepen van Pascual Orozco.

Emiliano Zapata.

1911
December
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
De geleerde Kamerlingh Onnes ontdekt in Leiden de supergeleiding. →

2.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Eladio Victoria wordt de nieuwe president van de Dominicaanse Republiek, als
opvolger van de vermoorde Caceres.

10.
De Nobelprijs voor literatuur wordt verleend aan de Belgische auteur Maurice
Maeterlinck, wiens werken door de vorige paus nog op de index zijn geplaatst.
Madame Curie ontvangt voor de ontdekking van polonium en radium haar tweede
prijs voor chemie, en de Nederlandse jurist Tobias Michael Carel Asser krijgt de
prijs voor vrede. →

11.
Het conflict bij de Britse spoorwegen, dat in augustus tot uitbarsting kwam toen 200
000 spoorweglieden het werk neerlegden, komt door schikking tot een einde.

11.
In de Indiase stad Delhi houdt koning George V een Durbar ofwel ontvangst van
inlandse vorsten ter gelegenheid van zijn kroning als keizer van Brits-Indië. →

14.
De Noorse poolreiziger Roald Amundsen bereikt samen met vier medewerkers de
zuidpool. →

20.
De Franse Assemblée ratificeert het Frans-Duits akkoord van november over
Marokko.

29.
Vertegenwoordigers van de revolutionaire Assemblée en de keizerlijke Chinese
regering worden het eens om gemeenschappelijk verkiezingen voor het bijeenroepen
van een Constituante te organiseren.

30.
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Te Nanking wordt Sun Yat-sen gekozen tot president van de geproclameerde Chinese
Republiek.

30.
In Parijs wordt de derde luchtvaartshow geopend. →

In het Grand Palais op de Champs Elysées wordt op 30 december de derde Parijse luchtvaartsalon
geopend.

-. Russiche troepen vallen Teheran binnen. →
-. De SDAP dient een wetsvoorstel tot invoering van Staatspensioen in, en begint
een landelijke campagne die tot aanneming hiervan moet leiden.

Gestorven:
10.
Joseph Dalton Hooker (30-6-1817) Brits plantkundige
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De Noor Roald Amundsen op skies in het zuidpoolgebied.

Amundsen verslaat Scott in wedloop naar zuidpool
LONDEN, 14 december - De Noor Roald Amundsen heeft de genadeloze wedloop
naar de zuidpool op zijn naam gebracht. Terwijl zijn concurrent, de Engelse officier
Robert Falcon Scott, nog strijd levert met sneeuw, ijs en koude, heeft Amundsen het
zuidelijkste punt op aarde al bereikt.
Amundsen is al sinds april 1909 met zijn acht man sterke expeditie onderweg.
Voor het vervoer maken zij gebruik van 118 Groenlandse honden. Scotts expeditie
telt 33 man. 33 Siberische honden en 17 pony's zorgen voor het transport.
Uit deze cijfers blijkt het grote verschil in aanpak tussen de twee mannen. Scott
was in principe niet geneigd met honden en pony's naar de pool te trekken. Tijdens
een eerdere expeditie moest hij met afschuw aanzien hoe zeehonden werden geslacht
om als voedsel voor de honden te dienen. En evenals Shackleton, de man die bijna
drie jaar geleden de magnetische zuidpool bereikte, maakt hij gebruik van wollen
kleren waarover hij waterdicht gemaakte gabardine jakken draagt, hoewel hij weet
dat deze kleding gemakkelijk bevriest. Amundsen heeft zich geheel en al op de
Eskimo's georiënteerd. Hij heeft geleerd dat het imiteren van hun levenswijze en het
gebruik van hun kleding de beste overlevingskans biedt. Verder gebruikt de Noor
een groot aantal honden die hij genadeloos aan de doelstellingen van zijn tocht
opoffert.
Het succes van vandaag bewijst dat Amundsen het gelijk aan zijn zijde heeft,
hoewel dierenliefhebbers niet van zijn methode zijn gecharmeerd.
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Bengalen opnieuw eenheid
CALCUTTA, 11 december - De Engelse koning George V heeft ter gelegenheid van
zijn kroning tot keizer van India de verdeling van Bengalen ongedaan gemaakt.
Verder heeft de koning Delhi uitgeroepen tot de nieuwe hoofdstad van India.
Beide zaken zijn duidelijk bedoeld om zowel de hindoe- als de moslimbevolking
van India een plezier te doen. De hindoes hebben zich zes jaar lang met man en macht
verzet tegen de verdeling van de reusachtige provincie Bengalen in Oost- en
West-Bengalen. Die Britse maatregel van 1905 was volgens hen bedoeld om de
politieke aspiraties van de hindoes, die nu in Oost-Bengalen in de minderheid zijn,
in de kiem te smoren. Zij zagen de maatregel ook als een onderdeel van de Britse
verdeel-en-heerspolitiek in India.
Met de verplaatsing van de hoofdstad van India van Calcutta naar Delhi, is een
oude wens van de moslims in vervulling gegaan. Delhi is de oude Mogolstad, waar
in vroegere eeuwen de fundamenten gelegd werden voor de godsdienst en macht van
de Indiase moslims.

De kroningsplechtigheid in Delhi.

M. Maeterlinck Nobelprijswinnaar
STOCKHOLM, 10 december - De 49-jarige Gentse literator Maurice Maeterlinck
heeft de Nobelprijs voor literatuur gekregen.
Sinds 1896 woont hij in Parijs, of in Grasse in het zuiden van Frankrijk. Deze
Vlaming van geboorte is daarmee nu de belangrijkste Franse schrijver van de dag.
Maeterlinck debuteerde in 1889 met het drama La Princesse Maleine, een zuiver
symbolistisch stuk.
In 1892 verwierf Maeterlinck wereldroem met zijn Pelléas et Mélisande. Dit stuk
werd zowel door Debussy als door Fauré tot opera getoonzet.
De laatste jaren schreef Maeterlinck voornamelijk ethisch-bespiegelende werken,
met een grote lyrische verbeelding. Zijn vertalingen van de Vlaamse mysticus
Ruusbroec en van de Duitse dichter Novalis in het Frans worden veel gelezen. Het
gevoel voor mysterie is bij hem zeer sterk.

Russisch militair ingrijpen in Perzië
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TEHERAN, december - Russische troepen zijn Teheran binnengevallen. De
Amerikaanse financieel adviseur Morgan Shuster is gedwongen Perzië te verlaten.
De Russische regering had de Perzische regering als ultimatum gesteld dat de
Amerikaan Morgan Shuster nog deze maand Perzië moet verlaten. Deze waarschuwing
moest worden gezien als een reactie op de toenemende invloed van de Amerikanen
in Perzië. De Russen willen macht uitoefenen in Perzië op basis van het verdrag dat
op 3 augustus 1907 werd getekend door Engeland en Rusland. Daarin werd bepaald
dat Perzië onder de invloedssfeer van deze twee landen zou komen. Shuster was
uitgenodigd door de Perzische regering om de financiële situatie van het land te
regelen. Het grootste probleem in Perzië was de zwakke economie in het algemeen
en de financiële crisis in het bijzonder. Verschillende gebieden van het land stonden
onder controle van de plaatselijke stamhoofden, die weigerden belasting aan de
centrale regering af te dragen. De regering in Teheran wilde advies van een expert
op financieel gebied. Om afstand te nemen van de Russen en de Engelsen had de
Perzische regering een Amerikaan gevraagd.
De aanwezigheid van Shuster in Perzië heeft nooit de goedkeuring van de Russen
gekregen. Toen die ten slotte zagen dat de madjlis niet bereid was de Amerikaanse
expert weg te sturen, vielen zij Teheran binnen.
De Russische interventie in Perzië brengt meteen een halt toe aan de constitutionele
revolutie die in 1905 was begonnen. Deze revolutie stelde zich ten doel een eind te
maken aan de absolute monarchie, en de sjah te dwingen een westers soort grondwet,
gebaseerd op een parlementair regeringsstelsel, te accepteren.

Professor Asser krijgt Nobelprijs voor vrede
STOCKHOLM, 10 december - De Nobelprijs voor vrede 1911 is toegekend aan de
Nederlandse rechtsgeleerde prof. T.M.C. Asser en de Oostenrijker A.H. Fried. Asser
krijgt de prijs voor zijn ijveren voor de instelling van het Permanente Hof van
Arbitrage.
Tobias Michael Carel Asser werd in 1838 geboren. Op 24-jarige leeftijd werd hij
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in achtereenvolgens het burgerlijk
recht en het handels- en internationaal privaatrecht. In 1893 werd hij lid van de Raad
van State.
Asser heeft zich zeer beijverd voor de codificatie van het volkenrecht en de
harmonisatie van het internationaal privaatrecht. In 1873 was hij een van de oprichters
van het Instituut voor Internationaal Recht.

Kamerlingh Onnes ontdekker van supergeleiding
LEIDEN, 1 december - Op het koudste plekje op aarde, het Leids Natuurkundig
Laboratorium, is het afgelopen jaar een merkwaardig verschijnsel ontdekt. Kamerlingh
Onnes, de beroemde geleerde die er drie jaar geleden in slaagde helium vloeibaar te
maken, noemt dit verschijnsel supergeleiding. Vorig jaar slaagde Kamerlingh Onnes
erin een temperatuur van -272oC te bereiken, slechts één graad boven het absolute
nulpunt. Bij deze temperatuur blijken bepaalde materialen hun elektrische weerstand
geheel te verliezen. Kwik bijvoorbeeld heeft al geen elektrische weerstand meer bij
-269oC. Bij tin en lood doet deze supergeleiding zich ook voor. De verklaring voor
dit verschijnsel is vooralsnog in nevelen gehuld.
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1.
In China wordt de republiek uitgeroepen. →

2.
In de Belgische Borinage breekt een mijnstaking uit. →

5.
De unionisten uit Ulster besluiten geen autoriteit van een Iers parlement te aanvaarden
dat tot stand moet komen als de Home Rule voor Ierland aanvaard wordt. →

6.
New Mexico wordt de 47ste staat van de VS.

9.
De VS gaan over tot een militaire interventie in Honduras, omdat president Manuel
Bonilla een spoorlijn en een werf, eigendom van een Amerikaan, dreigt te
nationaliseren.

10.
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Het zich net van China onafhankelijk verklaarde Buiten-Mongolië wordt op eigen
verzoek een Russisch protectoraat.

10.
Het Franse kabinet-Caillaux komt ten val.

12.
In St. Laurence, Massachuchetts, breekt onder aanvoering van de Industrial Workers
of the World, de als Wobblies bekend staande in 1905 opgerichte bond, een grote
textielstaking uit.

14.
Raymond Poincaré wordt de nieuwe minister-president van Frankrijk.

17.
De Britse poolreiziger Robert Falcon Scott bereikt met vier expeditieleden de
zuidpool, en ontdekt daar dat Amundsen hem voor is geweest.

18.
In Groot-Brittannië breekt een massale mijnstaking uit.

23.
De Internationale Opiumconferentie te Den Haag, die op 1 december 1911 werd
geopend, wordt met een gemeenschappelijke verklaring tegen het gebruik van en
handel in opium gesloten.

25.
In Duitsland behaalt de SPD een grote verkiezingszege. →
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Geboren:
15.
Michel Debré, Frans gaullistisch politicus

21.
Konrad Bloch, Amerikaans chemicus van Duitse origine

23.
Ank (eig. Anna Maria) van de Moer († 28-3-1983) Nederlands actrice

28.
Jackson Pollock († 11-8-1956) Amerikaans schilder
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China wordt een republiek
NANJING, 1 januari - Sun Zhongshan (Soen Jat-sen), de president van de
revolutionaire regering van China in Nanjing, heeft vandaag de Chinese Republiek
uitgeroepen. Het jaar 1912 zal het jaar nul zijn van de jaartelling van de Republiek.
De hoofdstad van de Chinese republiek zal Nanjing zijn. Buiten Nanjing en enkele
steden in Zuid-China wordt het gezag van de nieuwe revolutionaire regering overigens
nauwelijks erkend.
De revolutie in China begon met de rebellie van militairen in de stad Wuchang in
de provincie Hubei op 10 oktober 1911. In de dagen en weken die daarop volgden
zegden militairen in 24 andere steden hun loyaliteit jegens de Qing-dynastie op en
kozen de kant van de rebellen. In het noorden ging de feitelijke macht over het
keizerlijk leger intussen over in handen van de militaire leider Yuan Shikai de
vroegere gouverneur van de provincie Shandong.
In de toespraak waarin de Chinese Republiek werd uitgeroepen, deed Sun
Zhongshan het aanbod af te treden ten gunste van Yuan Shikai indien deze de Chinese
Republiek zou steunen. Naar verluidt is het aanbod van Sun het

Links: Sun Zhongshan zijn vrouw en officieren van het zuidelijke Chinese leger. Rechts: een
paardestaart, symbool van het ancien regime, wordt afgesneden.

resultaat van besprekingen tussen de revolutionairen van Nanjing, Yuan Shikai en
het keizerlijk hof. Het doel van deze besprekingen is bloedvergieten te voorkomen
tijdens een revolutie die tot nu toe een tamelijk onbloedig verloop had. Tijdens deze
besprekingen neemt Yuan de sterkste positie in. Algemeen wordt daarom verwacht
dat hij de regenten van keizer Pu Yi ertoe zal bewegen een abdicatie te bewerkstelligen
en tegelijkertijd Sun Zhongshans plaats als president van de nieuwe Chinese Republiek
zal innemen.

Grote zege SPD bij Duitse verkiezingen
BERLIJN, 25 januari - Bij de algemene verkiezingen voor de Rijksdag in Duitsland
heeft de sociaal-democratische SPD een grote overwinning behaald. De partij wist
haar zetelaantal royaal te verdubbelen en kwam van 43 op 110 zetels. De SPD is
daarmee de sterkste fractie geworden in de Rijksdag. Het zogenaamde ‘zwart-blauwe
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blok’ van conservatieven en klerikale partijen leed een nederlaag en ging van 200
zetels terug naar 148. De regering is door deze uitslag voortaan ook aangewezen

Affiche waarop de sociaal-democraten de kiezers goedkoop brood en vlees in het vooruitzicht stellen.

Albert Träger (inzet) opent de eerste Rijksdagzitting na de verkiezingen.

op de liberalen om een meerderheid in het parlement te behouden.
De verkiezingen werden gehouden op 12 en 20 januari en vandaag werd er geteld.
Gebleken is dat 84,2 procent van alle kiesgerechtigde mannen heeft gestemd.
De reusachtige en in deze omvang voor iedereen verrassende winst van de
sociaal-democraten wordt algemeen toegeschreven aan de schaarste aan
levensmiddelen en de daarmee verbonden prijsstijgingen voor eerste levensbehoeften
in het afgelopen halfjaar. De SPD heeft zich met succes weten op te werpen als de
vertolkster van de ontevredenheid hierover. De prijsstijgingen namen de laatste
maand nog meer toe door de mislukking van de oogst van afgelopen najaar.
Daarnaast gold het zwart-blauwe blok in de ogen van de kiezer vooral als de
zondebok voor de belastingverhogingen van vorig jaar. Weliswaar hadden de
persorganen van conservatieven en nationale partijen in de campagne geprobeerd
om - net als in 1907 - de SPD als antipatriottische partij in een kwaad daglicht te
stellen, maar deze aantijging heeft het moeten afleggen tegen het ongenoegen van
de kiezer over de economische situatie.
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Kompels in de Borinage leggen werk neer
BRUSSEL, 2 januari - In de mijnstreek van de Borinage hebben 33 000 kompels het
werk neergelegd. Het duurt zeven weken voor de stakingsactie wordt beëindigd.
De staking volgt op een periode van snelle stijgingen van de kosten voor
levensonderhoud, waaruit een navenante daling van de koopkracht voortvloeide.
De algemene staking werd unaniem afgekondigd.
Vorig jaar hadden de Luikse mijnwerkers al een staking georganiseerd, uit protest
tegen de onvolledige uitvoering van de mijnwet en tegen de te lage lonen.
Bij dat conflict was een mijnwerker om het leven gekomen.
Dat de staking in de Borinage weinig resultaten oplevert, is te wijten aan de
onverzettelijke houding van de mijndirectie.
Dit conflict tussen liberale directies en socialistische arbeiders belemmert in de
Borinage het tot stand komen van een antiklerikaal blok tegen de regering.

Ulster-loyalisten verwerpen zelfbestuur
OMAGH, 5 januari - Naar schatting twintig- tot dertigduizend loyalisten hebben
vandaag geprotesteerd tegen de voorgenomen indiening van het wetsontwerp voor
de instelling van een afzonderlijk parlement voor Ulster. Het wetsontwerp voor
zelfbestuur werd fel aangevallen door Sir E. Carson.
Hij hield de gedelegeerden voor dat de loyalisten niet om een afzonderlijk parlement
voor Ulster hebben gevraagd, dat zij er geen zouden aanvaarden en dat zij hun huidige
status willen zien gehandhaafd.
Als Engeland en Schotland hun zouden vertellen dat zij geen lid van het Brits
imperium konden blijven, dan zouden zij de zaak in eigen hand nemen tot werd
toegestaan dat zij hun geboorterecht herkregen.
Het kamerlid Gordon stelde een resolutie voor om het protest tegen zelfbestuur
met kracht te vernieuwen. ‘Wij zijn loyale leden van het Verenigd Koninkrijk en van
plan dat te blijven’, zei hij.
Gordon schatte dat het aantal voorstanders van zelfbestuur onder de protestanten
in Ierland minder dan één procent is en wees erop dat tal van katholieken openlijk
tegen zijn dan wel in stilte vrezen voor de invoering van zelfbestuur.
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2.
De nieuwe Nederlandse Militiewet van minister Colijn bereikt de Staatscourant. Met
ingang van 1 maart wordt de sterkte van het leger verhoogd, de leiding gereorganiseerd
en grijsgroene kleding ingevoerd.

5.
Bij de Landdagverkiezingen verliest het katholieke Centrum, maar blijft wel de
grootste partij.

7.
Op dooi-ijs wordt de tweede Elfstedentocht gereden. Coen de Koning uit Arnhem
wint in de tijd van 11 uur 40 minuten. →

8.
De Britse minister van Oorlog Haldane gaat op vredesmissie naar Berlijn, maar keert
geschrokken van de tijdens zijn bezoek openbaar gemaakte vlootplannen van de
Duitse regering onverrichter zake weer terug.

12.
De 12-jarige keizer van China Pu-Yi abdiceert, waarmee een einde komt aan de
Mantsjoe-dynastie.
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14.
Arizona wordt als 48ste staat opgenomen in de VS. Dit nadat Arizona zijn constitutie
had gewijzigd omdat op 22 augustus 1911 president Taft zijn veto had uitgesproken
over de verheffing van Arizona tot gelijkberechtigde staat op grond van de
onzelfstandigheid van de rechtspraak daar.

15.
Het Britse Lagerhuis verwerpt een motie van Labour om tot een wettelijke invoering
van minimumloon te beslissen.

17.
De minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk-Hongarije graaf von Aerenthal
overlijdt. Hij wordt opgevolgd door graaf Berchtold.

19.
De Belgische minister van Oorlog Joseph Hellebaut neemt vrijwillig ontslag. →

26.
In Derbyshire (Groot-Brittannië) begint een massale mijnstaking, met minimumloon
en invoering van de 8-urendag als inzet.

27.
De Britse gouverneur-generaal van de Soedan, lord Kitchener, opent het 375 km
lange spoortraject van Khartoem naar El Obeid (het huidige Nyala).

Geboren:
6.
Eva Braun († 30-4-1945) vriendin van Hitler
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19.
Stan Kenton, Amerikaans jazzpianist

De Koning wint Elfstedentocht
LEEUWARDEN, 7 februari - Winnaar van de Elfstedentocht vandaag werd de
Arnhemmer Coen de Koning. Pas ter hoogte van Franeker achterhaalde hij zijn
concurrent Keizer. Na Bolsward voegde Ferwerda zich bij het tweetal. Hij zou als
tweede eindigen, een kwartier na De Koning. Keizer kwam als vierde in Leeuwarden
binnen. De zege van De Koning in 11 uur en 40 minuten ontlokte de nodige protesten
wegens ‘opleggen’ (trekken).
De dooi had de Elfstedentocht bijna gedwarsboomd, de eerste onder de vlag van
de vereniging De Elf Steden. Ondanks het feit dat het twee graden boven nul was,
gingen 38 wedstrijdrijders de strijd aan met de helse elementen.
De snelsten hadden geluk. Tegen de avond werd het ijs te onbetrouwbaar. Een
van de wedstrijdrijders, Dubois, zakte door het ijs. De laatste deelnemers mochten
van de organisatie de reis naar Leeuwarden per trein voortzetten.
Nog geen twee weken na de tocht van 1909 werd op 15 januari van dat jaar de
speciale Elfsteden vereniging opgericht. Het kwam de organisatie ten goede.

Huldiging van De Koning in Arnhem.

Ontslag generaal Joseph Hellebaut
BRUSSEL, 19 februari - Luitenant-generaal Joseph Hellebaut heeft zijn ontslag
ingediend als minister van Oorlog. Zijn portefeuille is overgenomen door premier
De Broqueville. Een korte periode, tussen april en november 1912, neemt
luitenant-generaal Victor Michel deze functie waar.
Het ontslag werd eigenlijk door De Broqueville afgedwongen, toen was gebleken
dat Hellebaut zich niet kon neerleggen bij de oprichting van een generale staf voor
het leger. Deze instelling beperkte de bevoegdheden van de minister van Oorlog in
hoge mate, te meer daar de generale staf een grote onafhankelijkheid kreeg
toegewezen.
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2.
In Londen eisen militante suffragettes de aandacht voor haar zaak op, door met
verzwaarde tasjes ruiten bij politici in te slaan. →

7.
De Amerikaanse Senaat ratificeert een op 3 augustus 1911 gesloten arbitrageverdrag
met Groot-Brittannië en Frankrijk, zij het dat op voorstel van senator Henry Cabot
Lodge menige amendering wordt aangebracht.

11.
In het Ruhrgebied breekt de derde algemene staking uit, na die van 1889 en 1905.
De eis is 15 procent loonsverhoging en invoering van de 8-urendag. Van de 330 000
mijnwerkers leggen 230 000 het werk neer; de confessionele bond doet niet mee. →

14.
In het Romeinse Pantheon wordt een aanslag gepleegd op de Italiaanse koning Vittorio
Emanuele III. De koning wordt zwaar gewond.

17.
De mijnstaking in het Ruhrgebied wordt zonder succes afgebroken. De spanningen
waren hoog opgelopen nadat op verzoek van de christelijke mijnwerkersbond het
leger in actie was gekomen om onderkruipers te beschermen. →

27.
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De Britse mijnwerkersstaking, die eind februari in Derbyshire was uitgebroken en
die op 1 maart algemeen was geworden, wordt door de bemiddeling van premier
Asquith beëindigd. Er zal minimumloon worden ingevoerd. →

29.
De Britse poolreiziger Scott komt met vier metgezellen tijdens een vliegende
sneeuwstorm op Antarctica om het leven. →

Poolreiziger Robert Scott komt op 29 maart met vier metgezellen tijdens een sneeuwstorm op Antarctica
om het leven.

30.
De Franse regering en de Marokkaanse sultan Mawlai Hafid sluiten te Fès een akkoord
waarbij Marokko in feite een Frans protectoraat wordt. →

Geboren:
15.
Louis Paul Boon († 10-5-1979) Vlaams geëngageerd romanschrijver

23.
Wernher von Braun († 16-6-1977) Duits-Amerikaans fysicus

27.
James Callaghan, Brits vakbondsleider en Labour-politicus
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Gestorven:
30.
Karl May (25-2-1842) Duits schrijver

Een infanterie-patrouille van het Nederlandse leger op Atjeh tijdens een rustpauze.

Mijnstakingen in Ruhrgebied lopen ten einde
BERLIJN, 17 maart - De stakingen in het Ruhrgebied lopen ten einde. Vandaag zijn
60 000 mijnwerkers in het gebied rond Herne weer aan het werk gegaan. Ook uit
andere steden wordt stakingsmoeheid gemeld en verwacht wordt dat ook daar de
stakingen op korte termijn zullen worden beëindigd.
Nadat de werkgevers een eis van 15 procent loonsverhoging plus een achturige
werkdag van de hand hadden gewezen, legden op 11 maart 230 000 van de 330 000
mijnwerkers het werk neer, onder auspiciën van nagenoeg alle vakbonden. Slechts
de christelijke vakvereniging van mijnwerkers distantieerde zich, vanaf het begin,
van de staking.
Met deze mijnwerkersstaking was de derde grote staking in het Ruhrgebied (twee
eerdere waren in 1889 en 1905) een feit. Al spoedig kwam het echter tot
ongeregeldheden tussen postende stakers en werkwilligen aan de poorten van de
mijnen en riep de christelijke mijnwerkersbond de hulp van het leger in. Op 13 maart
kwam een grote troepenmacht in actie. In Herne viel bij de daarop volgende rellen
een dode. In de Rijksdag verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Delbruck dat
zijn regering vastbesloten was ‘iedereen die aan het werk wil te beschermen’.
Na het legeroptreden nam het enthousiasme onder de stakers snel af. Weliswaar
zijn de laatste twee dagen nog diverse solidariteitsbetogingen gehouden in andere
plaatsen in Duitsland en eist de SPD ‘volledige vrijheid en bescherming voor al
diegenen die niet wensen te werken’, maar algemeen wordt aangenomen dat deze
derde staking in het Ruhrgebied nu vrijwel voorbij is.
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Suffragettes gearresteerd

Vlnr: de suffragettes Christabel Pankhurst, haar moeder Emmeline Pankhurst en ‘generaal’ Flora
Drummond staan terecht wegens vernielingen.

LONDEN, 2 maart - Suffragetteleidster mevrouw Emmeline Pankhurst werd
gisteravond gearresteerd na het ingooien van ruiten in de ambtswoning van de premier,
Downing Street 10.
Deze aanval was onderdeel van een grootscheepse actie van de militante afdeling
van het Sociale en Politieke Vrouwenverbond, die leidde tot het sneuvelen van vele
honderden winkelruiten in het centrum van Londen.
Na de actie zagen de straten eruit alsof er ernstige onlusten hadden plaatsgehad.
Behalve mevrouw Pankhurst werden nog honderdtwintig andere suffragettes
gearresteerd. De uitbarsting die al enkele weken werd gevreesd, was gericht tegen
de weigering van de regering om vrouwen het kiesrecht te verlenen.
Mevrouw Pankhurst heeft de aanhangers van vrouwenkiesrecht opgeroepen tot
een massale demonstratie op het Parlementsplein, aanstaande maandag.
Haar dochter Christabel zei dat de vrouwen wanordelijkheden veroorzaakten om
zo wetgeving in hun voordeel af te dwingen.

Een suffragette in hongerstaking krijgt dwangvoeding toegediend.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Mijnwerkers staken voor minimumloon
LONDEN, 1 maart - Naar schatting 425 000 mijnwerkers hebben het werk neergelegd
om kracht bij te zetten aan hun eis voor de invoering van een minimumloon.
Premier Asquith probeert sinds een week te arbitreren tussen de
mijnwerkersfederatie en de werkgevers. Hij heeft de mijnwerkers verrast met de
opmerking dat de regering een minimumloon gerechtvaardigd acht.
De Labourpartij heeft besloten een wetsontwerp tot vaststelling van een
minimumloon in de mijnindustrie in te dienen, als de regering dat niet doet. De
regering zit met het dilemma dat de mijneigenaren niet kunnen worden gedwongen
tot uitbetaling van minimumlonen die nog niet door de mijnwerkersfederatie zijn
aanvaard.
In tegenstelling tot de staking van 1910 is het rustig in de mijnstreken. Stakers en
bedrijfsleiders staan op goede voet met elkaar. Niettemin begint de staking effect te
hebben op de industrie, met name in Sheffield en Schotland. Gehoopt wordt dat de
staking van korte duur zal zijn, zeker nu de regering niet bereid blijkt een oplossing
voor het conflict te laten dwarsbomen door een klein aantal mijneigenaren in
Zuid-Wales en Schotland.

Verdrag van Fès getekend
PARIJS, 30 maart - Marokko is vanaf vandaag een Frans protectoraat. In de
Marokkaanse hoofdstad Fès ondertekende daartoe sultan Mawlai Hafid een verdrag,
dat Frankrijk het recht geeft het land te pacificeren en het binnenlands bestuur onder
zijn controle te brengen.
In feite is de beslissing niet in de Marokkaanse hoofdstad gevallen, maar werd zij
in verschillende etappes uitgewerkt op de ambassades en ministeries van Buitenlandse
Zaken in de Europese hoofdsteden. Sinds de conferentie van Berlijn in 1885 over
Afrika zijn de Europese mogendheden bezig geweest het continent onder elkaar te
verdelen. Dat is met veel twisten, dreigementen en diplomatieke crises gepaard
gegaan, maar thans lijkt men erin geslaagd een voor ieder bevredigende regeling te
hebben uitgedokterd. Het sluitstuk in dit diplomatieke verdeelspel vormt Marokko.
Aanvankelijk leek al in 1906 voor dat gebied een oplossing te zijn gevonden op
de conferentie in het Spaanse Algeciras, waar de speciale rechten van Frankrijk en
Spanje in Marokko werden erkend door de westerse mogendheden. Maar achteraf
nam Duitsland geen genoegen met deze uitkomst. Dat leidde vorig jaar nog tot een
gevaarlijke crisis tussen Berlijn en Parijs, die echter door de voorzichtige houding
van de Franse minister-president Joseph Caillaux werd opgelost. Caillaux bereikte
na geheime onderhandelingen, die hij zelf leidde, een overeenkomst: in ruil voor een
gebied in Frans Equatoriaal Afrika erkende Berlijn de rechten van Frankrijk in
Marokko. Tegen de overeenkomst werd in Frankrijk fel geprotesteerd door rechtse
nationalisten, die er een knieval voor de Duitse keizer in zien. Kort na het
ondertekenen van het akkoord werd Caillaux in het Franse parlement door de
centrum-rechtse meerderheid ten val gebracht.
Sultan Mawlai Abd al-Hafid kon weinig anders doen dan het verdrag aanvaarden.
Het Franse leger is overal in Marokko aanwezig. De centrale regering functioneert
nauwelijks en heeft zeer weinig invloed in het land. De laatste jaren heeft het Franse
leger een steeds groter gedeelte van Marokko in zijn bezit gekregen.
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De pre-protectoraatperiode kan verdeeld worden in verschillende stadia. In juli
1907 kregen de Franse troepen de Atlantische haven van Casablanca in handen en
tijdens de twee daaropvolgende jaren brachten ze het gebied Chaouia ook onder hun
controle. De machtsovername van Mohammed Oufkir in plaats van Mawlai Lahsin
al-Saba kan als het tweede stadium worden gezien. Deze nieuwe leider veranderde
de onafhankelijkheid van het zuidoosten van het land in een positie van
afhankelijkheid ten opzichte van Frankrijk. De situatie daar was toen te vergelijken
met die van een kolonie. Een ander belangrijk stadium was de nederlaag van de
verschillende verzetsgroepen in het land tussen 1909 en 1912. Deze nederlagen
hadden tot gevolg dat de Fransen meer greep kregen op de binnenlandse politiek.
Het volk steunde het verzet, met name rond Fès. En een groot deel van de bevolking
had gehoor gegeven aan de oproep van Mawlai Ahmad al-Habir tot het voeren van
een jihad (heilige oorlog). Maar nu Mawlai Abd al-Hafid het verdrag van Fès
ondertekend heeft, betekent dat voor velen dat de werkelijkheid geaccepteerd moet
worden.
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1.
De Britse premier Asquith dient in het Lagerhuis de Home Rule Act voor Ierland in.

2.
Sun Zhongshan richt in Nanjing de Guomindang op. →

3.
In het Belgische kabinet-De Broqueville wordt generaal Michel benoemd tot opvolger
van generaal Hellebaut.

4.
Tibet verklaart zich onafhankelijk van China.

10.
Een delegatie van de Vrijzinnig Democratische Bond en van het eveneens liberale
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond biedt aan koningin Wilhelmina een
door 36 818 mensen ondertekend petitionnement voor de invoering van algemeen
kiesrecht aan. In oktober 1910 waren onderhandelingen over een gezamenlijke actie
met de SDAP stukgelopen op de eisen van de socialisten, hoewel men het over het
kiesrecht eens was.
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13.
De Chinese president Yuan Shikai heft het huwelijksverbod tussen Chinezen en
niet-Chinezen op.

15.
Het grootste passagiersschip ter wereld, de Britse Titanic, loopt op zijn eerste vaart
bij New Foundland op een ijsberg en zinkt. Van de 2206 opvarenden kunnen er
slechts 703 gered worden. →

17.
Het Russische leger grijpt in bij een staking van goudmijnwerkers bij de rivier de
Lena in Siberië. →

18.
Na een bombardement van de Italiaanse vloot op Turkse doelen in de Dardanellen
besluit de Turkse regering om de Straat naar de Zwarte Zee voor internationaal
handelsverkeer te sluiten.

27.
In Nederland wordt de nieuwe Armenwet van kracht die de wet van 1854 gaat
vervangen. →

27.
Na protesten van andere mogendheden wordt een Belgisch-Britse lening aan China
geannuleerd.

Geboren:
8.
Sonja Henie († 12-10-1969) Noors schaatster (kunstrijden)
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19.
Glenn Seaborg, Amerikaans chemicus

21.
Feike Pieter Asma, Nederlands organist

21.
Marcel Camus, Frans cineast

‘Titanic’ loopt op een ijsberg
NEW YORK, 15 april - Op zijn eerste tocht over de Atlantische Oceaan van de
thuishaven Southampton naar New York, is het splinternieuwe Britse passagiersschip
Titanic vannacht op een ijsberg gelopen.
Onder de waterlijn werd de romp van de 46 000 brt metende oceaanstomer over
een grote lengte opengereten. Na eerst langzaam zwaar slagzij te hebben gemaakt,
brak het schip, waarvan gezegd was dat het niet kon zinken, doormidden.
Onder de 2206 opvarenden ontstond grote paniek, doordat er niet voldoende
reddingsmiddelen aan boord waren.
1503 mensen, de meesten gekleed in avondkostuum in verband met het feestelijke
karakter van de tocht, vonden de dood in de bruisende golven. De ramp heeft tot
gevolg dat er stringentere voorzieningen voor de veiligheid van oceaanschepen
worden vastgesteld.

Illustratie van de ondergang van het ‘onzinkbare’ passagiersschip ‘Titanic’.
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Sun Zhongshan met zijn staf en het gehele revolutionaire comité.

Guomindang opgericht
NANJING/PEKING, 2 april - De expresident van de voorlopige regering van de
Chinese Republiek Sun Zhongshan (Soen Jat-sen) heeft in Nanjing de Guomindang
(Kwo-min-tang) (Land-Volk-Partij) opgericht. De Guomindang wordt een open partij
en zal de plaats innemen van Tongmenghui (De Verenigde Liga). De Tongmenghui
was een geheim genootschap dat in 1905 in Japan door Sun werd opgericht om de
revolutie tegen de Qing-dynastie uit te voeren.
Het succes van deze revolutie was tegelijkertijd een nederlaag voor Sun en door
hem geleide revolutionairen. Enkele weken geleden moest hij als president van de
nieuwe Chinese Republiek aftreden. De militair Yuan Shikai werd de nieuwe president
van China in Peking. In Peking zal ook het nieuwe Chinese parlement bijeenkomen.
De oprichting van de Guomindang wordt gezien als een poging van Soen en de zijnen
om greep op dit parlement te krijgen.
Tegelijk met de Guomindang zijn nog drie andere politieke partijen opgericht: de
Eenheidspartij, de Republikeinse Partij en de Democratische Partij.
In Peking wordt betwijfeld of de nieuwe president Yuan Shikai de Guomindang
en andere politieke partijen daadwerkelijk in de rol van politieke oppositie zal dulden.

Nieuwe Armenwet
DEN HAAG, 27 april - De nieuwe Armenwet, die vandaag in het Staatsblad is
verschenen, legt de bestaande toestand op het gebied van de armenzorg, zoals die
sinds de Armenweg van 1854 is gegroeid, officieel vast. De nieuwe wet gaat uit van
dezelfde beginselen als de oude; armenzorg is primair op lokaal niveau, de burgerlijke
armenzorg dient als een soort vangnet. Van een ‘recht op onderstand’, zoals door
onder andere de SDAP bepleit, is geen sprake; armenzorg is in eerste instantie een
uiting van liefdadigheid. De nieuwe wet biedt gemeentelijke en particuliere
instellingen de gelegenheid samen te werken in lokale armenraden, maar een
verplichting hiertoe ontbreekt. Wat de te verstrekken steun betreft hoeven de
gemeentelijke armenbesturen zich niet te beperken tot een voorziening in de eerste
levensbehoeften; de steun mag zodanig zijn, dat de arme uit zijn staat van
armlastigheid kan worden gehaald.

Russische politie schiet op stakers: 270 doden
ANDREJEVSKI, 17 april - Op de Andrejevski-goudvelden van Bodaibo aan de
Siberische rivier de Lena zijn onlusten uitgebroken ten gevolge van de verkoop van
bedorven paardevlees in de plaatselijke, door de werkgever gedreven winkel.
Eigenlijk staken de mijnwerkers van de NV Lenzoloto al vanaf februari. Terwijl
de staking zich uitbreidt tot de naburige goudvelden, willen de aandeelhouders, onder
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wie ministers, grootvorsten en zelfs de moeder van de tsaar, niet tegemoet komen
aan de eisen van de mijnwerkers.
De plaatselijke politiefunctionarissen zien de staking als een uitdaging en wanneer
een groep stakers zich op weg begeeft naar de officier van justitie, beveelt de officier
van de gendarmerie Tresjtsjenkov het vuur op de ongewapende mensen te openen.
Er vallen 270 doden en 250 personen raken gewond.
Op een vraag van het sociaal-revolutionaire Doema-lid Kerenski verklaart minister
van Binnenlandse Zaken Makarov, die het harde politieoptreden verdedigde: ‘Zo
was het en zo zal het ook in de toekomst blijven.’ Bij de begrafenis van de slachtoffers
kwam het opnieuw tot ongeregeldheden.
In heel Rusland doen 300 000 mensen mee aan de proteststakingen, die ook vermeld
worden in een nieuw blad, dat voor het eerst op 5 mei 1912 verschijnt. De krant, die
wordt geleid door de bolsjevistisch revolutionair Lenin, heet Pravda (De Waarheid).
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4.
Italiaanse mariniers bezetten het Turkse eiland Rhodos, in het kader van de oorlog
om Tripolitanië.

5.
Het eerste legale nummer van de Pravda, het orgaan van de bolsjeviki, verschijnt in
St.-Petersburg. In 1908 begon de illegale verschijning van het blad.

5.
Bij de Franse gemeenteraadsverkiezingen verliezen de Radicalen en winnen, met
name in de grote steden, de liberalen.

14.
De Deense koning Frederik VIII overlijdt op 68-jarige leeftijd in Hamburg. →

15.
De Belgische Kamer neemt het wetsvoorstel van Canon de Wiart over de
kinderbescherming aan. →
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22.
In een woelige zitting van het Hongaars parlement wordt graaf Tisza benoemd tot
minister-president.

23.
In Londen breekt een dokwerkersstaking uit, waarbij de inzet de invoering van
minimumloon en de 8-urendag is.

24.
De Franse generaal Lyautey wordt resident-generaal in Marokko, met ruime, in het
verdrag van Fès gestipuleerde, bevoegdheden.

29.
Griekenland en Bulgarije sluiten een geheim militair verdrag. →

31.
Amerikaanse mariniers landen op Cuba om een opstand van zwarten op de
suikerplantages te onderdrukken. →

Geboren:
2.
Marten Toonder, Nederlands schrijver en striptekenaar

2.
Alex Springer, Duits krantenmagnaat

26.
János Kádár, Hongaars communistisch politicus
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28.
Patrick White, Australisch schrijver

Gestorven:
14.
August Strindberg (22-1-1849) Zweeds toneelschrijver

26.
Jan Blockx (25-1-1851) Belgisch (opera-)componist

30.
Wilbur Wright (16-4-1867) Amerikaans luchtvaartpionier

Grieks-Bulgaars verdrag
SOFIA, 29 mei - Griekenland en Bulgarije hebben een geheim verdrag gesloten,
gericht tegen de Turken. Daarmee neemt een anti-Turkse alliantie op de Balkan vaste
vorm aan.
Het Grieks-Bulgaarse verdrag is tot stand gekomen dank zij onderhandelingen
waarbij de correspondent van het Britse blad The Times op de Balkan, J.D. Bourchier,
als tussenpersoon is opgetreden.
Op 13 maart was in Sofia al een Bulgaars-Servisch verdrag getekend en naar
verwachting zal ook Montenegro zich op korte termijn bij de alliantie tegen de Turken
aansluiten. De alliantie is vooral het werk van Ivan Gesjov, leider van de
nationalistische Partij in Bulgarije en sinds maart vorig jaar premier. De verdragen
voorzien in de verdeling van Macedonië, nu nog Ottomaans gebied. Bulgarije wenst
eigenlijk autonomie voor Macedonië, Servië wil een verdeling in een Bulgaarse, een
Servische en een neutrale, door de Russische tsaar te besturen, zone. Uiteindelijk is
Servië bereid het recht van Bulgarije op het gebied ten oosten van het Rodopigebergte
en de Stroema te erkennen: Bulgarije erkent het Servische recht op het gebied ten
noorden van het Sjargebergte.

Deense koning Frederik VIII sterft
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Het stoffelijk overschot van de Deense koning ligt opgebaard.

HAMBURG, 14 mei - De Deense koning Frederik VIII is in Hamburg op 68-jarige
leeftijd overleden. Op de terugreis van zijn vakantie in Nice stopte hij in Hamburg,
waar hij zich incognito in hotel ‘Hamburger Hof’ liet inschrijven. Tijdens een
avondwandeling werd de koning door een beroerte getroffen. Hij zakte neer op een
bankje, waar hij door een agent gevonden werd. Deze bracht hem naar het Hamburgse
havenziekenhuis waar zijn dood werd vastgesteld. Frederik VII zal worden opgevolgd
door zijn zoon Christiaan.
Onder de regering van Frederik VIII kreeg het parlementaire stelsel in Denemarken
voet aan de grond.

Wet op kinderbescherming
BRUSSEL, 15 mei - Met de goedkeuring van de Wet op de kinderbescherming ingediend door de christen-democratische minister van Justitie, Carton de Wiart,
naar wie die wet later zou worden genoemd - is België een der eerste landen ter
wereld die een modern regime instelt inzake rechterlijke tussenkomsten bij kinderen.
De wet voert twee radicale hervormingen in.
In de eerste plaats roept zij een nieuw begrip in het leven: de strafrechtelijke
minderjarigheid.
Kinderen beneden de 16 jaar die een zogenaamd misdrijf plegen, worden zonder
uitzondering verondersteld niet verantwoordelijk te zijn voor hun daden. Zij kunnen
enkel bestraft worden met maatregelen als bewaking, opvoeding en bescherming.
In de tweede plaats stelt de wet bijzondere rechtbanken in. Deze rechtbanken
krijgen één enkele rechter, de kinderrechter. Hij wordt gekozen voor een periode van
drie jaar uit de magistraten van de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbanken
moeten van vertrouwelijke en familiale aard zijn en maatregelen nemen die rekening
houden met de persoonlijkheid van het kind.
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De christen-democratische minister van Justitie, Carton de Wiart.

José Miguel Gómez.

Mariniers uit de Verenigde Staten landen op Cuba
HAVANA, 31 mei - Een groep Amerikaanse mariniers is in Daiquiri in de Cubaanse
provincie Oriente geland, waar een opstand van zwarten woedt. De landing, uitgevoerd
‘om de suikerplantages te beschermen’, heeft volgens de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Philander Knox, een preventief karakter: voorkomen dat echte
interventie nodig wordt.
Enige dagen daarvoor had hij de gezant in Havanna opdracht gegeven de Cubaanse
regering te waarschuwen dat ‘in geval van instabiliteit of bij het tekortschieten in de
bescherming van het leven en de bezittingen van de Amerikaanse burgers in Cuba,
de regering van de Verenigde Staten troepen zal sturen.’ Het Amerikaanse ingrijpen
plaatste de Cubaanse president José Miguel Gómez voor een fait accompli: enige
minuten voordat de landing plaatsvond werd hij van de actie op de hoogte gesteld.
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Grote groepen zwarten waren op 20 mei, toen de suikeroogst op zijn einde liep,
in verzet gekomen. Met stakingen en demonstraties protesteerden zij tegen hun grote
sociale achterstand.
Cuba kent geen rassenscheiding en weinig raciale spanningen, maar de zwarten,
afstammelingen van slaven uit Afrika, wijzen erop dat zij in de betere betaalde
beroepen ondervertegenwoordigd zijn en dat zij aan de strijd tegen de Spaanse
overheersers aan het einde van de vorige eeuw wel veel soldaten hebben geleverd,
maar weinig vruchten hebben mogen plukken van de Cubaanse onafhankelijkheid.
Regeringstroepen hadden de opstand al snel onder controle, alleen in de provincie
Oriente woedt deze nog voort. De opstand bloedt echter snel dood na de dood van
de belangrijkste organisator, Evaristo Estenoz.
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2.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen behaalt de katholieke regeringspartij een
overwinning op de samenwerkende socialisten en liberalen. →

3.
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik beëindigen hun driedaags staatsbezoek aan
Frankrijk.

8.
De Italiaanse expeditietroepen hebben de laatste tegenstand van de Turkse legermacht
in Tripolitanië gebroken.

11.
In Groot-Brittannië breidt de in mei in Londen uitgebroken dokwerkersstaking zich
uit tot een algemene landelijke transportstaking.

17.
De Amerikaanse president Taft spreekt zijn veto uit over de door het Congres
aangenomen Legerwet.
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22.
De derde Russische Doema wordt ontbonden. →

22.
Op de laatste dag van de vierdaagse Nationale Conventie van de Republikeinse Partij
te Chicago wordt het presidentiële duo W.H. Taft-J.S. Sherman opnieuw genomineerd
voor de aanstaande presidentsverkiezingen. Een minderheid kiest voor oud-president
Roosevelt, en besluit met een nieuwe partij campagne te gaan voeren. →

25.
De Britse Labouraf gevaardigde George Lansbury protesteert in het Lagerhuis tegen
de gedwongen voeding van in arrest zijnde suffragettes die in hongerstaking zijn
gegaan.

25.
De Nationale Conventie van de Democratische Partij kiest Woodrow Wilson tot
presidentskandidaat. →

30.
Het congres van de Belgische socialistische partij besluit om door middel van een
goed voorbereide algemene staking het algemeen kiesrecht af te dwingen. →
-. In Friesland wordt een Elfstedentocht per fiets gehouden.

In juni verzamelen zich in Bolsward de deelnemers aan de Friese Elfstedentocht voor fietsers.
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Geboren:
28.
Carl Friedrich von Weizsäcker, Duits fysicus en filosoof

Gestorven:
11.
Léon Dierx (31-3-1838) Frans dichter

12.
Frédéric Passy (20-5-1822) Frans econoom en pacifist

Zetelwinst Katholieken

Katholieke verkiezingsaffiche voor de Belgische parlementsverkiezingen.

BRUSSEL, 2 juni - De parlementsverkiezingen zijn geen succes geworden voor
het antiklerikale, socialistisch-liberale verkiezingskartel. Mede dank zij de verhoging
van het aantal kamerzetels van 166 tot 186, wonnen de katholieken 15 zetels, de
socialisten vier en de Daensisten één. De katholieke meerderheid in de Kamer werd
van 6 op 16 zetels gebracht. In de Senaat bezetten de katholieken 70 van de 111
zetels. De verkiezingen zijn gevolgd op maanden van heftige politieke spanningen.
De liberalen en socialisten, die met een gezamenlijk verkiezingsprogramma de
verkiezingen waren ingegaan, verwachtten een grote overwinning en zij verklaarden
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de liberaal Paul Hymans als leider van een liberaalsocialistisch kabinet te willen
voorstellen.
Het resultaat van de verkiezingen was voor de oppositie een bittere teleurstelling.

Elektronische tijdmeting op Spelen
STOCKHOLM, juni - Zweden sierde de Olympische Spelen op met voor het eerst
elektronisch gemeten tijden. Het introduceerde ook, zij het nog in beperkte vorm,
het dames-zwemmen. Boksen stond het daarentegen niet toe, tot ergernis van het
IOC, dat in het vervolg kandidaten zonder voorwaarden zou selecteren voor de
organisatie.
Er namen 28 landen deel, met 2490 mannelijke en 57 vrouwelijke sporters. Zweden
hield het meeste goud in eigen land, al was de marge met Amerika uiterst miniem:
24 om 23, met Groot-Brittannië als nummer drie op de ranglijst (10 maal goud).
België bemachtigde twee gouden plakken, dank zij schermer Paul Anspach, die ook
de schermploeg naar de hoogste trede leidde. Nederland werd derde bij het schermen,
evenals met het sabelteam en de voetbalploeg.
Op de marathon viel een dode. De 21-jarige Portugees Francisco Lazaro bleek in
de slotfase bevangen door de hitte en moest met hartklachten worden overgebracht
naar het ziekenhuis. Daar overleed hij een dag later. De Zuidafrikaan Kenneth
McArthur werd winnaar van de marathon, vóór zijn landgenoot Christian Gitsham.
Beiden hadden afgesproken samen de streep te passeren. Twee mijl voor de finish
stopte Gitsham even om wat te drinken. McArthur zou wachten, maar liep onverwacht
door.
De Spelen beleefden ook hun eerste overtreding van de amateurregels. De
Amerikaan James Thorpe van Indiaanse afkomst blonk uit op de tienkamp. Bij
terugkeer in New York werd hij met een tickertape-parade ingehaald. Kort daarop
werd ondekt dat hij in de jaren 1909 en 1910 $ 25 had verdiend als honkballer in
North Carolina. Het Amerikaans Olympisch Comité royeerde hem en het IOC eiste
zijn medailles terug. Later werd hij in eigen land uitgeroepen tot de grootste atleet
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Burt Lancaster speelde zijn leven na in
een over hem vervaardigde film. Thorpe raakte nog aan de slag in het prof-honkballen
en het Amerikaans football.
De Fin Johannes Kolehmainen maakte geschiedenis door de vijf, de tien kilometer
en de individuele cross-country te beheersen.
Net als in 1908 klasseerde het Nederlands elftal zich als derde bij het voetballen,
weer achter Groot-Brittannië en Denemarken. De ploeg met onder meer de Spartaan
Bok de Korver en
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De Fransman Garon in actie bij het polsstokhoogspringen.

doelman Göbel wipte Zweden na verlenging (4-3), zegevierde ook over Oostenrijk
(3-1), verloor weliswaar van Denemarken (4-1), maar plette Finland met maar liefst
9-0. UVV 'er Jan Vos zorgde voor vijf treffers in deze recordzege.

De derde Doema wordt door tsaar ontbonden
ST. PETERSBURG, 22 juni - De derde Doema is ontbonden. Het is de eerste
Russische volksvertegenwoordiging die gedurende de hele periode van haar wettig
bestaan ononderbroken in functie is geweest.
Hoewel de reactionair-aristocratische hofkringen onverzoenlijk tegenover de
Doema staan en hun invloed op de tsaar in politieke overwinningen weten om te
zetten, is de volksvertegenwoordiging toch in staat gebleven om menige gunstige
verandering in het land tot stand te brengen.
Zo is de rechtspositie van de boeren verbeterd en gelijkgesteld met die van de
andere burgers. Geleidelijk zou het algemene systeem van rechtspraak over de
boerenbevolking worden uitgebreid.
Ook is de Doema met een herziening van het onderwijsstelsel begonnen en heeft
bepaald dat de onderwijsbegroting jaarlijks met 20 miljoen roebel zal stijgen.
Meer dan de helft van de schoolplichtige kinderen geniet nu onderwijs. Het comité
van onderwijszaken heeft berekend dat in 1922 algemeen onderwijs in Rusland
bereikt zal zijn.
Overigens heeft de derde Doema weinig invloed op de buitenlandse politiek van
Rusland gehad.
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Republikeinen kiezen Taft
CHICAGO, 22 juni - De Conventie van de Amerikaanse Republikeinse partij heeft
een voor de laatste jaren ongebruikelijk, stormachtig verloop gehad. Als gevolg van
de diepe teleurstelling die het presidentschap van Taft heeft opgeleverd voor
Roosevelt, is de vijandschap tussen die twee steeds feller geworden.
Roosevelt viel, samen met zijn volgelingen van de progressieve vleugel in de
Republikeinse partij, een aantal procedurele beslissingen van de oude garde aan en
verklaarde de Conventie ongeldig. De aanhangers van Taft trokken zich daar niets
van aan en wezen de president al in de eerste stemming aan als kandidaat voor de
presidentsverkiezingen, met James Sherman opnieuw als kandidaat voor het
vice-presidentschap. De verslagen factie van Roosevelt en zijn getrouwen besloot
een nieuwe partij op te richten, de Progressieve partij.
Die nieuwe partij houdt op 5 augustus, eveneens in Chicago, haar eigen Conventie,
waar Roosevelt in een sfeer van bijna religieuze bevlogenheid wordt gekozen als
kandidaat, met Hiram Johnson als ‘running mate’.
Op de Conventie van de socialistische partij, eerder dit jaar was opnieuw Eugene
Debs voor de ‘presidentsrace opgesteld’.

Kandidatuur voor Wilson
BALTIMORE, 25 juni - Op de Conventie van de Democratische partij was de situatie
aanvankelijk zeer verward. Duidelijk was voorlopig alleen dat William Jennings
Bryan,de man die in de drie voorgaande verkiezingen verloor, dit keer geen kandidaat
moest worden. Destemming was deeerste dagen verdeeld tussen Champ Clark en
Woodrow Wilson, de nieuwe gouverneur van New Jersey. Wilson, een nogal
conservatief ingesteld intellectueel, voormalig president van de befaamde
Princeton-universiteit is een nieuwkomer in de politiek.
Pas nadat Bryan zijn invloed had aangewend en zijn steun voor Wilson had
bekendgemaakt, behaalde deze, in de 46ste stemming, de tweederde meerderheid
die nodig is voor het verkrijgen van de kandidatuur. Thomas Marshall, gouverneur
van de staat Indiana, werd op Wilsons ‘ticket’ gezet als kandidaat voor het
vice-presidentschap.

BWP kiest algemene staking als wapen
BRUSSEL, 30 juni - Op een buitengewoon congres heeft de Belgische Werklieden
partij (BWP) besloten het principe van de algemene staking te aanvaarden als wapen
in haar strijd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht.
Vooral na de frustrerende stembusuitslag van 2 juni gingen in brede socialistische
kringen stemmen op om een algemene staking af te kondigen.
De top van de partij voelde daar niet veel voor, terwijl er zich bovendien een breuk
aftekende tussen de meer gematigde Vlaamse congressisten en de radicalere Waalse
militanten. Uiteindelijk werd door de Belgische socialistische partij het principe van
de algemene staking toch aanvaard, zonder dat er evenwel een datum van ingang
voor werd vastgelegd.
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3.
De Nederlandse minister van Marine H. Colijn heeft het wetsontwerp inzake de
kustverdediging aanzienlijk ingekrompen. →

5.
Een tweedaags bezoek van keizer Wilhelm II aan tsaar Nicolaas II te Baltischport
wordt afgesloten. →

Op 4 juli begint in Baltischport een tweedaagse topontmoeting tussen de Duitse keizer Wilhelm II
(links) en de Russische tsaar Nicolaas II (midden). Daar worden op de oorlogsbodem ‘Standart’ en
‘Hohenzollern’ besprekingen gevoerd.

7.
De tweede Belgische parlementaire Hogeschoolcommissie richt zich via een manifest
tot het Vlaamse volk inzake de vernederlandsing van de Universiteit van Gent.
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9.
In Brussel komt het parlement in buitengewone zitting bijeen.
Minister-president De Broqueville wil een door de oppositie ontoereikend geachte
kiesrechthervorming doordrukken, hetgeen vooralsnog door obstructie verhinderd
wordt.

12.
In Frankrijk wordt een kiesrechthervorming doorgevoerd, waardoor de kiesdistricten
aangepast worden aan de veranderde bevolkingsgrootte. Hierdoor verdwijnen 77
districten in ontvolkte gebieden; deze worden met andere samengevoegd.

13.
Te Parijs vinden militaire besprekingen plaats tussen de Franse en de Russische
legercommandanten, waarbij tactische kwesties aan de orde komen die zullen rijzen
bij een eventuele oorlog met Duitsland.

17.
Tijdens de Olympische Spelen wordt te Stockholm de International Amateur Athletic
Federation (IAAF) opgericht.

18.
In Perziè wordt Tewfik Pasja grootvizier nadat Said Pasja's kabinet was opgestapt.
Nadat er onder Russische druk in november een staatsgreep had plaatsgevonden om
de medzjlis buiten spel te zetten die de Amerikaanse financiële adviseur Shuster
steunde, wordt Perzië zonder parlement geregeerd.

21.
In Albanië breekt een separatistische opstand uit tegen de Turken.

24.
De Belgische wielercoureur O. Defraye wint de 9de Tour de France.
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Gestorven:
30.
Moetsoehito (3-11-1852) de 122ste keizer van Japan

Regering besnoeit plan inzake de kustverdediging
DEN HAAG, 3 juli - Minister van Marine a.i.H. Colijn heeft het omstreden
wetsontwerp inzake de kustverdediging aanzienlijk ingekrompen. Waren de posten
van de oorspronkelijke plannen (uit 1910) begroot op ƒ25 miljoen, nu komt men uit
op ƒ12 miljoen. (De voorgenomen vlootversterkingen zijn uit het wetsontwerp
gelicht.) De bezuinigingen zullen ten goede komen aan de ‘levende strijdkrachten’,
met name de artillerie.
De bouw van een fort bij Vlissingen, waartegen internationaal nogal wat bezwaren
zijn geuit, is in de plannen gehandhaafd. Dit fort zal het Nederland in tijd van oorlog
mogelijk maken de Westerschelde, en daarmee de Antwerpse haven, af te sluiten.
In België, Engeland en vooral Frankrijk is daartegen geprotesteerd. Algemeen werd
aangenomen, dat de plannen tot versterking van de Nederlandse kustverdediging
onder Duitse druk tot stand zijn gekomen. In geval van oorlog, zo werd met name
in Frankrijk geredeneerd, zullen de Duitsers Frankrijk alleen maar kunnen aanvallen
via België, aangezien de Franse oostgrens door onneembare vestingwerken wordt
beveiligd; de Nederlanders kunnen het dan onmogelijk maken de Franse troepen via
Antwerpen te bevoorraden. De Nederlandse regering blijft echter van mening, dat
voor het waarborgen van Nederlands neutraliteit de bouw van een fort bij Vlissingen
(voor buitenlandse marines een haven van groot gewicht) onontbeerlijk is.
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3.
De Turkse regering verleent, in een poging om het Albanese onafhankelijkheidsstreven
de wind uit de zeilen te nemen, aan Albanië beperkte autonomie.

5.
De Amerikaanse oud-president Teddy Roosevelt wordt presidents-kandidaat van de
Progressieve Partij - ook wel ‘Buil Moose’-partij geheten -, een afsplitsing van de
Republikeinse Partij.

7.
Rusland en Japan sluiten een overeenkomst inzake de verdeling van invloedssferen
in Mongolië en Mantsjoerije.

14.
De VS gaan over tot militaire interventie in Nicaragua. →

15.
De minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk/Hongarije graaf Berchtold stelt
een internationale conferentie voor om een oorlog op de Balkan te verhinderen.
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18.
De Franse minister-president Raymond Poincaré voert besprekingen in St.-Petersburg
met de Russische regering. Men bereikt overeenstemming over de Balkankwestie.
→

19.
Groot-Brittannië reageert positief op het voorstel van Oostenrijk/Hongarije om een
internationale Balkanconferentie te houden.

23.
In het Zwitserse Caux vinden inleidende gesprekken tussen Turkse en Italiaanse
delegaties plaats om tot vrede te komen in Noord-Afrika.

23.
Het socialistisch kamerlid Destrée protesteert tegen de Vlaamse beweging. →

25.
In Macedonië breken onlusten uit tussen de verschillende nationaliteiten.

Geboren:
10.
Romain Maes († 22-2-1983) Belgisch wielrenner

13.
Salvador Edward Luria, Amerikaans bacterioloog

23.
Gene Kelly, Amerikaans filmacteur
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25.
Erich Honnecker, Duits communistisch politicus

30.
Edward Purcell. Amerikaans fysicus

Gestorven:
20.
William Booth (10-4-1829) Engels methodistenprediker en publicist; oprichter van
het Leger des Heils (1878)

Poincaré steunt de tsaar
PARIJS, 18 augustus - De Franse minister-president, tevens minister van Buitenlandse
Zaken, Raymond Poincaré heeft bij zijn eerste bezoek aan de Russische hoofdstad
Sint Petersburg zijn instemming betuigd met de politiek van tsaar Nicolaas II op de
Balkan. Volgens Poincaré dienen de banden tussen Parijs en Petersburg te worden
aangehaald in het licht van de dreigende ontwikkelingen in Europa. Zoals bekend is
Poincaré een uitgesproken voorstander van de versterking van de Triple Entente, het
bondgenootschap tussen Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk, dat is voortgesproten
uit de Entente Cordiale tussen Londen en Parijs van 1904 enerzijds en het verdrag
tussen Sint Peterburg en Londen van 1907 anderzijds. Poincaré, die door de linkse
oppositie in eigen land wordt gezien als een oorlogshitser en revanchist (hij werd
geboren in het door de Duitsers sinds 1870 bezette Lotharingen), ziet in het
bondgenootschap met de Russen een versterking van Frankrijks positie op het
Europese continent in geval van oorlog met Duitsland.
Zijn uitlatingen in Sint Petersburg lijken op indirecte wijze de geruchten te
bevestigen die in diplomatieke kringen in Parijs vorige maand de ronde deden en
volgens welkeer op het hoogste militaire niveau tussen Frankrijk en Rusland
besprekingen worden gevoerd. Deze zouden tot doel hebben de militaire operaties
van beide landen bij een eventuele oorlog met Duitsland op elkaar af te stemmen.

Anti-Turkse opstand in Albanië
TIRANA, augustus - Sinds april woedt in Albanië een anti-Turkse opstand. De
Albanezen, decennia lang gezien als de enige Europese onderdanen van wier trouw
de Turkse sultan zeker kon zijn, pogen massaal het Turkse juk af te werpen.
De afgelopen jaren is vanuit Montenegro, Servië en Griekenland actief gewerkt
aan de ontwikkeling van een anti-Turks verzet in het achtergebleven Albanië, dat
zich in zeer snel tempo bewust is geworden van een eigen identiteit. Na de revolutie
van de Jong-Turken hoopten de Albanese nationalisten onder Ismaël Kemal Bey
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Vlorë -voormalig uitgever van een Albanees anti-Turks blad in Brussel - aanvankelijk
op concessies, maar de Jong-Turken bleken al snel even felle voorstanders van de
ottomanisering van Albanië als hun voorgangers. Zij verboden het schrijven in de
Albanese taal, probeerden de dienstplicht in te voeren, verboden het dragen van
geweren en ontkenden officieel dat er zoiets als een Albanese nationaliteit bestaat.
Sinds 1909 is vooral als gevolg van deze vervreemdende houding het verzet tegen
de Turken snel toegenomen.

Grieven tegen Vlamingen in open brief
BRUSSEL, 23 augustus - ‘Sire, il n'y a pas de Belges’, heeft het socialistische
kamerlid Jules Destrée in een open brief aan koning Albert geschreven.
De open brief is een uiting van de Waalse beweging, die een tegenwicht tracht te
vormen tegen de Vlaamse beweging, die op velerlei gebieden als een bedreiging
voor de Franssprekende Belgen wordt gezien.
In zijn brief somt Destrée acht grieven tegen de Vlamingen op, onder meer het
feit dat de taalwetten het niet-Vlaamssprekenden onmogelijk maken openbare ambten
in Vlaanderen te bekleden. Destrées frustratie ten aanzien van de Vlamingen werd
nog versterkt toen bleek dat Vlaanderen overwegend katholiek bleef stemmen, terwijl
ook binnen de Belgische Werkliedenpartij (BWP) de Vlamingen minder radicaal
waren dan de Walen. Als oplossing voor het probleem stelde Destrée een bestuurlijke
scheiding voor; aangezien er toch geen ‘Belgen’ waren, was de Belgische natie ook
achterhaald.

Taft stuurt mariniers naar Nicaragua
MANAGUA, 14 augustus - Om een opstand in Nicaragua te onderdrukken heeft de
Amerikaanse president Taft 2600 mariniers naar het Middenamerikaanse land
gestuurd. Dit zou het begin worden van een ruim twintig jaar lange aanwezigheid
van Amerikaanse troepen in Nicaragua.
De opstand is in juli begonnen. Een groep dissidente conservatieven kwam in
verzet tegen president Adolfo Diaz, omdat deze volgens hen een marionet van de
Verenigde Staten is, en uit protest tegen de corruptie. Een groep liberalen onder
leiding van de jonge leraar en advocaat Benjamin Zeledón sloot zich bij hen aan in
het verzet tegen de ‘verraders van het vaderland’.
Toen Zeledón en zijn aanhangers een aantal successen boekten, riep president
Diaz de Verenigde Staten te hulp. Het verzet van de dissidente conservatieven wordt
snel gebroken. Zeledón houdt het iets langer uit, maar ook hij moet het onderspit
delven tegen een overmacht van Amerikaanse en Nicaraguaanse troepen. Hij wordt
gevangengenomen door Nicaraguaanse troepen, waarna bekend wordt gemaakt dat
hij is gesneuveld.
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2.
Franse troepen onderdrukken een opstand in Marokko.

9.
In Athene vindt een demonstratie plaats waarin zelfbeschikkingsrecht geëist wordt
voor de onder Turkse heerschappij levende Grieken.

11.
In Nederland wordt op initiatief van baron F.W. van Tuyll van Serooskerken het
Nederlansch Olympisch Comité opgericht.

12.
De Bulgaarse regering eist op ultimatieve wijze van de Turkse regering Macedonië
autonomie te verlenen.

13.
In San Domingo breekt een revolutie uit.

15.
Aan de Albanese grenzen vinden guerrillagevechten plaats tussen Turken en
Montenegrijnen.

17.
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De SDAP organiseert zijn tweede Roode Dinsdag in Den Haag om en masse voor
invoering van algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht te betogen. →

18.
Onder aanvoering van Edward Carson neemt de agitatie tegen de Home Rule voor
Ierland in Ulster een aanvang.

19.
Paus Pius X publiceert de encycliek Singulari quadam die - speciaal gericht tot het
Duitse episcopaat - een veroordeling inhoudt van het interconfessionalisme in de
arbeidsbeweging. →

22.
Na het wegtrekken van de Turkse troepen van het eiland Samos landen daar
Kretenzers om voor aansluiting van het eiland bij Griekenland te ageren. Hierbij
komt het tot ongeregeldheden.

29.
Franse en Britse mariniers landen op Samos om er de orde te herstellen.

30.
Servië en Bulgarije gaan over tot mobilisatie van hun troepen; ook Montenegro en
Griekenland doen dit in verband met een dreigende oorlog tegen Turkije.

Geboren:
2.
Johan Daisne (ps. van Herman Thiery) († 9-8-1978) Belgisch romanschrijver

15.
John Cage, Amerikaans componist

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

29.
Michelangelo Antonioni, Italiaans cineast

Gestorven:
1.
Samuel Coleridge-Taylor (15-8-1875) Brits componist
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‘Roode Dinsdag’ voor tweede maal georganiseerd
DEN HAAG, 17 september - Evenals vorig jaar heeft de SDAP op Prinsjesdag een
grote kiesrechtdemonstratie georganiseerd. Op diverse plaatsen kwamen
demonstranten in botsing met de politie, maar het kwam nergens tot ernstige
ongeregeldheden.
De demonstratie richtte zich vooral tegen het in mei uitgekomen advies van de
commissie voor de grondwetsherziening. Slechts één lid van deze commissie had
zich uitgesproken voor algemeen kiesrecht (SDAP-leider Troelstra), twee leden
verklaarden zich voor algemeen mannenkiesrecht; de overige leden kozen voor het
gezinshoofdenkiesrecht. Verkiezingen zouden niet om de vier, maar om de vijf jaar
moeten worden gehouden.
Het SDAP-bestuur besloot tot een tweede ‘Roode Dinsdag’. Het was de bedoeling
dat eerst op Houtrust een massabijeenkomst zou worden gehouden, waarna een
demonstratieve stoet naar het Binnenhof zou trekken. De burgemeester van Den
Haag had echter de demonstratie verboden, de bijeenkomst daarentegen niet. Na de
bijeenkomst trokken tien optochten naar het Binnenhof, dat door de politie was
afgezet. Op de Groenmarkt, de Vijverhof en het Plein werden nieuwe bijeenkomsten
gehouden en na afloop ontbonden. Er namen 25 000 à 30 000 mensen aan de
manifestaties deel.

Nieuwe encycliek ‘Singulari quadam’
ROME, 19 september - Met een encycliek, getiteld Singulari quadam, heeft paus
Pius X beslist dat vakverenigingen in principe katholieke organisaties dienen te zijn.
Hij kiest hiermee stelling in de strijd die met name in Duitsland nog volop woedt
over de vraag of katholieke arbeiders zich in eigen bonden moeten organiseren
(Berliner Richtung) of samen met protestanten in Christliche Gewerkschaften
gezamenlijk front dienen te maken tegen het socialisme (Kölner Richtung). In
Nederland hebben de bisschoppen al eerder (het meest recent met een nadrukkelijk
verbod van interconfessionele organisatie in een brief van de aartsbisschop op 2
april) naar aanleiding van de Unitas-kwestie dezelfde keus gemaakt. De encycliek
laat overigens de mogelijkheid open van een tijdelijk kartel met protestantse
vakverenigingen als de gemeenschappelijke belangen dat vorderen. De bestaande
christelijke bonden in Duitsland mogen blijven bestaan als hun katholieke leden niet
verhinderd worden zich ook bij katholieke verenigingen aan te sluiten.
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3.
De regeringen van Servië, Bulgarije, Montenegro en Griekenland stellen de Turkse
regering een ultimatum om binnen drie dagen aan Macedonië, Oud-Servië en Albanië
volledige autonomie te verlenen.

4.
De Turkse regering wijst het ultimatum van de Balkanstaten af.

6.
De Europese grote mogendheden steunen de Franse voorstellen om een Balkanoorlog
te vermijden.

8.
Montenegro verklaart Turkije de oorlog. →

14.
De Kretenzische afgevaardigden worden bij acclamatie opgenomen in de Griekse
Nationale Vergadering te Athene.

16.
Aanhangers van de voormalige Mexicaanse dictator Porfirio Diaz bezetten Vera
Cruz.

17.
Bulgarije, Griekenland en Servië verklaren Turkije de oorlog.

18.
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In Lausanne sluiten Turkije en Italië een vrede die een eind maakt aan de Tripolitaanse
oorlog. Tripolitanië wordt Italiaans, en de tijdens de oorlog bezette
Dodekanesos-archipel zal door Italië ontruimd worden. →

18.
Bulgaarse troepen bezetten Koerkale en beginnen hun opmars naar Adrianopel.

20.
Jules Destrée richt te Charleroi de Assemblée Wallonne op.

26.
Servische troepen nemen Üsküp (Skopje) in.

Geboren:
17.
Albino Luciani († 28-9-1978) Italiaans prelaat; als paus Johannes Paulus I in 1978
33 dagen leider der R.K.-Kerk

31.
Jean Améry († 17-10-1978) (ps van Johannes Mayer) Oostenrijks schrijver

Gestorven:
6.
August Beernaert (26-7-1829) Belgisch advocaat en katholiek politicus

28.
Edgar Tinel (27-3-1854) Belgisch componist
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Balkanoorlog uitgebroken

Op de vlucht geslagen Turkse soldaten uitgeput langs de weg.

SOFIA/BELGRADO, 8 oktober - Op de Balkan is de oorlog uitgebroken.
Montenegro heeft Turkije de oorlog verklaard, Turkije heeft op zijn beurt Bulgarije
en Servië de oorlog verklaard.
Aan de voorbereiding van de oorlog tegen Turkije, waarbij met name Macedonië
de inzet vormt, is maandenlang onder Russische auspiciën gewerkt. Griekenland,
Bulgarije, Servië en Montenegro hebben de afgelopen maanden defensieverdragen
gesloten, waarbij onder andere de toekomstige verdeling van Macedonië is vastgelegd.
De vier tegen Turkije strijdende landen beschikken over een gezamenlijke
troepenmacht van 750 000 man. Algemeen gaan waarnemers ervan uit dat de Turken
tegen deze gecombineerde strijdmacht niet zijn opgewassen.

Italiaanse militairen inspecteren de bepakking van een kameel.

Italiaans-Turkse vrede
LAUSANNE, 18 oktober - Turkije en Italië hebben vandaag een vredesverdrag
getekend, waarbij Turkije afstand doet van de twee Noordafrikaanse gebieden, Tripoli
en Cyrenaica, hoewel het religieuze gezag van de sultan daar blijft gehandhaafd.
Inheemse stammen blijven zich fel verzetten tegen Italië, dat slechts een kleine
kuststrook volledig beheerst.
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In april boekten de Italianen twee overwinningen in de strijd met Turkije. Die
maand voer een Italiaans eskader de Dardanellen binnen en een maand later werden
dertien eilanden voor de kust van Turkije bezet. Oostenrijk had deze uitbreiding van
de oorlog lang tegengehouden, uit angst dat Italië actie zou ondernemen in de Balkan
en in de rest van de gebieden rond de Egeïsche Zee.
De Turkse concessies zijn een direct gevolg van de vorige week uitgebroken
Balkanoorlog, waarin Turkije in de rug gedekt wil zijn tegen Servië, Bulgarije en
Montenegro.
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5.
De democratische kandidaat Woodrow Thomas Wilson wordt gekozen tot 28ste
president van de VS. →

5.
Bulgaarse troepen slagen erin op te rukken tot voor Constantinopel en de
drinkwatervoorziening van de stad te blokkeren.

5.
De Amerikaanse staten Arizona, Kansas en Wisconsin gaan over tot invoering van
vrouwenkiesrecht.

8.
De Turkse bezetting in Saloniki capituleert.

9.
Bij de verkiezingen voor de vierde Doema is de samenstelling conservatiever
geworden. →
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11.
Na dertig maanden herstellen Chili en Peru de diplomatieke betrekkingen. Deze
waren door Peru verbroken toen Chili Peruaanse priesters in het betwiste Tacna-Arica
gebied het land uitzette.

12.
De BWP dient een wetsvoorstel tot de instelling van algemeen kiesrecht in. →

15.
De Duitse sociaal-kritische (toneel-)schrijver Gerhard Hauptmann krijgt op zijn 50ste
verjaardag te horen dat hem de Nobelprijs voor literatuur wordt verleend.

19.
De oorlogvoerende Balkanstaten stellen als voorwaarde voor het sluiten van vrede
de terugtrekking van Turkije uit Europa, op een strook langs de Bosporus na.

21.
Turkije verklaart de vredesvoorwaarde van de Balkanstaten onacceptabel.

25.
Het tweedaagse spoedcongres van de Socialistische Internationale in het Zwitserse
Basel wordt beëindigd. De aangesloten partijen verklaren zich met kracht tegen de
oorlog.

27.
De Spaanse bezittingen in Marokko worden tot een protectoraat samengevoegd.

28.
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Een provisorische assemblee die bijeengekomen is in het Albanese Valona, verwerpt
het aanbod van de Turkse regering van autonomie en verklaart Albanië onafhankelijk.
→

Geboren:
3.
Alfredo Stroessner, Paraguayaans dictator

16.
Anton Koolhaas, Nederlands schrijver

Woodrow Wilson houdt een verkiezingsspeech.

Outsider Wilson president
WASHINGTON, 5 november-Woodrow Wilson, de Democratische kandidaat, heeft
de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Voor het eerst sinds 1896 heeft
Amerika weer een Democratische president.
De uitslag weerspiegelt precies het spreekwoord ‘waar twee honden vechten...’.
Wilson kreeg 6,3 miljoen stemmen (42 procent), Roosevelt 4 miljoen (27 procent)
en Taft 3,5 miljoen (23 procent). Wat betreft de verdeling van de kiesmannen is de
verhouding nog veelzeggender: Wilson 435 stemmen, Roosevelt 88 en Taft slechts
8.
Het was dit keer extra moeilijk om een keuze te maken aangezien de
partijprogramma's veel gelijkenis vertoonden. Maar waar Wilson zich vooral had
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gehouden aan de actuele vraagstukken die opgelost moeten worden, kwam het bij
de campagnes van Roosevelt en Taft vaak niet verder dan onderlinge vuilspuiterij.
Opmerkelijk is dan ook het grote aantal stemmers op de socialistische kandidaat
Debs, bijna een miljoen, ongeveer tweemaal zoveel als bij de verkiezingen van 1908.
Ook in het nieuwe Congres is het verlies dat de splitsing in het Republikeinse kamp
heeft opgeleverd duidelijk: in het Huis zitten nu 290 Democraten tegen 145
Republikeinen en Progressieven, in de Senaat 51 Democraten en 45 leden van de
twee oppositiepartijen.

Albanië proclameert onafhankelijkheid
VLORË, 28 november - Ismaël Vlorë heeft vandaag in de Albanese havenstad Valona
plechtig de onafhankelijkheid van Albanië uitgeroepen. Hij leidt zelf de eerste regering
van het land.
De nieuwe onafhankelijke staat wordt in het geheim gesteund door Oostenrijk en
Italië. Deze landen willen tot elke prijs voorkomen dat Servië, dat in de Balkanoorlog
tegen de Turken goede vorderingen maakt, in Albanië een uitgang naar de Adriatische
Zee in handen krijgt. Omdat Frankrijk en Rusland de Balkanbond tegen de Turken
steunen, is een nieuw Europees conflict rond de nieuwe staat niet geheel uitgesloten.
Engeland wil deze kwestie op Europees niveau ter sprake brengen. De in oktober
begonnen Balkanoorlog verloopt voor Turkije desastreus. De Serviërs hebben de
Ottomaanse legers bij Kumanovo verslagen, aansluiting gevonden met de
Montenegrijnen, Skopje veroverd, de Turken bij Munustir verslagen en de Albanese
havenstad Durrës en daarmee de Adriatische Zee bereikt. De Bulgaren hebben de
Turken bij Kirklareli en Lüleboergaz verslagen, de Grieken hebben Thessaloniki
veroverd en belegeren Ioannina. Daarmee hebben de Turken hun gehele Europese
grondgebied, op een kleine strook bij Constantinopel na, verloren. Zij hebben zich
om bemiddeling tot de Europese mogendheden gewend.

Albanese kopstukken tijdens het onafhankelijkheidscongres in Triëst. In het midden president Stephan
Zurani de Skutari.

Vandervelde pleit voor stemrecht
BRUSSEL, 12 november - BWP-leider Emile Vandervelde heeft in de Kamer een
wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet ingediend, waardoor het algemeen
enkelvoudig stemrecht zou kunnen worden ingevoerd.
Het voorstel was de laatste poging van de socialisten om een kieswethervorming
via het parlement gerealiseerd te krijgen; een algemene staking was het enige
alternatief dat overbleef.
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Op 7 februari 1913 weigert de Kamer, met 99 stemmen tegen 83, echter om het
voorstel in overweging te nemen. Een liberaal compromis, de oprichting van een
studiecommissie, wordt eveneens door de regering met klem van de hand gewezen.

Vierde Doema in Rusland bijeen
ST. PETERSBURG, 15 november - Te St. Petersburg is de vierde Doema
bijeengekomen die zwakker en rechtser is dan de derde.
Hoewel bij de verkiezingen voor de Doema het aantal stemmen, uitgebracht op
linkse partijen, sterk gestegen was, blijven de oppositiepartijen als gevolg van het
slechte kiesstelsel slechts zwak vertegenwoordigd. De Doema wordt nog steeds
grondig beheerst door premier Kokovtsov, die advies krijgt van het keizerlijk paar.
Tsaar Nicolaas heeft zijn premier de waarschuwing gegeven: ‘Volg niet het voorbeeld
van Stolypin die mij probeerde weg te krijgen.’
Tsarina Alexandra vindt dat Kokovtsov geen steun hoeft te zoeken bij politieke
partijen: ‘die zijn voor ons niet belangrijk. Vertrouw op het geloof van de heerser.’
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3.
Tussen Turkije en de Balkanstaten Servië, Montenegro en Bulgarije wordt een
wapenstilstand gesloten. →

3.
De Duitse kanselier von Bethmann-Hollweg verklaart in de Rijksdag dat Duitsland
Oostenrijk-Hongarije militair zou bijstaan als de controverse tussen dat land en Servië
voor een derde land aanleiding zou zijn om te interveniëren. →

5.
De Belgische premier De Broqueville dient een wetsontwerp in ter invoering van
algemene persoonlijke dienstplicht. →

5.
De Driebond tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië wordt voor zes jaar
verlengd.

6.
In China wordt het algemeen (mannen-)kiesrecht ingevoerd.
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7.
Bij opgravingen te El-Amarna (Egypte) wordt de buste van koningin Nefertete,
echtgenote van Farao Achnaton (14de eeuw v.C.) opgegraven door de Duitse
archeoloog Ludwig Borchart. →

10.
De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Elihu Root ontvangt voot zijn
inspanningen om abitrageverdragen te sluiten de Nobelprijs voor vrede.

16.
In Londen begint onder voorzitterschap van de Britse minister van Buitenlandse
Zaken Edward Grey de vredesconferentie inzake de Balkanoorlog. De gezanten van
de grote mogendheden zijn ook present, omdat de kwestie Albanië op de agenda
staat.

16.
In verband met de spanningen tussen Servië en Oostenrijk-Hongarije gaat dit laatste
land over tot mobilisatie.

21.
Denemarken, Noorwegen en Zweden verklaren zich neutraal in een eventuele oorlog.

23.
De stuwdam in de Nijl bij Aswan (Egypte) wordt in gebruik gesteld.

Geboren:
9.
Fred Engelen (†3-12-1967) Vlaams toneelspeler en -regisseur

Gestorven:
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12.
Prinz Luitpold von Bayern (12-3-1821) regent voor de geesteszieke koningen Ludwig
II en Otto, wier oom hij was, vanaf 1886

30.
Alfred von Kiderlen-Waechter (10-7-1852) Duits politicus

Wankele wapenstilstand op de Balkan
CONSTANTINOPEL, 3 december - Op de Balkan rusten de wapenen, althans
formeel: sinds vandaag wordt een wankel bestand in acht genomen door de strijdende
partijen, enerzijds Servië, Griekenland, Bulgarije en Montenegro en anderzijds
Turkije.
Er zijn echter talloze berichten die erop wijzen dat de wapenstilstand niet overal
wordt geëerbiedigd. Op vele plaatsen wordt verder gevochten, vooral door de Grieken.
De reeks van nederlagen van de Turken, die vrijwel hun hele Europese gebied
hebben moeten afstaan, raakt ook de grote Europese mogendheden. Vooral de
Oostenrijks-Hongaarse belangen zijn door de overwinningen van Servië en
Montenegro ernstig geschaad.
Dat geldt met name het Servische succes op het westelijke front, waar Servië de
havenstad Durrës heeft veroverd en de Adriatische Zee heeft bereikt. Wenen heeft
al met kracht geëist dat Servië dit veroverde gebied afstaat en verlaat.

Intocht van Peter I van Servië (midden) met zijn staf in de oude hoofdstad van Servië, Uskub. Rechts
van de koning zijn zoon en troonopvolger.
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De buste van koningin Nefertete.

Oudheidkundige vondst in Egypte
EL-AMARNA, 7 december - Bij opgravingen in de Oudegyptische stad Achet-Aton
is de Duitse archeoloog Ludwig Borchart op een kunstenaarsatelier gestoten, waar
zich een prachtige buste van de Egyptische koningin Nefertete, de gemalin van
Achnaton, bevond. Het beeld, dat uit de 14de eeuw v.C. dateert, verkeert in goede
staat. Het archeologisch onderzoek van Achnatons hoofdstad vindt plaats onder
auspiciën van de Deutsche Orient Gesellschaft.

Berlijn waarschuwt Russen
BERLIJN, 3 december - De Duitse rijkskanselier von Bethmann-Hollweg heeft
vandaag in de Rijksdag gezegd dat Duitsland zich ‘met al zijn macht’ achter
Oostenrijk zal scharen als een derde zich in het Balkanconflict tussen Oostenrijk en
Servië mengt.
Zonder namen te noemen was duidelijk dat von Bethmann-Hollweg hier een
waarschuwing uitsprak aan het adres van de Russen. Duitsland staat, aldus de
rijkskanselier, militair gereed. Deze openlijke uitspraak betekent een steun in de rug
voor Wenen, waar een beperkte mobilisatie niet meer uitgesloten wordt geacht na
de irritaties van de laatste weken over het gedrag van Servië.
Op de Balkan is op 1 oktober jongstleden een oorlog uitgebroken tussen de
Balkanstaten en Turkije. Vooral Servië heeft daarbij flinke terreinwinst geboekt en
het wist op 24 oktober bij Kumanovo een belangrijke veldslag te winnen. Op 30
november bereikten Servische legereenheden de Adriatische kust bij Durrës.
Ondertussen is in Londen een eerste begin gemaakt met vredesbesprekingen. Dat
geschiedt op ambassadeursniveau.
Oostenrijk, dat tot dusver buiten de strijd is gebleven, tekent tegen de prominente
aanwezigheid van Servië aan de Adriatische Zee bezwaar aan en wil in plaats daarvan
Albanië zoveel mogelijk ruimte geven. Rusland heeft zich achter Servië geschaard,
maar tempert nu met het oog op de Oostenrijkse dreiging zijn eisen. In St. Petersburg
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wordt nu gesteld dat Servië alleen een economische uitweg naar zee zou behoren te
krijgen in de vorm van een haven en een spoorlijn.

Wetsontwerp algemene dienstplicht
BRUSSEL, 5 december - Vandaag heeft regeringsleider De Broqueville, die zelf het
ministerie van Oorlog beheert, zijn wetsontwerp voor invoering van de algemene
persoonlijke dienstplicht in de Kamer ingediend. Dit gebeurt in het kader van het
steeds dreigender oorlogsgevaar.
Het is duidelijk de bedoeling het legercontingent uit te breiden, zo niet bijna te
verdubbelen tot 340 000 man. (Frankrijk kan een leger op de been brengen van circa
3 800 000 man. Duitsland kan bijna 3 840 000 soldaten mobiliseren.) De invoering
van de algemene persoonlijke dienstplicht zou echter de diensttijd van 15 tot 12
maanden kunnen terugbrengen. Het jaarlijks contingent zou daarentegen worden
opgedreven van 19 000 tot 33 000 man. Zoals voorheen zouden geestelijken van
dienstplicht vrijgesteld zijn, evenals onderwijzers.
Om alle weerstand van katholieke rechterzijde in de kiem te smoren had De
Broqueville Helleputte en Segers in de regeringsploeg opgenomen. Uit vorige debatten
rond militiewetten was ten overvloede gebleken dat deze katholieke Vlaamse
rechterzijde ongaarne ‘haar jongens’ aan het leger afstond en voor vrijwilligers
opteerde.
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5.
Gottlieb von Jagow wordt benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van
Duitsland, als opvolger van de overleden von Kiderlen Waechter.

6.
De Londense vredesconferentie inzake de Balkanoorlog wordt zonder resultaat
verdaagd.

12.
Kiel en Wilhelmshafen worden aangewezen als steunpunten voor de Duitse
onderzeebootvloot.

16.
Het Britse Lagerhuis neemt de Home Rule-wet voor Ierland aan.

17.
Raymond Poincaré wordt gekozen tot 9de president van de Derde Franse Republiek.
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18.
Bij het eiland Tenedos (Bosza Ada) ter hoogte van de ruines van Troje vindt een
zeeslag plaats tussen de Turkse en Griekse marine, waarbij de laatste voordeel behaalt.

20.
Door de samenwerkende sigarenmakers-en tabaksbewerkersbonden wordt in
Rotterdam, Dordrecht en Gorkum een staking geproclameerd om het
gemeenschappelijk actieprogram van 1910 te verwezenlijken. De strijd heeft zich
naar het gebied ten noorden van de Moerdijk verplaatst, omdat de bisschop van Den
Bosch de partiële staking daar verboden had, waarna tot arbitrage besloten was.

21.
In Frankrijk vormt Aristide Briand een nieuw kabinet, nu premier Poincaré tot
president is gekozen.

23.
In Constantinopel vindt een legercoup plaats onder leiding van Enver Bey. →

30.
Het Britse Hogerhuis verwerpt de eerder deze maand aangenomen Home Rule-wet
voor Ierland.

Geboren:
6.
Edward Gierek, Pools politicus

9.
Richard Mulhouse Nixon, Amerikaans republikeins politicus

10.
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Gustav Husák, Tsjechoslowaaks politicus

Gestorven:
4.
Graaf Alfred von Schlieffen (28-2-1833) Pruisisch militair

18.
Edmond Robert Hubert Regout (4-6-1863) Nederlands industrieel en politicus

Coup in Turkije: Nazim Pasja doodgeschoten
CONSTANTINOPEL, 23 januari - ‘Jullie hebben me teleurgesteld, is dit jullie
belofte? De honden hebben mij dit aangedaan.’ Dit waren de laatste woorden van
Nazim Pasja voordat hij werd doodgeschoten.
Tijdens een kabinetsvergadering, waarbij Nazim Pasja, minister van Oorlog,
aanwezig was, stonden mensen buiten het gebouw te protesteren tegen de Ottomaanse
autoriteiten vanwege de nederlagen in de Balkanoorlog. Nazim Pasja verliet de
vergadering en werd op de stoep van het gebouw doodgeschoten.
Nazim Pasja (geboren in 1848) voltooide zijn studie aan de militaire school Harbije
waarna hij naar Frankrijk vertrok voor verdere studie. In 1908 werd hij benoemd tot
bevelhebber van het tweede leger in Edirne en in 1912 werd hij minister van Oorlog.
Na de moord op Nazim Pasja wijzigt de sultan het kabinet en benoemt Sjevket
Pasja tot grootvizier.
Sjevket Pasja werd in 1856 in Irak geboren en was vali (commissaris) van Basra.
Hij was bevelhebber van het derde leger. Hij voltooide eveneens zijn studie aan de
Harbije-school en heeft daarna meer dan negen jaar in Duitsland gewoond. Hij was
bevelhebber van het derde leger. Hij is nooit lid geweest van het Comité voor Eenheid
en Vooruitgang, maar sympathiseert daar wel mee.
De protesten die hebben geleid tot de moord op Nazim Pasja, werden georganiseerd
door Enver Bey en Taalát Bey. Beiden zijn bekende officieren in het Turkse leger
en lid van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang. Het doel van dit Comité is de
omverwerping van het bewind van sultan Abdül Hamid.
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3.
Enver Pasja neemt de macht over in Turkije. →

7.
De Belgische Kamer stemt in met de behandeling van het voorstel tot
grondwetsherziening van de socialist Vandervelde inzake de invoering van algemeen
kiesrecht.

13.
Een Frans-Amerikaanse overeenkomst verlengt het in 1908 op instigatie van de
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Elihu Root gesloten arbitrageverdrag
met vijf jaar.
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15.
De sigarenfabrikanten in Nederland boven de Moerdijk reageren op de partiële
stakingen die de samenwerkende bonden op 20 januari hebben uitgeroepen om een
CAO af te dwingen, met uitsluiting in 40 plaatsen.

7.
De Amerikaanse president Taft verzekert dat de VS zich zullen onthouden van
interventie in Mexico.

19.
De Mexicaanse president Madero wordt gevangen genomen door generaal Victoriano
Huerta. Zijn regering wordt opzijgezet en Huerta roept zich uit tot nieuwe president.
→

20.
President Taft legt op het Staten-Island te New York in aanwezigheid van 33
stamhoofden de eerste steen voor een Indianenmonument.

22.
De gevangen Mexicaanse president Madero wordt door de opstandelingen vermoord.

24.
De suffragette Emmeline Pankhurst wordt gearresteerd op beschuldiging van
medeplichtigheid aan het plaatsen van een bom die het huis van minister Lloyd
George gedeeltelijk vernielde. →

25.
In de VS wordt het 16de amendement op de grondwet van kracht waarmee een
wettelijke basis wordt gelegd voor de instelling van progressieve inkomsten belasting.

28.
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De Tweede Kamer gaat akkoord met een tijdelijk ‘staatspensioen’. →
-. De in januari in Amsterdam uitgebroken typografenstaking wordt winnend
afgebroken met het bereiken van overeenstemming over een CAO. →

Geboren:
15.
Willy Vandersteen, Belgisch striptekenaar

Tweede Kamer gaat akkoord met ‘staatspensioen’
DEN HAAG, 28 februari - De Tweede Kamer gaat akkoord met de Invaliditeits- en
Ouderdomsverzekeringswet van minister Talma. Doordat de minister instemde met
een amendement van de sociaal-democraat Duys, wordt een tijdelijk ‘staatspensioen’
voor 70-jarige arbeiders versneld ingevoerd; dit amendement koppelt de toekenning
van een ouderdomsrente los van de invoering van de totale wet.
De Invaliditeitswet voorziet in een verplichte verzekering. Iedere verzekerde
arbeider ontvangt een kaart, waarop ter voldoening van de premie een zegel moet
worden geplakt. Het bedrag dat hem bij invaliditeit als rente wordt toegekend, hangt
af van het bedrag der betaalde premies. De ouderdomsverzekering is hierin
geïncorporeerd: de arbeider die 70 jaar wordt, is van rechtswege invalide.
Om te voorkomen dat de al wat oudere arbeiders weinig of niets aan de wet zullen
hebben, bepaalt een overgangsvoorschrift dat hun in ieder geval een minimumrente
zal worden uitbetaald. De kosten daarvan zijn voor rekening van de staat.

Pankhurst wegens bomaanslag gearresteerd
LONDEN, 24 februari - Mevrouw Emmeline Pankhurst werd vandaag gearresteerd
naar aanleiding van de bomexplosie die op 19 februari ernstige schade aanrichtte in
de woning van Lloyd George, in Walton Heath, Surrey.
Mevrouw Pankhurst is aangeklaagd wegens het uitlokken van een criminele daad
door andere personen. De nacht na de ontploffing had zij persoonlijk de
verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, tijdens een toespraak in Cardiff.
Mevrouw Pankhurst werd in haar woning gearresteerd terwijl zij op het punt stond
naar een vergadering te gaan van het Sociale en Politieke Vrouwenverbond. Haar
vriendin mej. Kenney vertelde de vergadering dat de suffragettes in hechtenis zouden
doorvechten door in hongerstaking te gaan. Zij wees erop dat mej. Lenton,
gearresteerd voor haar aandeel in de ongeregeldheden in Kew, tegen verhongering
in haar cel was beschermd.
Mej. Kenney riep uit: ‘Wij zijn bereid voor ons doel te sterven, maar zij (de
autoriteiten) durven dat niet toe te laten omdat zij te laf zijn. Zij weten dat gematigde
suffragettes dan ook militant zullen worden, wanneer een van ons zou sterven.’
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Jong-Turken grijpen macht na coup

Enver Pasja (rechtsmidden) inspecteert het leger van de Jong-Turken.

CONSTANTINOPEL, 3 februari - De Jong-Turkse officieren onder leiding van
majoor Enver hebben de macht in Turkije overgenomen door middel van een
staatsgreep. Het kabinet van Kámil Pasja heeft ontslag genomen.
De werkelijke macht is overgenomen door drie bekende officieren van de
Jong-Turken, te weten: Enver, Taalát en Jamal. Enver wordt beschouwd als de sterkste
man van de drie.
Deze staatsgreep is het gevolg van de nederlaag van het Ottomaanse leger in de
Balkanoorlog en de zwakke positie die de Otttomaanse regering heeft gekregen in
de internationale gemeenschap.
Deze zwakheid op internationaal niveau leidde ertoe dat de conferentie van de
grootmachten in Londen het voorstel van de Ottomaanse regering om de Vilayet
Adrianopel binnen de grenzen van het Ottomaanse Rijk te houden afwees. De
conferentie wilde daarentegen genoemde Vilayet aan de Bulgaren toewijzen. De
Jong-Turkse officieren verwachtten dat de regering van Kámil Pasja dit voorstel zou
aanvaarden.
Hun staatsgreep is een reactie op het rommelige binnenlandse en buitenlandse
beleid van de Ottomaanse regering.
Enver Pasja werd in 1881 in Constantinopel geboren; hij genoot zijn opleiding
aan de Harbije-school. In 1906 werd hij lid van het Comité van Eenheid en
Vooruitgang. Na de revolutie van 1908 werd hij gekozen in het Centraal Comité van
het CEV. In 1909 werd hij militair attaché in Berlijn.
Hij wordt beschouwd als iemand die een goede en sterke relatie wil hebben met
de Duitsers.

Staking typografen winnend afgesloten
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AMSTERDAM, februari - De typografenstaking in Amsterdam, georganiseerd door
de Algemeene Nederlandsche Typografenbond, is geëindigd in een overwinning
voor de arbeiders. De werkgevers verklaarden zich bereid vergaand tegemoet te
komen aan de eisen van de ANTB.
De staking heeft de tegenstellingen tussen het NVV en de daarbij niet aangesloten
typografen sterk doen oplaaien. Toen de staking begin januari uitbrak, zag het er
naar uit dat deze lang en hardnekkig zou zijn. Daarom verzocht het hoofdbestuur
van de ANTB de andere vakbonden, vooral die welke bij het NVV zijn aangesloten,
om steun: ‘Met het oog op de goede diensten, die onze mannen steeds bereid waren
aan andere strijdende arbeiders te verlenen, vertrouwen wij, dat gij uw sympathie en
eventuele medewerking aan deze steunbeweging niet zult onthouden.’
De NVV-bonden weigerden echter steun en verwezen de ANTB naar het
hoofdbestuur van het NVV. Dit staat principieel op het standpunt dat geen steun mag
worden verleend aan stakingen die niet door het NVV zijn georganiseerd; het
ANTB-bestuur besloot dan ook niet bij het NVV aan te kloppen.
Binnen de ANTB voelt men zich zeer gekwetst door de afwijzing door de
NVV-bonden, terwijl die in het verleden diverse malen met succes een beroep op de
steun van de typografen hadden gedaan.

Lege bokken in de verlaten zetterszaal van ‘Het Leven’ ten gevolge van de typografenstaking.

Stakers voor ‘Kasteel van Aemstel’ in Amsterdam.
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Contrarevolutionaire troepen trekken op naar het nationale paleis.

Contrarevolutie in Mexico met steun Verenigde Staten
MEXICO-STAD, 19 februari - In Mexico heeft een contrarevolutie plaatsgevonden,
waarbij president Francisco Madero door generaal Victoriano Huerta is afgezet.
Samen met zijn vice-president is Madero gevangen genomen en beiden worden drie
dagen later vermoord.
Boerenleiders als Zapata hebben Madero gekritiseerd omdat hij te veel zou heulen
met conservatieve krachten, maar de medestanders van exdictator Porfirio Diaz zijn
ongerust geworden over de bescheiden veranderingen die Madero wilde doorvoeren.
Het einde van Madero's presidentschap werd ingeluid op 9 februari, toen het garnizoen
van Tacubaya in opstand kwam. Felix Diaz, een neef van de voormalige dictator,
werd bevrijd uit de gevangenis waar hij een straf uitzat wegens een mislukte opstand
van een jaar geleden.
De rebellerende militairen marcheerden naar het nationale paleis, maar moesten
zich terugtrekken op de citadel, 1,5 kilometer verder. De Amerikaanse president
Woodrow Wilson, die de rebellie steunde, eiste het aftreden van Madero, maar deze
weigerde. Uiteindelijk arresteerde generaal Huerta, die met de verdediging van het
paleis was belast, de president. De generaal wordt leider van een voorlopige regering,
maar blijft slechts tot 14 juli 1914 aan.
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4.
De nieuwe Amerikaanse president Woodrow Wilson houdt zijn inaugurele rede in
Washington..Hierin beklaagt hij de gevolgen voor de mens door de snelle
industrialisatie in de VS.

4.
In St-Petersburg wordt door het tsaristische hof het 300-jarig regeringsjubileum van
de Romanov-dynastie gevierd.

6.
De Franse regering dient bij de Assemblée het wetsontwerp in dat een verlenging
van de dienstplicht van twee naar drie jaar inhoudt.

7.
De Tweede Kamer keurt de Landstormwet goed. →

8.
In het Amsterdamse Paleis van de Volksvlijt wordt voor het eerst in Nederland de
Internationale Vrouwendag gehouden.
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11.
Een Brits-Duitse overeenkomst stelt de grenzen tussen Nigeria en Duits-Kameroen
opnieuw vast.

14.
De geallieerde Balkanstaten accepteren bemiddeling in de oorlog van de grote
mogendheden, maar hun voorwaarden zijn erg hoog gegrepen.

18.
Op de Griekse koning George I wordt in Saloniki een dodelijke aanslag gepleegd.

19.
De Franse regering-Briand, die vanaf 21 januari in het zadel zit, komt ten val.

20.
In Shanghai wordt een vooraanstaand leider van de Guomindang vermoord. →

24.
In Den Haag (Houtrust) wint het Nederlands elftal voor de eerste maal van dat van
het Verenigd Koninkrijk. De uitslag is 2-1. →

26.
Bulgaarse troepen nemen de Turkse vestingstad Adrianopel (Erdine) in.

28.
De Duitse regering komt met een wetsvoorstel om de omvang van het leger drastisch
te vergroten. →

31.
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Turkije gaat akkoord met de vredesvoorstellen van de grote mogendheden.

Geboren:
2.
Godfried Bomans
(† 22-12-1971) Nederlands schrijver

Gestorven:
31.
John Pierpont Morgan
(17-4-1837) Amerikaans bankier en ondernemer

Defilé van de achttien uitgereikte nieuwe vaandels voor keizer Wilhelm II in Berlijn.

Duitse leger versterkt
BERLIJN, 28 maart - Het Duitse leger zal jaarlijks met 63 000 rekruten worden
uitgebreid. Dat staat in de nieuwe legerwetten die vandaag zijn gepubliceerd. Binnen
twee jaar volgen nieuwe uitbreidingen, zodat het leger straks in totaal met 117 000
soldaten, 15 000 onderofficieren en 4000 officieren zal zijn versterkt.
Voorts wordt geïnvesteerd in nieuw oorlogsmaterieel. Behalve 27 000 extra paarden
komen er nieuwe vestingwerken, nieuwe vliegtuigen en een nieuwe krijgsschool.
De algehele vredessterkte wordt met de nieuwe uitbreiding gebracht op ongeveer
660 000 man en 153 000 paarden. Daarmee is 1,2 procent van de bevolking steeds
onder de wapenen (los van de marine met haar 64 000 man). De uitbreidingen worden
begroot op 180 tot 190 miljoen rijksmark.
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De chef van de operationele afdeling van de generale staf, generaal Erich
Ludendorff, had vorig jaar aangedrongen op de vorming van drie extra legerkorpsen
waarvan er nu bijna twee tot stand zijn gebracht. Dat was gebeurd onder druk van
de internationale spanningen bij het Duitse streven naar Weltpolitik. Tevoren was
de legertop steeds sceptisch geweest over rigoureuze uitbreiding van het aantal
rekruten. De Pruisisch georiënteerde legerleiders vreesden namelijk een leger vol
‘sociaal-democratische besmetting’. De toenemende verstedelijking heeft er de laatste
decennia al toe geleid dat de lagere rangen, van soldaat tot en met onderofficier, een
andere sociale samenstelling hebben gekregen dan voorheen het geval was. Deze
verandering heeft er tot voor kort de regering steeds van weerhouden om de groei
van het leger gelijke tred te laten houden met de bevolkingsaanwas. Nu de
omstandigheden een groter leger vereisen is de legerleiding van plan om extra
aandacht te geven aan de rekrutenopleiding in royalistische geest om sociale
homogeniteit en politieke betrouwbaarheid te bevorderen.

Moord Guomindangleider
SHANGHAI, 20 maart - Song Jiaoren, een vooraanstaand leider van de Guomindang,
werd vandaag door onbekenden op het station van Shanghai neergeschoten. Hij was
op slag dood.
Song, die dertig jaar oud is geworden, stond op het punt de trein naar Peking te
nemen om oppositie te voeren tegen het bewind van president Yuan Shikai (Juan
Sje-kai).
Bij de verkiezingen voor het Chinese parlement in februari jongstleden behaalde
de Guomindang de absolute meerderheid. De Republikeinse partij die Yuan steunt,
streeft naar samenwerking met die leden van de Guomindang die de regering-Yuan
willen gedogen.
Song stond bekend als een tegenstander van steun aan Yuan hoewel hij zich niet
verzette tegen het besluit van de Guomindang om Yuan met beperkte bevoegdheden
als president te handhaven.
Algemeen wordt aangenomen dat Yuan het bevel tot de moord heeft gegeven. Met
de moord op Song wordt het steeds onduidelijker wat de werkwijze en de functie
zullen zijn van het Chinese parlement, dat volgende maand voor het eerst bijeen zal
komen.

Nederlands elftal troeft Engelse leermeester af
DEN HAAG, 24 maart - Na zeven nederlagen heeft het Nederlands elftal voor het
eerst zijn leermeester kunnen overtreffen.
Op het Haagse Houtrust werden de amateurs van Engeland op een nederlaag van
2-1 getrakteerd. De 180 000 toeschouwers konden hun ogen bijna niet geloven.
Sinds de eerste ontmoeting met Engeland in 1907 kreeg het Nederlands elftal
louter klop.
Maar in 1911 viel het verlies in Amsterdam al uiterst eervol uit: 1-0. Aanvoerder
Bok de Korver waarschuwde zijn Engelse collega Woodward voor het volgende
treffen.
Dit duel op Houtrust betekende voor de Spartaan De Korver zijn dertigste
uitverkiezing in Oranje. De huldiging voor de aftrap kreeg een onvergetelijk vervolg.
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Nederland triomfeerde dank zij twee doelpunten van de Spartaan De Groot, op
het laatste moment in de ploeg geschoven als midvoor. Hij opende de score en maakte
na rust ook de gelijkmaker van Woodward ongedaan.

Landstormwet van Colijn wordt door Kamer aangenomen
DEN HAAG, 7 maart - De Tweede Kamer heeft de Landstormwet van minister van
Oorlog H. Colijn aangenomen.
Daarmee is de legerreorganisatie, reeds in 1898 op gang gebracht door minister
Eland, voltooid.
De vorig jaar ingevoerde Militiewet van Colijn bracht het jaarlijkse contingent
van 17 500 op 23 000 man; de diensttijd werd teruggebracht van 8 tot 5 jaar; de eerste
oefening duurt 8,5 maand, terwijl er twee herhalingsoefeningen worden gehouden.
De contingenten worden door loting aangewezen.
Eerste reserve is de landweer; hiertoe behoren degenen die niet langer
militieplichtig zijn. De diensttijd bedraagt vijf jaar, en men wordt eenmaal opgeroepen
voor een oefening van zes dagen.
De landstorm ten slotte bestaat uit diegenen die hun militie- en/of landweerplicht
hebben vervuld, uit degenen die voor de militie zijn uitgeloot en uit allen die zijn
vrijgesteld van militaire dienst; zij zijn tot hun 40ste jaar landstormplichtig. De
landstorm kan uitsluitend worden opgeroepen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of
andere buitengewone omstandigheden.
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1.
Koning Albert brengt een staatsbezoek aan Parijs.

3.
De Britse leidster van de vrouwenkiesrechtbeweging, Emmeline Pankhurst, wordt
tot 3 jaar gevangenis veroordeeld vanwege de - door andere suffragettes gepleegde
- aanslag op het huis van minister Lloyd George in februari.

8.
Het parlement van de Chinese republiek komt voor het eerst bijeen.

14.
In België proclameert de socialistische partij de algemene staking om algemeen
kiesrecht af te dwingen. →

16.
Turkije tekent een
wapenstilstand met Bulgarije. →
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Op 16 april komen Turkije en Bulgarije een bestand overeen. Foto: Bulgaarse militaire colonne trekt
Adrianopel binnen.

21.
Het Duitse passagiersschip Imperator dat met meer dan 50 000 ton het grootste schip
ter wereld is, vertrekt uit Hamburg voor een proefvaart naar Amerika. →

Het grootste passagiersschip ter wereld, de meer dan 50 000 ton metende Duitse ‘Imperator’, vertrekt
op 21 april voor een proefvaart uit Hamburg naar Amerika. In de Elbe loopt het schip al direct aan
de grond.

21.
In Brussel wordt de links-liberale politicus Paul Janson (73) door een grote menigte
ten grave gedragen.

22.
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Onder aanvoering van koning Nikita I veroveren Montenegrijnse troepen Skoetari
(Noord-Albanië).

24.
Onder druk van de algemene staking besluit de Belgische Kamer een
grondwetherzieningscommissie in te stellen. De staking wordt daarop afgeblazen.

24.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken William Jennings Bryan sluit met
verschillende landen arbitrage- of afkoelingsverdragen af: internationale geschillen
moeten in handen gelegd worden van een permanente commissie, en gewapend
ingrijpen wordt verboden tot deze commissie uitspraak heeft gedaan.

26.
In Gent wordt de Wereldtentoonstelling geopend. →

26.
Sun Zhongshan roept op tot opstand tegen de Chinese president Yuan Shikai. →

Geboren:
10.
Stefan Heym, Duits schrijver

12.
Lionel Hampton, Amerikaans jazzmusicus

21.
Kai-Uwe von Hassel, Duits christen-democratisch politicus
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Wereldexpo in Gent open
GENT, 26 april - In het nieuwe Gentse Sint-Pieters-station arriveerde vanmiddag
om halfdrie koning Albert met zijn gezin voor de opening van de
Wereldtentoonstelling. Andere speciale treinen brachten diplomaten, ministers,
kamerleden en hoge ambtenaren uit Brussel.
Gisteravond bood regeringscommissaris-generaal Jean de Hemptinne een banket
aan in de opera. Hij zei dat de tentoonstelling het morele en materiële welzijn van
de mensheid van vandaag wil tonen.
Inmiddels is van verschillende kanten ernstige kritiek geleverd op de organisatie
en inrichting van de wereldexpositie. Niet alleen is de tentoonstelling, die vergezeld
gaat van een speciale bloemen- en plantenexpositie van de bekende Floraliën, niet
eens klaar, maar bovendien zijn de Vlaamse kranten verbolgen over de afwezigheid
van elke Nederlandse tekst en uitleg.

Affiche voor de tentoonstelling.

Sun roept op tot opstand tegen president Yuan
NANJING, 26 april - Sun Zhongshan, (Soen Jat-sen) de oprichter van de Guomindang,
heeft vandaag opgeroepen de regering van president Yuan Shikai ten val te brengen.
De oproep van Sun is het gevolg van de bekendmaking van een rapport van de
onderzoekscommissie inzake de moord op de Guomindang-politicus Song Jiaoren,
die vorige maand op het station van Shanghai door onbekenden is neergeschoten.
In het rapport staat dat de moord direct georganiseerd is door Zhao Binjun, premier
van de regering van China onder president Yuan.
Verwacht wordt dat de oproep van Sun meer gehoor zal vinden mede door de
bekendmaking van de details van de grote lening die Yuan vandaag met buitenlandse
geldverschaffers heeft afgesloten. Yuan heeft een overeenkomst voor deze lening
getekend zonder het parlement om goedkeuring te vragen.
De voorwaarden van deze lening van £ 25 miljoen zijn uiterst ongunstig voor
China.
Vanwege een hoge commissie aan de bemiddelende ban ken zal China van de
hoofdsom slechts 84%, £ 21 miljoen, ontvangen.
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Desondanks zullen de aflossing en rente over de hoofdsom betaald moeten worden
tot het jaar 1960 voor een totaalbedrag van £ 68 miljoen. De lening zal bestemd
worden voor de versterking van de legers die onder het gezag van Yuan Shikai staan.
Dat gezag wordt niet alleen door de Guomindang bedreigd maar ook door
onafhankelijke legers van afzonderlijke provincies.

In België leggen 400 000 arbeiders het werk neer
BRUSSEL, 14 april - In heel België zijn ongeveer 400 000 arbeiders in staking
gegaan.
Deze door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) georganiseerde actie is het gevolg
van de weigering van de regering om het algemeen enkelvoudig stemrecht in te
voeren.
De zeer goed voorbereide en rustig verlopen staking duurde tot 2 mei. De
regering-De Broqueville stemde er mee in een commissie op te richten die zich met
de hervorming van het kiesstelsel zou bezighouden.
De staking werd in het buitenland nauwlettend gevolgd. Lenin noemde deze een
halve overwinning; voor Rosa Luxemburg was ze een fiasco wegens het gebrek aan
revolutionaire bezieling.
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2.
De Turkse generaal Essad Pasja Toptani, die van Albaanse origine is, proclameert
de autonomie van Albanië onder Turkse soevereiniteit.

2.
In Amsterdam wordt ter gelegenheid van de viering van het onafhankelijk worden
van Nederland in 1813 een grote tentoonstelling geopend over leven, wonen en
werken van de vrouw gedurende de laatste eeuw. →

6.
Onder druk van Oostenrijk-Hongarije dat door andere grote mogendheden hierin
gesteund wordt, besluit koning Nikita I van Montenegro om Noord-Albanië (Skoetari)
weer te ontruimen.

7.
Het Britse Lagerhuis verwerpt het wetsontwerp tot invoering van vrouwenkiesrecht
met 266 tegen 219 stemmen. →

7.
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De door een coup aan de macht gekomen Mexicaanse president Huerta voert de
algemene dienstplicht in. Dit om de revolutionaire beweging die door Venustiano
Carranza geleid wordt beter te kunnen onderdrukken.

11.
In het Zwitserse Bern wordt een Frans-Duitse parlementaire vredesconferentie
geopend. Aanwezig zijn ongeveer 150 Franse en 37 Duitse - voornamelijk
socialistische - parlementsleden. Voorzitter is de Zwitserse socialist Grimm.

14.
In Haarlem wordt het Frans Hals museum geopend.

19.
Het conflict in de tabaksverwerkende industrie wordt beëindigd met het afsluiten
van een CAO waarin de meeste eisen van de samenwerkende sigarenmakersbonden
zijn verwezenlijkt. →

28.
In België wordt de nieuwe Militiewet aangenomen. →

30.
In Londen wordt een voorlopig vredesverdrag tussen de belligerenten op de Balkan
gesloten. →

31.
Het Amerikaanse Congres neemt het 17de amendement op de grondwet aan, inzake
de directe verkiezing van de Senaat.

Gestorven:
28.
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John Lubbock (vanaf 1899 lord Avebury)(30-1-1834) Brits bankier,
natuuronderzoeker, oudheidkundige en politicus

Vredesverdrag beëindigt Balkanoorlog
LONDEN, 30 mei - In Londen is een vredesverdrag getekend tussen Turkije en de
vier landen van de Balkanbond. Daarmee is een eind gekomen aan de Balkanoorlog
die in oktober 1912 begon.
De Balkanoorlog werd begin december kort onderbroken. Op 3 december kwam
het tot een wapenstilstand en midden december werd de crisis voorlopig bijgelegd
tijdens een ambassadeursconferentie in Londen. Daarop werd de nieuwe staat Albanië
erkend en Servië opgedragen zijn troepen van de Adriatische kusten terug te trekken.
De wapenstilstand werd toen echter al op grote schaal door de strijdende partijen
genegeerd en toen in februari in Constantinopel een staatsgreep van Jong-Turken
onder Enver Bey en Taalát Pasja plaatsvond, werden op de Balkan de vijandelijkheden
hervat.
In de maanden daarna zijn de landen van de Balkanbond opnieuw succesvol
geweest op het slagveld.

Bulgaars militair kamp in de buurt van Tchatalja.

Een nieuwe crisis deed zich voor toen Montenegro weigerde Shkodër op te geven,
de stad in het noorden van Albanië die op de conferentie van december aan de nieuwe
staat was toegewezen. Pas onder bedreiging van een marineblokkade bonden de
Montene grijnen in.
Het vredesverdrag van vandaag verenigt Kreta met Griekenland en verdeelt al het
vroegere Ottomaanse gebied ten westen van de lijn Enos (Egeïsche Zee) - Midia
(Zwarte Zee) onder de zegevierende Balkanstaten.

Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’
AMSTERDAM, 2 mei - Aan de Amsteldijk is de expositie ‘De Vrouw 1813-1913’
geopend. De tentoonstelling, die is ingedeeld in een aantal secties, wil een beeld
geven van de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van de vrouw in de
afgelopen honderd jaar.
Middelpunt is het Paviljoen der Statistieken, overgaand in de afdeling Onderwijs.
In het landhuis Meerhuizen wordt een beeld van 1813 gegeven, compleet met eet-,
slaap- en kraamkamer en naaischooltje anno 1813.
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De tentoonstelling is, onder voorzitterschap van de biologe dr. Mia Boissevain,
grotendeels door vrouwen ingericht. Men verwacht vele duizenden bezoekers, onder
wie ook koningin Wilhelmina.

Koningin Wilhelmina (midden) bezoekt de expositie ‘De Vrouw 1813-1913’.

Einde uitsluitingen in sigarenindustrie
AMSTERDAM, 19 mei - De werkgevers in de sigarenindustrie hebben besloten de
uitsluitingen ongedaan te maken. De onderhandelingen tussen patroons en vakbonden
zijn vrijwel afgerond, zodat binnenkort het einde mag worden verwacht van het nu
al ruim vijf maanden durende arbeidsconflict in de tabaksverwerkende industrie. Het
conflict brak eind vorig jaar uit, toen de in de tabaksindustrie samenwerkende
vakbonden (een NVV- en een NAS-bond, alsmede twee confessionele bonden)
besloten hun al in 1910 geformuleerde eisen door middel van stakingen kracht bij te
zetten. Die eisen zijn: afschaffing van de huisindustrie, een 10-urendag en een
landelijk loontarief. Als speerpunten werden aangewezen Amsterdam en Den Bosch.
Daar greep echter de bisschop in. Hij verbood de staking en gelastte het conflict aan
arbitrage te onderwerpen. De bemiddelingscommissie maakte geen enkele haast. In
de ogen van de confessionele bonden waren stakingen nu echter niet meer mogelijk,
zodat de strijd zich weer naar het noorden verplaatste. Als antwoord op stakingen in
Rotterdam, Gorcum en Dordrecht gingen de werkgevers over tot uitsluitingen in
veertig plaatsen boven de Moerdijk.
Inmiddels zijn werkgevers en bonden op een aantal punten tot een akkoord
gekomen. Zo zal er in de sigarenindustrie een landelijke CAO komen, de eerste in
Nederland. De loonverschillen tussen noord en zuid, een doorn in het oog van zowel
de bonden als de patroons boven de Moerdijk, zullen echter slechts ten dele
verdwijnen.
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Nieuwe Militiewet wordt goedgekeurd
BRUSSEL, 28 mei - Bij de eindstemming heeft de Kamer de nieuwe Militiewet
goedgekeurd en daarmee het systeem van de algemene persoonlijke dienstplicht. Dit
heeft tot gevolg dat ongeveer de helft van onze jongeren met de wapenen zal worden
geconfronteerd.
De nieuwe wet is er gekomen omdat de oude wet - één zoon per gezin onder de
wapenen - in het licht van het dreigende oorlogsgeweld niet meer voldeed. Dit
oorlogsgevaar had regeringsleider De Broqueville gesterkt in de mening dat
landsverdediging best een steuntje kon gebruiken. De legereffectieven moesten
opgevoerd worden van 180 000 tot 340 000 man en het jaarlijkse contingent van 19
000 naar 33 000.
Vanwege het dreigende oorlogsgevaar en door enkele tactische zetten binnen de
regering kon De Broqueville alle conservatieve bezwaren in de regeringspartijen
overwinnen met als gevolg dat deze bijna eenparig voor het ontwerp stemden. De
liberalen daarentegen stemden verdeeld, omdat stijgende effectieven ook meer kosten
meebrengen.
De socialisten stemden ‘en bloc’ tegen om antimilitaristische redenen, maar ook
uit rancune omdat zij het algemeen stemrecht niet hadden gekregen.

Brits Lagerhuis stemt tegen vrouwenkiesrecht
LONDEN, 7 mei - Het Lagerhuis heeft gisteravond het wetsontwerp voor de invoering
van vrouwenkiesrecht na twee dagen debatteren verworpen. Het wetsontwerp werd
met een meerderheid van 47 stemmen afgewezen. Het is niet aannemelijk dat de
kwestie voor de volgende verkiezingen opnieuw aan de orde zal worden gesteld.
Tijdens de debatten wees premier Asquith erop dat aanvaarding van het
wetsontwerp het electoraat zou uitbreiden met zes miljoen stemgerechtigden, wat
niet de instemming had van het huidige electoraat.
Hij ontkende dat aanvaarding van het ontwerp meer respect zou afdwingen voor
de wetgeving in het algemeen, dat het sociale en huiselijke leven er meer door zou
worden verrijkt of dat het peil van goede manieren, waaronder ridderlijkheid,
hoffelijkheid en erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid van beide seksen, zou
worden verhoogd.
Het Labour-Lagerhuislid MacDonald wierp tegen dat het verlenen van kiesrecht
aan vrouwen hun gevoel voor verantwoordelijkheid zou vergroten en hen tot
onafhankelijke, zichzelf respecterende burgers zou maken.
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1.
De Servische regering sluit een vriendschapsverdrag met een looptijd van 20 jaar
met Griekenland. Hiermee wil zij haar Macedonische aspiraties met Griekse hulp
verwezenlijken.

2.
Door de SDAP wordt een Roode Maandag georganiseerd: in Amsterdam, Rotterdam,
Groningen en Arnhem worden demonstraties gehouden om algemeen kiesrecht te
eisen. Kiesrecht is het thema van de deze maand te houden parlementsverkiezingen.

3.
De Eerste Kamer neemt de Ziektewet aan. →

4.
Tijdens de Derby-paardenrennen werpt de suffragette miss Emily Wilding Davinson
zich voor het paard van de koning uit protest tegen de gevangenschap van
verschillende kiesrechtstrijdsters. Zij sterft vier dagen later. →

5.
Verschillende sociale wetten van minister Talma (ARP) bereiken de Staatscourant.
Het zijn de Ziektewet, de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet.

11.
In Constantinopel wordt grootvizier Machmoed Sjevket Pasja vermoord. Zijn plaats
wordt ingenomen door prins Said Halim; de feitelijke machthebbers worden Enver
Bey, Mechmed Talaat Pasja en Jemal Pasja.
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16.
In Zuid-Afrika wordt door het parlement bij wet een begin gemaakt met de apartheid
wat grondgebied betreft: het kopen en verkopen van land wordt voor zwarten aan
banden gelegd en bepaalde gebieden worden gereserveerd voor blanken.

18.
In het Britse Lagerhuis vindt een debat plaats over het Marconi-schandaal, waarbij
verschillende ministers betrokken zijn. →

20.
In België dient minister Poullet de schoolwet in, die voorziet in de verlenging van
de leerplicht tot 14 jaar.

25.
Bij de parlementsverkiezingen in Nederland verliezen de confessionelen de
meerderheid. →

29.
De Bulgaarse generaal Savov opent aanvallen op Griekse en Servische posities. Dit
leidt tot het uitbreken van een Tweede Balkanoorlog. →

30.
Niels Bohr breidt het atoommodel van Rutherford uit. →
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Propaganda in Rotterdam voor de Tweede-Kamerverkiezingen.

Fors verlies voor rechts
DEN HAAG, 25 juni - De herstemmingen van de Tweede-Kamerverkiezingen hebben
bevestigd wat zich na de eerste ronde op 17 juni al aankondigde: de rechtse coalitie
heeft haar meerderheid overtuigend verloren.
De SDAP boekte een sensationeel succes.
Gingen de drie confessionele partijen met 59 kamerzetels de verkiezingen in, nu
hebben zij er nog slechts 44. De drie liberale partijen, die met elkaar een
stembusakkoord (het ‘concentratieprogram’) hadden gesloten, gingen van 34 naar
37 zetels. De SDAP ging van 7 naar 18.
De winst van links was mede een gevolg van het feit, dat liberalen en SDAP elkaar
over de hele linie steunden. Ging het bij de herstemming tussen een kandidaat van
rechts en een liberaal, dan kreeg deze laatste de steun van de SDAP; ging het tussen
een man van rechts en een sociaal-democraat, dan riepen de liberalen hun kiezers op
hun stem op de laatste uit te brengen. Daar stond tegenover dat de confessionele
partijen hun kiezers in gevallen waar het ging tussen een liberaal en een
sociaal-democraat, aanraadden maar liever thuis te blijven. Dit advies kwam vooral
de SDAP ten goede, zoals blijkt uit de cijfers (het eerste cijfer geeft aan hoeveel
zetels een partij in de eerste ronde behaalde, het tweede het aantal zetels na de
herstemmingen): AR 10-11, CHU 7-8, katholieken 24-25, vrije liberalen 3-10,
Unie-liberalen 7-20, vrijzinnig-democraten 2-7, SDAP 1-18; verder werd nog één
onafhankelijke gekozen.
Links heeft nu 55 zetels, rechts 45.

Niels Bohr verbetert atoommodel
MANCHESTER, 30 juni - De Deense natuurkundige Niels Bohr heeft enkele
belangrijke verbeteringen aangebracht in het atoommodel van Ernest Rutherford.
Door de zogenoemde quantumtheorie van Max Planck op het atoom toe te passen,
lijken enkele tot nu toe onbegrepen verschijnselen verklaard te kunnen worden.
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De quantumtheorie houdt in dat elementaire deeltjes alleen bepaalde, strikt van
elkaar gescheiden, energieniveaus kunnen aannemen. Bohr stelt dat dit ook geldt
voor de elektronen die rond de atoomkern cirkelen.
Wanneer de elektronen van het ene naar het andere energieniveau overgaan, kunnen
zij volgens de quantumtheorie van Planck alleen straling van één bepaalde frequentie
uitzenden of absorberen. Dit verschijnsel is in de vorm van spectraallijnen inderdaad
waargenomen.

De fysicus Niels Bohr.
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Wetten sociale verzekering door Senaat aanvaard
DEN HAAG, 3 juni - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de drie grote
sociale-verzekeringswetten van minister Talma: de Radenwet, de Ziektewet en de
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekeringswet. De stemming verliep volgens de
rechts-linksscheiding: 24 stemmen voor (rechts) en 12 tegen (links).
De Radenwet regelt de instelling van Raden van Arbeid die, territoriaal
georganiseerd, de Ziektewet zullen uitvoeren.
Die wet voorziet in een verplichte verzekering van de arbeider tegen ziekte; de
premies zullen door werkgevers en werknemers elk voor de helft worden gedragen.
De Invaliditeitswet ten slotte schrijft een verplichte verzekering van de arbeiders
voor tegen invaliditeit en ouderdom.
Bij wijze van overgangsmaatregel zullen arbeiders vanaf hun 70ste jaar een
staatspensioentje (ƒ2 per week, ƒ3 als man én vrouw binnen de termen vallen)
ontvangen.

Marconi-rapport uit kritiek op gedrag ministers
LONDEN, 14 juni - Het Marconi-rapport heeft de procureur-generaal Sir Rufus
Isaacs beschuldigd van ernstig onfatsoenlijk handelen door speculatie in aandelen
van de Marconi Company of America, kort voordat deze een contract met de regering
voor de bouw van zendstations in Groot-Brittannië zou sluiten.
Ernstige kritiek uit het rapport ook op de minister van Financiën, Lloyd George,
die een deel van de aandelen van de procureur-generaal overnam, en Lord Murray
die aandelen kocht ten behoeve van een geheim fonds van de Liberale partij.
De samenstellers van het rapport verwerpen de beschuldigingen van corruptie, die
in de binnen- en buitenlandse pers zijn verschenen.
De Marconi Company wordt ervan beschuldigd informatie over de plaatsing van
aandelen op de Londense beurs te hebben achtergehouden. Betreurd wordt dat de
directeur-generaal van de posterijen geen stappen heeft ondernomen om deze omissie
te rectificeren.
De drie bekritiseerde ministers maakten gebruik van informatie die alleen bekend
was aan ingewijden en niet aan het publiek. Maar hun aandelenspeculatie is niet van
invloed geweest op hun ambtelijke werkzaamheden, aldus het rapport.

Opnieuw oorlog op Balkan
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Kanonnen op de oude fortificaties ter bescherming van de haven van Durazzo in Albanië.

SOFIA, 29 juni - Op de Balkan is, slechts een maand na het eind van de Eerste
Balkanoorlog, een tweede oorlog uitgebroken. Bulgarije heeft vandaag de aanval
geopend op Servië en Griekenland.
De Tweede Balkanoorlog is het resultaat van meningsverschillen over de verdeling
van de buit van de Eerste Balkanoorlog tussen de zegevierende landen Bulgarije,
Servië, Montenegro en Griekenland. Servië heeft geweigerd delen van Macedonië
op te geven die bij verdrag aan Bulgarije zijn toegewezen. Belgrado voert aan dat
het al veel heeft moeten inleveren door de gedwongen terugtrekking uit het veroverde
Durrës in Albanië.
Twistappels vormen daarnaast Thracië en Thessaloniki, dat door de Grieken en
de Bulgaren wordt betwist.
Verwacht wordt dat Roemenië, dat als prijs voor zijn neutraliteit tijdens de Eerste
Balkanoorlog een deel van de Dobroedsja van Bulgarije opeist, zich binnen afzienbare
tijd ook tegen Bulgarije in de strijd zal werpen. In de oorlog staat Bulgarije alleen
tegenover Turkije, Griekenland, Servië en mogelijk binnenkort ook Roemenië.

Suffragette zwaar gewond
EPSOM, 4 juni - De suffragette Emily Wilding Davinson raakte gisteren ernstig
gewond tijdens de Derby, toen zij zich voor de aanstormende ruiters wierp en het
paard van de koning ten val bracht door een ruk aan de leidsels. Het paard Anmer
viel boven op de jockey Herbert Jones, maar deze liep slechts lichte verwondingen
op. Mej. Davinson werd bewusteloos naar het ziekenhuis van Epsom overgebracht.
Aangenomen wordt dat zij een hersenschudding heeft opgelopen.
De Derby werd bijgewoond door de koning en de koningin. Uit hofkringen werd
gisteravond gemeld dat het incident niet werd beschouwd als een persoonlijke aanval
op de koning. De koningin liet gisteravond naar het welzijn van mej. Davinson
informeren.
De militante suffragette werd de afgelopen vijf jaar zes keer gearresteerd en tot
celstraffen veroordeeld wegens het plegen van gewelddadigheden. Alle keren dat zij
gevangen zat, begon zij hongerstakingen, waardoor zij voortijdig werd ontslagen.
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EPSOM, 8 juni-Mej. Davinson overleed vanmiddag aan haar verwondingen. Haar
toestand bleef ernstig na een operatie enkele dagen geleden.

Het neergestorte paard van de koning.

1913
Juli
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
Servië en Griekenland verklaren Bulgarije de oorlog.

1.
Het eiland Zanzibar -dat ooit door Duitsland geruild is voor het Britse Helgoland wordt geïncorporeerd met Brits Oost-Afrika.

2.
In België wordt een wet van kracht die met ingang van 1917 in het leger de
(onder-)officieren tot tweetaligheid verplicht.

5.
De leider van de SDAP, Troelstra, wordt door koningin Wilhelmina ontvangen voor
advies inzake de kabinetsformatie. Het is de eerste keer dat dit een socialist ten deel
valt.
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7.
Het Britse Lagerhuis keurt de Home Rule-wet voor Ierland goed. →

10.
Roemenië verklaart Bulgarije de oorlog.

12.
De vrij-liberale kabinetsformateur Bos biedt de SDAP drie van de negen zetels in
zijn kabinet aan.

15.
Het Britse Hogerhuis verwerpt de op 7 juli aangenomen Home Rule-wet voor Ierland.

19.
Een partijconferentie van de SDAP verwerpt met 13 tegen 8 de regeringsdeelneming.

20.
Adrianopel (Erdine) wordt heroverd door de Turken, die op 12 juli de vijandelijkheden
tegen Bulgarije hebben hervat.

27.
De Belg Philippe Thys wint de Tour de France. →

27.
In Mechelen wordt het tweede christelijk syndicaal congres gehouden. →
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28.
Groot-Brittannië en Duitsland sluiten - met goedvinden van Turkije - een verdrag
dat bepaalt dat de Bagdadbaan zal eindigen in Basra en niet verder naar de Perzische
Golf aangelegd zal worden, zoals in de bedoeling lag. In Londen vreest men voor
concurrentie bij de ontsluiting van Perzië.

30.
Te Boekarest sluiten de belligerenten op de Balkan een wapenstilstand.

Geboren:
14.
Fritz Erler († 22-2-1967) Duits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
29.
Tobias Michael Carel Asser (28-4-1838) Nederlands jurist en politicus
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Home Rule voor Ierland
LONDEN, 7 juli - Het Lagerhuis heeft de Wet op het bestuur van Ierland goedgekeurd.
Deze wet moet leiden tot zelfbestuur voor de Unionisten in Noord-Ierland en de
afvaardiging van 42 Ierse kamerleden naar het Lagerhuis in Londen.
Tegenstanders van het wetsontwerp waarschuwden de regering dat zij met vuur
speelde. Zij verwezen naar de felle oppositie tegen zelfbestuur in Ulster, waar de
protestanten, met hun meerderheid van 200 000 ten opzichte van de katholieken,
onderdeel van het Verenigd Koninkrijk willen blijven en hun vertegenwoordiging
in Londen willen behouden.
Voorts wezen de tegenstanders erop dat elk Iers probleem na behandeling in Dublin
nog eens zou kunnen worden aangekaart door de 42 Ierse vertegenwoordigers in het
Lagerhuis met alle gevolgen van dien voor de continuïteit van het werk van het
parlement.
Na urenlange discussies werd het wetsontwerp echter door het Lagerhuis
aangenomen. De tweedeling van Ierland zal een feit worden na goedkeuring van de
wet door het Hogerhuis en bekrachtiging door de koning.

Congres christelijk vakverbond ACV
MECHELEN, 27 juli - In Mechelen heeft het christelijk vakverbond ACV zijn tweede
congres gehouden.
Het katholieke syndicalisme kwam sinds het einde van de 19de eeuw op, vooral
als een reactie op de snelle uitbreiding van de socialistische arbeidersbeweging. Eerst
vertoonden die katholieke bonden vanuit hun streven naar klassenverzoening een
corporatistische structuur, een samengaan van arbeiders en patroons in één ‘gilde’.
Geleidelijk groeide echter het besef dat slechts gescheiden organisaties, met alleen
arbeiders als leden, succes zouden kennen in de concurrentie met de socialisten. In
de sociale verhoudingen zou het harmoniemodel daarentegen moeten blijven
overheersen.
Die tendens werd bevestigd bij de oprichting van het Algemeen Christelijk
Vakverbond (1912), dat vandaag, op het tweede congres, de zegen van het aartsbisdom
heeft gekregen. Het ACV heeft nu 65 000 leden in 28 centrales en 41
arrondissementsverbonden.

Thys oppermachtig in Tour de France
PARIJS, 27 juli - De Belg Philippe Thys heeft de 11de Tour de France gewonnen.
Bij de aankomst na de laatste rit, van Duinkerken naar Parijs, hield hij in het
eindklassement een ruime voorsprong over op de als tweede gerangschikte, Garrigou.
De ploegmaat van Thys, Marcel Buysse, die zes ritten won, werd derde met een
achterstand van meer dan drie uur op de winnaar. Van de 140 deelnemers die in
Parijs aan de start verschenen haalden er slechts 25 de eindstreep.
Philippe Thys heeft deze Tour gewonnen in de zesde etappe, die van Bayonne
naar Luchon, waarin onder meer de Tourmalet moest worden beklommen. Bij zijn
aankomst in Luchon had Thys 18 minuten voorsprong op Marcel Buysse en een
halfuur op Garrigou.
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In deze rit moest de gewonde Odile Defraye, de winnaar van de Tour in 1912 en
daarmee de eerste Belg die deze wedstrijd won het opgeven.
De 23 jaar geleden in Anderlecht geboren wielrenner werd ontdekt door de Franse
kampioen Passerieu, die hem overhaalde om deel te nemen aan de ronde van Frankrijk
voor onafhankelijken. In deze etappekoers over 4665 km wist Thys beslag te leggen
op de eerste plaats. Dit succes deed hem in 1912 besluiten om beroepsrenner te
worden. In zijn eerste ‘Grande Boucle’ voor professionals eindigde de Belgische
crack, die zijn snor had afgeschoren om zijn luchtweerstand te verminderen, op de
64ste plaats.

Philippe Thys na zijn overwinning.
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Nu de formatiepoging van dr. Bos in Nederland is mislukt door de weigering van de
SDAP om deel te nemen aan de regering, krijgt mr. Cort van der Linden van koningin
Wilhelmina een formatieopdracht.

5.
Het militair gerechtshof in Berlijn veroordeelt enkele officieren die voor betaling
gegevens over het munitieaankoopbeleid van het leger doorgespeeld hebben aan de
Essense kanonnenfabriek Krupp. →

10.
Een buitengewoon SDAP-congres te Zwolle wijst na twee dagen vergaderen met
375 tegen 320 stemmen regeringsdeelneming af. De rechtervleugel van de partij
(Schaper, Vliegen en anderen) lijdt hiermee een nederlaag.

10.
Na de nederlaag van Bulgarije in de tweede Balkanoorlog wordt te Boekarest een
vredesverdrag gesloten. →

13.
Het Belgisch kabinet-De Broqueville overleeft in de Kamer de tegenstand van de
rechtervleugel van de Katholieke Partij inzake de belastingwetgeving door de
vertrouwenskwestie te stellen. →

16.
President Huerta van Mexico wijst het voorstel van de Amerikaanse president Wilson
om presidentsverkiezingen te houden en zelf terug te treden, van de hand.

25.
President Wilson kondigt een economische boycot tegen het bewind van Huerta af,
nu het weigert in te gaan op de Amerikaanse voorstellen.

28.
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Door koningin Wilhelmina wordt het Haagse Vredespaleis ingewijd. →

29.
Het extra-parlementaire kabinet-Cort van der Linden treedt aan. →

30.
In België wordt de nieuwe Militiewet van De Broqueville van kracht.

Geboren:
11.
Angus Wilson, Engels schrijver

13.
Michail Moeskos († 3-8-1977), als Makarios III Grieks-Orthodox aartsbisschop van
Cyprus

16.
Menachem Begin, Israëlisch militair en politicus

Gestorven:
13.
August Bebel (22-2-1840) Duits socialistisch politicus
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G. Krupp von Bohlen und Halbach.

Veroordelingen in Krupp-schandaal
BERLIJN, 5 augustus - Een militaire rechtbank in Berlijn heeft een aantal officieren
veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van drie weken tot vier maanden. Ook
een van de directeuren van de fabriek van de firma Krupp in Essen, Otto Eccius, en
de agent van het Berlijnse kantoor, Maximilian Brandt, zullen naar algemeen wordt
aangenomen tot gevangenisstraffen worden veroordeeld.
Zij allen zijn schuldig bevonden aan het doorgeven van geheime stukken uit het
leger aan de bedrijfsleiding van de firma Krupp. In totaal gaat het om enkele
honderden documenten, die de afgelopen jaren aan Krupp zijn doorgespeeld. Daarin
stonden nieuwe plannen voor bewapening van het Duitse leger, investeringsschema's
en ook offertes van concurrerende bedrijven. Met behulp van deze informatie was
Krupp in staat om de juiste produkten op het juiste moment en voor de juiste prijs
aan te bieden en daarmee de concurrentie te vlug af te zijn.
De officier van justitie in Berlijn was in het najaar van 1912 voor het eerst getipt
en wel door de sociaal-democratische parlementariër, dr. Karl Liebknecht, die enkele
documenten toegestuurd had gekregen. Vanaf dat moment werd het Krupp-kantoor
in Berlijn in de gaten gehouden en alle post geopend. Op 6 januari van dit jaar werden
de eerste arrestaties verricht. Een huiszoeking in Essen op het hoofdkantoor van de
wapenfabriek zelf leerde dat de gegevens werden gebruikt tegen de concurrent
Ehrhardt. Van politieke spionage bleek geen sprake te zijn. De afgelopen jaren heeft
de firma Ehrhardt de monopoliepositie van Krupp op het gebied van de
artilleriebewapening aangetast.
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Mr. Pieter W.A. Cort van der Linden, de nieuwe minister-president.

Nieuw kabinet geformeerd
DEN HAAG, 29 augustus - Mr. P.W.A. Cort van der Linden is erin geslaagd een
nieuw kabinet te formeren. Hoewel hij zijn kabinet ‘extra-parlementair’ noemt, omdat
de leden ervan geen nauwe binding hebben met kamerfracties, vertoont het een
duidelijk vrijzinnig karakter.
Na de verkiezingen in juni vroeg de koningin de vrijzinnig-democratische leider
dr. D. Bos een kabinet samen te stellen ‘uit de gehele linkerzijde’. Bos voelde niets
voor een kabinet van uitsluitend liberalen (een minderheid in de Kamer), dat voor
zijn voortbestaan geheel afhankelijk zou zijn van de SDAP-fractie. Daarom stelde
Bos SDAP-leider Troelstra voor drie sociaal-democratische ministers in het kabinet
op te nemen. De taak van het kabinet zou zich beperken tot die hervormingen,
waarover tussen de vrijzinnige concentratie en de SDAP eenstemmigheid bestaat:
invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en van evenredige
vertegenwoordiging, wegnemen van de grondwettelijke beletselen tegen
vrouwenkiesrecht, invoering van een staatspensioen en van een inkomstenbelasting.
Troelstra verklaarde zich ingenomen met dit program, maar vroeg zich af waarom
daarvoor SDAP-ers in het kabinet moesten worden opgenomen. In de SDAP wordt
zeer verschillend gedacht over deelneming aan burgerlijke kabinetten. Een
partijconferentie van vooraanstaande SDAP-leden verklaarde zich met 13 tegen 8
stemmen tegen deelneming aan een vrijzinnig kabinet.
Een buitengewoon partijcongres bevestigde deze opstelling; in de politieke situatie
en de machtsverhoudingen van het ogenblik zou het deelnemen van de socialisten
aan een burgerlijk kabinet niet in het belang van het proletariaat zijn.
Na de weigering van Troelstra gaf Bos zijn formatieopdracht terug, waarop Cort
van der Linden (minister van Justitie in het kabinet-Pierson, 1897-1901) werd verzocht
een extra-parlementair kabinet samen te stellen.
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Cort van der Linden heeft het program dat Bos aan Troelstra voorstelde, vrijwel
geheel overgenomen. Daaraan is nog toegevoegd: regeling van de subsidiëring van
het bijzonder onderwijs, afronding van de legerreorganisatie en afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee.

Omstreden belastingwetten doorgedrukt
BRUSSEL, 13 augustus - Het Belgische parlement heeft de vijf nieuwe
belastingwetten goedgekeurd, nu de regering de vertrouwenskwestie had gesteld.
Net als het uitschrijven van een staatslening vorig jaar, zijn de nieuwe belastingen
het gevolg van de verhoogde staatsuitgaven, vooral veroorzaakt door de gevoerde
sociale en militaire politiek.
Niet alleen de linkse oppositie was principieel tegen deze nieuwe belastingen.
Ook de conservatieven aan rechterzijde keerden zich ertegen, omdat ze grotendeels
de eigendom treffen: verhoging van de successierechten, verhoging van de belasting
op winsten uit vennootschap, enzovoort.

Einde Tweede Balkanoorlog
BOEKAREST, 10 augustus - De Tweede Balkanoorlog is vanochtend geëindigd met
de ondertekening van het vredesverdrag van Boekarest.
De oorlog, die eind juni begon met de Bulgaarse oorlogsverklaring aan Servië en
Griekenland, is voor de Bulgaren slecht verlopen. Zij werden zowel door de Serviërs
als door de Grieken verslagen.
De Turken heroverden het in de Eerste Balkanoorlog verloren gegane Adrianopel
op de Bulgaren, en de Roemenen, die zich op 10 juli met een oorlogsverklaring aan
Bulgarije in de strijd mengden, veroverden een deel van de Dobroedsja.
Ten slotte nam ook Montenegro aan de strijd tegen Bulgarije deel.
Op 31 juli maakte een wapenstilstand tussen de strijdende partijen een eind aan
de oorlog. Daarna begon het vredesoverleg, dat vandaag in het akkoord van Boekarest
resulteerde.
Als gevolg van de twee Balkanoorlogen heeft Griekenland er Kavalla, Thessaloniki
en een grote kuststrook van Macedonië bij gekregen. Servië heeft het noordelijk en
centrale deel van Macedonië gewonnen. De Sandjak van Novi Pazar is verdeeld
tussen Servië en Montenegro. Bulgarije behoudt een deel van Oost-Macedonië, maar
moet behalve een gedeelte van de Dobroedsja aan Roemenië ook een stuk van Thracië
aan Turkije teruggeven. Kreta en een aantal Egeïsche eilanden komen bij Griekenland.
De twee Balkanoorlogen hebben een definitief einde gemaakt aan de eeuwenlange
overheersing van Turkije op de Balkan.

Officiële opening van Vredespaleis
DEN HAAG, 28 augustus - Het Vredespaleis, zetel van het Permanente Hof van
Arbitrage, is officieel in gebruik genomen. De bouw van het Vredespaleis is mogelijk
gemaakt door een miljoenengift van de Amerikaanse miljonair en filantroop Andrew
Carnegie.
De plannen voor een vredespaleis dateren van de Eerste Vredesconferentie, die in
1899 in Den Haag werd gehouden. In 1902 stelde Carnegie een grote som gelds ter
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beschikking. In 1905 werd een internationale prijsvraag voor architecten
uitgeschreven, die werd gewonnen door de Fransman L. Cordonnier. Zijn plan werd
uitgevoerd door de Nederlandse architect Van der Steur. De eerste steen werd gelegd
tijdens de Tweede Vredesconferentie, in 1907.
Het Vredespaleis biedt huisvesting aan het Permanente Hof van Arbitrage en aan
de bibliotheek van de Carnegie Stichting. Tevens is er in het Vredespaleis ruimte
gereserveerd voor een nog op te richten academie voor internationaal recht.
Bij de officiële ingebruikneming zei jhr. mr. A.P.C. van Karnebeek, voorzitter
van de Carnegie Stichting, onder meer: ‘Het Vredespaleis zal niet alleen de werkplaats
zijn, waarin men arbeidt aan het handhaven van de vrede door het recht, maar het
zal ook tot de verbeelding spreken, en een merkteken zijn voor allen die geloven aan
het vooruitstreven van het mensdom naar dat ideaal der beschaving, waarin er geen
oorlogen tussen de volkeren meer zullen zijn.’ En: ‘Dit Paleis zal een Tempel der
Vrede zijn, waarin, zelfs als de golven van de oorlog aan de gezichtseinder rijzen,
de betere gevoelens een wijkplaats kunnen vinden, om, evenals de duiven van de
Arke Noachs, na de storm hun vlucht te hervatten.’

Vredespaleis te 's-Gravenhage, zetel van het Permanente Hof van Arbitrage.
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1.
Yuan Shikai slaagt erin om Nanjing, het laatste bolwerk van de opstandelingen, te
heroveren. →

7.
Bij Salzbrunn in Silezië vinden legermanoeuvres plaats. →

Op 7 september vinden bij Salzbrunn in Silezië legermanoeuvres plaats. Deze worden bijgewoond
door de Duitse keizer, diens generaal-kwartiermeester graaf Waldersee en de chef-staven van
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Oostenrijk-Hongarije en Italië, graaf von Hötzendorf en Alberto Pollio. De Driebond wordt hier
bevestigd en overeenstemming wordt bereikt over de Balkan.

16.
Japan zendt een vlooteskader de Yang-tse rivier op om kracht te zetten bij de eis tot
het nakomen van herstelbetalingsverplichtingen.

16.
In de Troonrede stippelt koningin Wilhelmina het beleid van het kabinet-Cort van
der Linden uit: grondwetsherziening inzake invoering algemeen kiesrecht, een einde
maken aan de schoolstrijd, en de drooglegging van de Zuiderzee. Op het Binnenhof
vindt een stille omgang van duizenden vrouwen plaatsom de eis tot invoering van
vrouwenkiesrecht kracht bij te zetten. →

20.
Op de laatste dag van het tweedaagse congres van de SPD in Jena worden Hugo
Haaseen Friedrich Ebert tot partijvoorzitters gekozen. Hiermee heeft de SPD zijn
reformistische koers versterkt.

21.
In Constantinopel wordt tussen Turkije en Bulgarije de vrede getekend. Bulgarije
staat het eerder veroverde maar recentelijk door de Turken heroverde gebied rond
Adrianopel (Erdine) af.

23.
De Franse vliegpionier Roland Garros slaagt er als eerste in om de Middellandse Zee
over te vliegen. In een Morane-Saulnier eendekker vliegt hij in 7 u. 53 min. van St.
Rafael naar Bizerta (730 km).

24.
Ulster-Unionisten kiezen een voorlopig bestuur voor Ulster dat in functie zou moeten
komen als de Home Rule-wet voor Ierland van kracht zou worden.
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Geboren:
4.
Stanford Moore († 23-8-1982) Amerikaans biochemicus

12.
Jesse Owens († 31-3-1980) Amerikaans atleet

15.
Hans Filbinger, Duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
9.
Paul Joseph Smet de Naeyer (sinds 1900 graaf)(13-5-1843) Belgisch
grootgrondbezitter, zakenman en katholiek politicus

29.
Rudolf Christian Karl Diesel (18-3-1858) Duits werktuigbouwkundig ingenieur

Vrouwen demonstreren voor kiesrecht
DEN HAAG, 16 september - Tijdens het uitspreken van de Troonrede door de
koningin in de Ridderzaal hebben duizenden vrouwen een stille tocht door Den Haag
gehouden om hun eis tot invoering van het vrouwenkiesrecht kracht bij te zetten.
In de Troonrede kondigde het kabinet-Cort van der Linden aan, dat het zal streven
naar invoering van algemeen mannenkiesrecht; wat het vrouwenkiesrecht betreft wil
het kabinet niet
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Demonstratie voor Vrouwenkiesrecht in 's-Gravenhage.

verder gaan dan het wegnemen van de grondwettelijke beletselen daartegen. De in
1907 opgericht Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht heeft jarenlang elke
schijn van suffragettisme willen vermijden; pas in mei van dit jaar werd voor de
eerste maal een openbare demonstratie gehouden.

In de Ridderzaal spreekt koningin Wilhelmina de Troonrede uit.

‘Tweede Chinese revolutie’ mislukt
PEKING, 1 september - Met de overgave van drie steden in Zuid-China, Hukou,
Nanchangen Nanjing, aan de legers van Yuan Shikai is de laatste weerstand tegen
de als dictator optredende president Yuan gebroken.
De opstand die als ‘tweede Chinese revolutie’ werd aangeduid, begon twee
maanden geleden toen de gouverneurs van de provincies Jiangxi, Guangdong en
Anhui door Yuan werden ontslagen wegens hun kritiek op de grote lening die de
regering-Yuan in het buitenland heeft afgesloten. Als reactie besloten de provinciale
regeringen de wapens tegen de regering-Yuan op te nemen. Kort daarop verklaarden
ook de provincies Jiangsu, Hunan, Fujian en Sichuan zich onafhankelijk. Maar deze
beweging beschikte noch over steun vanuit het volk noch over steun uit het buitenland
en binnen enkele weken had Yuan de belangrijkste haarden van verzet uitgeroeid.
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Sun Zhongshan (Soen Jat-sen) en andere leiders van de Guomindang zijn naar
Japan gevlucht. Sun leefde jarenlang in Japan toen hij wegens zijn revolutionaire
activiteiten tijdens het keizerrijk China had moeten verlaten. Vorig jaar trad hij af
als president van China ten gunste van Yuan om de stabiliteit van het land niet in
gevaar te brengen.
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3.
Onder druk van president Wilson bewilligt het Congres in de aanvaarding van de
Underwood-Simmons tariefwet.

10.
In China wordt Yuan Shikai als president geïnstalleerd. →

13.
In Simla ten noorden van het Indiase Delhi begint een conferentie tussen delegaties
van Groot-Brittannië, China en Tibet.

14.
In de Belgische Kamer wordt hel debat over het wetsontwerp-Poullet inzake de
verlenging van de schoolplichtige leeftijd hervat. Rapporteur van de kamercommissie
die het voorbereidende werk heeft verricht is de conservatief katholieke afgevaardigde
voor Aalst graaf Woeste. →

15.
Groot-Brittannië wordt getroffen door een aantal rampen (de Zwarte Week). →
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18.
De regering van Oostenrijk-Hongarije eist van Servië dat het binnen acht dagen zijn
troepen uit Albanië terugtrekt. Sedert 23 september verblijven Servische bataljons
in Noord-Albanië (Skoetari). →

18.
Bij Leipzig wordt door keizer Wilhelm in aanwezigheid van alle Duitse vorsten een
kolossaal monument voor de Volkerenslag in 1813, toen Napoleon verslagen werd,
onthuld. →

21.
In Portugal mislukt een coup van royalisten, gesteund door republikeinen die
ontevreden zijn met het autocratisch bestuur van minister-president Affonso Costa,
die vanaf januari een republikeinse coalitieregering leidt.

26.
Huerta wordt in Mexico tot president gekozen.

27.
De Amerikaanse president Wilson houdt in Mobile (Alabama) een rede waarin hij
verklaart dat de VS nooit meer een voet op buitenlandse bodem zullen zetten met
expansionistische bedoelingen.

30.
Een nota van de regeringen te Wenen en Rome eist van Griekenland om voor het
einde van het jaar Zuid-Albanië (Noord-Epirus) te ontruimen.

Geboren:
7.
Simon Carmiggelt, Nederlands schrijver;
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22.
Bao Dai, Vietnamees vorst; keizer van Annam van 1926-1945

Herdenking Volkerenslag

Inwijdingsplechtigheid van het monument voor de Volkerenslag.

LEIPZIG, 18 oktober - In aanwezigheid van keizer Wilhelm II en vele
hoogwaardigheidsbekleders is vandaag bij Leipzig de Volkerenslag, die honderd
jaar geleden plaatsvond, herdacht met de onthulling van een 91 meter hoog monument.
Later op de dag sprak koning Friedrich August van Saksen in het Gewandhaus een
rede uit, waarin hij het nieuwe monument prees als een symbool van Duitse eenheid.
Op het Blachfeld, vlak bij de Saksische stad Leipzig, leverden Duitsers,
Oostenrijkers, Russen en Zweden van 16 tot 19 oktober 1813 strijd tegen de troepen
van Napoleon die werden verslagen.
Aan het nu opgerichte monument is vijftien jaar lang gebouwd. Het werd helemaal
gefinancierd uit schenkingen, waartoe de ‘Deutsche Patriotenbund’ had opgeroepen
en die alles bij elkaar niet minder dan 6 miljoen mark hadden opgeleverd. De
voorzitter van deze Patriottenbond, Klemens Thiele, zei bij de onthulling onder meer
dat het monument bedoeld is ‘om het Duitse volk een jubel-monument te geven en
om de Duitse gevoelens en het Duitse denken te dienen’.
Voor de plechtigheid arriveerde de keizer vanochtend per trein in Leipzig waar
hij werd verwelkomd door onder anderen de koning van Saksen en de staatssecretaris
van Marine, von Tirpitz. Enkele duizenden studenten uit de Duitse landen namen
vervolgens deel aan een vlaggenparade, 26 000 schoolkinderen stonden langs de
route. Na de herdenkingsplechtigheden - waarbij opviel dat de keizer zelf niet sprak
- was er later op de dag een diner in het Gewandhaus.
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Het 91 meter hoge monument voor de Volkerenslag.

Ook in vele andere Duitse steden werd de Volkerenslag vandaag met redevoeringen
en kransleggingen herdacht.

Kamerdebat over wetsontwerp-Poullet
BRUSSEL, 14 oktober - De Kamer van Volksvertegenwoordigers is met de
behandeling van het wetsontwerp inzake het lager onderwijs begonnen. De
regering-De Broqueville had Frans Schollaert moeten laten vallen. De
regeringsverklaring beloofde een grondige amendering en stelde de bespreking van
het ontwerp uit. Bij de opening van het parlement op 14 november 1911 was de
onderwijsproblematiek van het programma afgevoerd. Vanwege andere grote,
politieke kwesties (Militiewet, verkiezingen juni 1912, algemeen kiesrecht en
grondwetsherziening), heeft het tot vandaag geduurd vooraleer het ontwerp opnieuw
in behandeling werd genomen. De titularis van Kunsten en Wetenschappen, Prosper
Poullet, heeft de essentie van het ontwerp-Schollaert behouden. Als rapporteur is
Charles Woeste aangewezen, een bekend tegenstander van het ontwerp.

Rampen teisteren Britten tijdens Zwarte Week
LONDEN, 15 oktober - Een treinongeluk in Liverpool heeft vandaag het leven gekost
aan zes reizigers, terwijl 30 mensen werden gewond. Het ongeluk ontstond doordat
de trein van Liverpool naar St. Pancras, Londen, van achteren inreed op de trein van
Liverpool naar Manchester, die om onduidelijke redenen een mijl buiten het station
tot stilstand was gekomen. Dit treinongeluk is de derde ramp die Groot-Brittannië
binnen een week heeft getroffen. Eergisteren kwamen 12 mijnwerkers om het leven
bij een explosie, die brand veroorzaakte in de Universal-mijn in Zuid-Wales. Bijna
vierhonderd mijnwerkers worden nog vermist. Op 10 oktober vonden 136 opvarenden
van het Britse stoomschip Volturno van de Cunardlijn de dood bij een brand die het
vaartuig trof toen het halverwege de Atlantische Oceaan was. Het schip Carmania
kwam de Volturno als eerste te hulp en redde 521 passagiers en bemanningsleden.
Als gevolg van de drie rampen zal de afgelopen week de geschiedenis ingaan als de
Zwarte Week, aldus Britse persorganen.

Yuan als president Chinese Republiek geïnstalleerd
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PEKING, 10 oktober - Yuan Shikai is vandaag als eerste gekozen president van
China geïnstalleerd.
Op 6 oktober werd hij tot president gekozen door het Chinese parlement. In dit
parlement komen sinds de succesvolle onderdrukking van de ‘tweede Chinese
revolutie’ nauwelijks nog tegenstanders van Yuan voor.
Door deze verkiezing is het gezag van Yuan duidelijk toegenomen. Een dag na
de verkiezing, op 7 oktober, is de regering-Yuan als regering van de Chinese
Republiek door alle grootmachten erkend.
Na de inwijdingsceremonie in het parlement begaf Yuan zich in een gepantserde
auto naar de Tempel van de Hemel waar hij rituelen leidde die vroeger door de keizer
van China werden uitgevoerd.

President Yuan Shikai.
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Servische militairen bij een grote voorraad buitgemaakte geweren.

Servië ontruimt Albanië onder zware druk
TIRANA, 20 oktober - Slechts na zware Oostenrijks-Hongaarse druk en een ultimatum
van de door Duitsland gesteunde regering in Wenen heeft Servië zich bereid verklaard
Albanië te ontruimen.
Tot de ontruiming is Servië verplicht krachtens de vredesverdragen na beide
Balkanoorlogen. Tot voor kort heeft Belgrado echter geen haast hiermee gemaakt.
Pas toen Wenen Belgrado eerder deze maand in een ultimatum opdroeg de Albanese
havenstad Durrës binnen één week te verlaten, bonden de Serviërs in, zij het onder
protest. De anti-Oostenrijkse stemming is in Belgrado op een hoogtepunt; aan de
andere kant heerst in Wenen voldoening over het feit dat de politiek van ultimata
vruchten heeft afgeworpen.
Het is overigens de vraag in hoeverre het pas onafhankelijke Albanië van het
Servische vertrek uit Durrës zal profiteren. Het bewind van de nieuwe Albanese
premier Ismaël Kemal Bey Vlorë wordt niet door de grote mogendheden erkend.
Albanië wordt bestuurd door een internationale commissie en de grote mogendheden
willen Albanië tot een vorstendom maken onder een vorst die ze later zelf willen
aanwijzen. De grote mogendheden zijn ook nog niet uit de kwestie aangaande de
grenzen van Albanië. In het zuiden betwisten Albanië en Griekenland elkaars gebied
en ook in het noorden zijn de grenzen nog niet getrokken.
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1.
Heden is het eerste nummer verschenen van het halfmaandelijkse tijdschrift voor
muziekvrienden en -beoefenaars, Het Muziekcollege, onder redactie van Willem
Landré, Piet de Waardt en P.A. van Westrheene. De oprichter-uitgever is Emil
Wegelin te Haarlem.

4.
De Chinese minister-president Yuan Shikai stelt pogingen in het werk om de
Guomindang van Sun Zhongshan uit het parlement te stoten.

5.
Rusland en China erkennen in een gezamenlijke verklaring de autonomie van
Buiten-Mongolië onder Chinese suzereiniteit.

6.
In Zuid-Afrika wordt Mahatma Gandhi, die het geweldloos verzet tegen
apartheidsmaatregelen tegen Indiërs leidt, gearresteerd.

6.
Koning Albert I brengt een officieel bezoek aan Berlijn, waar hij besprekingen voert
met de Duitse keizer en de stafchef von Moltke.

7.
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De Amerikaanse president Wilson zet zijn Mexicaanse collega Huerta nog sterker
onder druk om af te treden.

13.
Tussen Griekenland en Turkije wordt een vredesverdrag gesloten. In afzonderlijke
afspraken zullen de noodzakelijk geachte volksverhuizingen van Turken naar Anatolië
geregeld worden.

17.
De eerste schepen varen door het Panamakanaal. →

23.
In Antwerpen wint het Belgisch elftal met 6-2 van Duitsland. Het is al de derde zege
in successie van België op Duitsland.

26.
De Russische Rijksraad verbiedt het gebruik van het Pools in
gemeenteraadsvergaderingen in Polen. →

Geboren:
2.
Burt Lancaster, Amerikaans filmacteur

5.
Vivian Leigh (eig. Vivian Mary Hartley) († 8-7-1967) Engels (film-)actrice

7.
Albert Camus († 4-1-1960) Frans schrijver
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22.
Benjamin Edward Britten († 4-12-1976) Engels componist

Gestorven:
7.
Alfred R. Wallace (8-1-1823) Brits zoöloog

De Boerenguerilla in Mexico gaat onverminderd voort. Op de foto een groep boeren-revolutionairen
met in het midden Eufemio Zapata, de broer van Emiliano Zapata.

Opening van het Panamakanaal: een sleepboot koerst naar de Gatunsluizen.

Opening van Panamakanaal
PANAMA, 17 november - Met feestelijkheden is het Panamakanaal in gebruik
genomen. Het kanaal, dat een lengte heeft van 81,6 kilometer, verbindt de Atlantische
met de Grote Oceaan. De voltooiing van het kanaal is een persoonlijke triomf voor
de Amerikaanse kolonel George Goethals, die in 1907 belast werd met de uitvoering
van de werkzaamheden. Deze vonden plaats onder het directe toezicht van het
geniekorps van het Amerikaanse leger.
De aanleg van het Panamakanaal werd mogelijk nadat Panama zich in 1903 met
steun van de VS onafhankelijk had verklaard van Colombia en ‘voor eeuwig’ een
strook land aan de Verenigde Staten had afgestaan. De feitelijke werkzaamheden
begonnen in 1907 en konden dank zij de uitroeiing van de gele koorts en de malaria
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door dr. W. Gorgas ook in de ongezonde jungle van Midden-Amerika worden
uitgevoerd. Voor het Panamakanaal zijn, zowel aan de kant van de Atlantische als
aan die van de Grote Oceaan, drie grote sluizen gebouwd en is een kunstmatig meer
aangelegd. De totale kosten bedroegen $ 366 miljoen.

Russen drukken Pools verzet de kop in
WARSCHAU, 26 november - Het uitbreken van de Balkanoorlog heeft een nieuwe
opbloei van de Poolse nationale gevoelens veroorzaakt.
In het gebied onder Russische bezetting heeft de Poolse socialistische partij
opnieuw opgeroepen tot stakingen. In Galicië dat door Oostenrijk wordt bezet is het
tot het formeren van een Poolse militaire beweging gekomen, die paramilitaire
sportorganisaties, schietverenigingen en kleine militie-eenheden heeft opgericht.
Gezien de dreigende oorlog was er in het politieke denken van de mogendheden
geen plaats voor de Poolse onafhankelijkheidskwestie: de eventuele oorlog zou
immers ongetwijfeld plaats moeten vinden in de Poolse gebieden. In de zomer greep
Rusland hard in. Het strategisch belangrijke gebied Chelmno werd officieel door
Rusland ingelijfd en de Poolse taal verboden. De spoorwegen waren al in 1912
staatseigendom gemaakt en het Poolse personeel is geleidelijk aan door Russen
vervangen. Tevens zijn de hervormingen van de gemeenteraden in de steden
doorgevoerd; de raden zijn nu gerussificeerd: taalkundig en structureel. De Poolse
taal mag slechts bij informele gesprekken gebruikt worden.
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2.
Het Franse kabinet-Barthou overleeft een motie van wantrouwen niet, in verband
met een door het kabinet noodzakelijk geachte lening om de verlenging van de
dienstplicht te kunnen bekostigen.

2.
De Turkse regering benoemt de Duitse generaal Otto Liman von Sanders tot
korpscommandant en lid van de generale staf.

4.
De Duitse Rijksdag neemt voor het eerst een motie van wantrouwen aan in verband
met de reactie van de regering op het Zabern-incident van november. →

6.
Kanselier von Bethmann-Hollweg legt de motie van wantrouwen van de Rijksdag
naast zich neer, met het argument dat Duitsland weliswaar een parlement heeft maar
geen parlementair geregeerd land is.

10.
De Leidse hoogleraar Heike Kamerlingh Onnes krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde
voor het vloeibaar maken van helium. De Belgische hoogleraar Volkenrecht aan de

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Universiteit van Brussel Henri la Fontaine krijgt de prijs voor vrede. Die voor
literatuur ontvangt de mystieke schrijver uit India Rabindranath Tagore. →

13.
De op 22 augustus 1911 uit het Parijse Louvre ontvreemde Mona Lisa van Leonardo
da Vinci is terecht. De dief, Vincenzo Perugia, had het schilderij aan een antiquair
aangeboden die de politie had gewaarschuwd.

13.
De regeringen van Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren zich tegen de Duits-Turkse
conventie die het opnemen van generaal Liman von Sanders in de Turkse legertop
mogelijk heeft gemaakt.

14.
De Griekse koning Constantijn I, die zijn vermoorde vader George I is opgevolgd,
verklaart Griekenland en Kreta voor verenigd.

31.
Bij Koninklijk Besluit wordt in Nederland de kamercommissie ingesteld die met
voorstellen moet komen om de schoolstrijd op te lossen (de
pacificatie-commissie-Bos).

Geboren:
8.
Paul Félix († 5-1-1981) Belgisch architect

18.
Willy Brandt (eig. H.K. Frahm) Duits socialistisch politicus

Rel om Zabern-affaire
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BERLIJN, 4 december - Met een ruime meerderheid van 293 tegen 54 stemmen heeft
de Rijksdag vandaag zijn wantrouwen uitgesproken tegen rijkskanselier von
Bethmann-Hollweg. De Rijksdag vindt het antwoord van de rijkskanselier van gisteren
inzake het nu al weken hoog oplaaiende Zabernconflict onvoldoende.
De affaire begon op 28 oktober in de kleine stad Zabern in de Elzas, waar de jonge
Pruisische luitenant Forstner in een toespraak tot rekruten enkele denigrerende

Vertrek van leden van het garnizoen uit Zabern (Elzas), na de gewraakte toespraak van hun luitenant.

opmerkingen over het volk van de Elzas had gemaakt. De opmerkingen kwamen in
de lokale pers en leidden tot enige opschudding en protesten onder de bevolking. De
garnizoenscommandant distantieerde zich niet van zijn luitenant maar kondigde in
plaats daarvan de staat van beleg af en arresteerde diverse bewoners van Zabern. De
stadhouder van Elzas-Lotharingen had de affaire aanvankelijk willen sussen, maar
onverwachts bemoeide de keizer zich ermee en schaarde zich vierkant achter de
garnizoenscommandant. Daarmee maakte Wilhelm II meteen ook duidelijk dat de
aangelegenheid binnen zijn militair gezag lag.
Op 28 november kwam de zaak in de Rijksdag waar de regeringsverklaring tot
groot tumult leidde. Gisteren sprak de rijkskanselier zelf in de Rijksdag en verdedigde
de garnizoenscommandant. Voorts verklaarde hij dat ‘de wapenrok van de keizer
onder alle omstandigheden dient te worden gerespecteerd’. De minister van Oorlog,
Falkenhayn, beriep zich op het ‘Kommandogewalt’ van de keizer en weigerde verdere
mededelingen over de zaak te doen.
De motie van wantrouwen van vandaag illustreert ongetwijfeld de woede van de
Rijksdag over deze houding. Maar tegelijkertijd is het een uiting van machteloosheid,
want het parlement heeft geen machtsmiddelen om de regering naar huis te sturen
en een op de spits gedreven conflict tussen parlement en leger kan, zoals de zaak tot
nu toe is gelopen, slechts de zelfverzekerdheid van de legerleiding sterken.

Nobelprijs La Fontaine
OSLO, 10 december - Wat al bij wijze van grap werd gezegd op de perstribune van
de Senaat, is bewaarheid.
De Belgische socialistische senator en hoogleraar te Brussel, Henri-Marie La
Fontaine heeft dit jaar de Nobelprijs voor vrede van het Noorse parlement gekregen.
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La Fontaine is medestichter van het Belgische Genootschap voor de
Vredesarbitrage, en van de Unie van Internationale Verenigingen in Brussel. Hij
heeft jaren geijverd voor de vestiging in Den Haag van een permanent internationaal
arbitragehof.
La Fontaine, die van beroep advocaat is, vertegenwoordigt na de Eerste
Wereldoorlog België in de Volkenbond in Genève. Later wordt hij ondervoorzitter
van de Senaat. In 1943 overlijdt hij op 90-jarige leeftijd.
Naast tal van rechtskundige werken publiceerde La Fontaine gedichten en
reisverhalen uit zijn jeugd, en vertaalde hij werken van Wagner, met commentaren.

Prof. dr. Henri La Fontaine.
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1.
Zaandam krijgt in de onderwijzer Klaas ter Laan de eerste socialistische burgemeester
van Nederland.
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1.
De Britse regering besluit Noord-Nigeria, het gebied van de Royal Niger Company,
en Zuid-Nigeria, het Nigerkust-protectoraat, samen te voegen. De gouverneur-generaal
zetelt te Lagos.

5.
De Amerikaanse automobiel fabrikant Henry Ford maakt zijn naam als
modelondernemer waar door een 8-urige werkdag in te stellen, evenals een
minimumloon van $ 5,-per dag en winstdeling. Overigens wil Ford niets van
vakbonden weten.

10.
De Chinese president Yuan Shikai ontbindt het parlement en benoemt een college
dat opdracht krijgt een nieuwe grondwet te ontwerpen die aan de president dictatoriale
bevoegdheden geeft.

10.
De officieren die terecht staan vanwege het Zabernincident van november 1913
wordendoor het militair gerechtshof te Straatsburg vrijgesproken. →

13.
De Franse rechts-socialisten richten onder aanvoering van Briand, Millerand en
Barthou de Fédération des Gauches op.

16.
De Russische schrijver Maksim Gorki keert naar zijn vaderland terug. →

26.
In Almelo (Twente) breekt in twee fabrieken een staking uit om een CAO af te
dwingen. Er zijn 600 textielarbeidsters bij betrokken.
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26.
De werken van de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck, die in 1911
Nobelprijswinnaar werd, worden door het Vaticaan op de index geplaatst.

27.
Op Haïti wordt president Oreste tijdens een revolte gedwongen op te stappen. Voor
de VS is dit een reden om militair te interveniëren. →

27.
De VS stellen een burgerlijk bestuur in voor de Panamakanaalzone.

Geboren:
6.
Lorette Young, Amerikaans filmactrice

17.
Théo Lefèvre († 18-9-1973) Belgisch christen-democratisch politicus
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Verenigde Staten interveniëren op eiland Haïti
PORT-AU-PRINCE, 27 januari - Enkele manschappen en officieren van het
Amerikaanse korps mariniers zijn aan land gegaan op Haïti, een eiland in de
Caribische Zee. De mariniers hebben de Nationale Bank van Haïti in de hoofdstad
Port-au-Prince bezet en $ 500 000 meegenomen.
De Verenigde Staten hebben aanzienlijke financiële belangen op Haïti. Ze
beheersen de spoorwegen en het bankstelsel. De Amerikaanse City Bank is voor 5
procent eigenaar van de Banque Nationale d'Haïti, die in 1910 is opgezet. De
Newyorkse bank heeft een $ 0,5 miljoen uitstaan bij de Haïtiaanse spoorwegen. De
president van de spoorwegen is een van de vice-presidenten van de National City
Bank in New York.
Haïti wordt sinds 1908 geteisterd door de zogenaamde caco-revoltes: gewapende
opstanden van zwarte bewoners uit het binnenland.
Met dit machtsvertoon willen de Amerikanen de dreiging van rebellie bedwingen
en hun belangen veilig stellen.

Gorki keert naar vaderland terug
ST.-PETERSBURG, 16 januari - De Russische schrijver Maksim Gorki is na een
ballingschap van zeven jaar naar zijn vaderland teruggekeerd. Hij heeft gebruik
gemaakt van de amnestie voor deelnemers aan de revolutie van 1905 die de
autoriteiten hebben afgekondigd. Gorki, een sympathisant van Lenins bolsjeviki,
heeft actief aan de revolutie van 1905 deelgenomen. Hij werd daarom gearresteerd
en in Moskou in de Petrus- en Paulusvesting opgesloten, wat in binnen- en buitenland
tot scherpe protesten leidde. In 1906 kwam hij vrij en verliet Rusland. Na een reis
vol incidenten door Amerika vestigde hij zich op Capri, waar zijn villa een
intellectueel centrum werd voor de tegenstanders van het tsarisme.

Duitse militairen vrijgesproken
STRAATSBURG, 10 januari - De verdachten in het proces over de Zabern-affaire
zijn vrijgesproken. Overste von Reuter en luitenant Schadt werden ervan beschuldigd
bij onlusten in oktober 1913 in Zabern ongeoorloofd politietaken te hebben
uitgeoefend. Het militaire gerechtshof oordeelde dat de politie de orde onvoldoende
heeft gehandhaafd waardoor de militairen wel gedwongen waren deze taak op zich
te nemen.
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1.
In Duits-Oostafrika komt de Tanganyika-lijn gereed, die Dares-Salaam met het
Tanganyikameer per spoor verbindt.

4.
Met het aanvaarden door het Congres van de Burnett-immigratiewet wordende
toelatingseisen voor immigranten in de VS opnieuw verzwaard.

8.
Op Haiti wordt generaal Zamon de nieuwe president.

13.
De tsaar ontslaat minister-president Kokovtzev, die opgevolgd wordt door de
reactionaire politicus Goremikin.

15.
Na een hongerstaking komt Emmeline Pankhurst, voorzitter van de Woman's Social
and Political Union, vrij. Andere suffragettes, zoals Mary Richardson, zitten nog in
de gevangenis vanwege de aanslag op het huis van Lloyd George.
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Op 15 februari komt Emmeline Pankhurst vrij. De militante suffragette-acties gaan ondertussen door:
op de foto wordt een suffragette gearresteerd die zichzelf aan het hek van Buckingham Palace had
vastgeketend.

17.
In Stockholm wordt het kabinet-Staaf (vrijzinnig) vervangen door dat van
Hammarskjöld vanwege een conflict over de verlenging van de militaire dienstplicht.

18.
De Belgische Kamer keurt de wet op het lager onderwijs goed. →

21.
In een geheime bijeenkomst van politici en militairen in St-Petersburg overtuigt
minister van Buitenlandse Zaken Sazonov de aanwezigen ervan dat de buitenlandse
politiek van Rusland erop gericht moet zijn om desnoods met geweld de - door
Turkije gecontroleerde - toegang tot de Middellandse Zee in handen te krijgen.

21.
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In China richt roverhoofdman Witte Wolf met zijn bende een bloedbad aan in
Zhanjiang. De ingezette regeringstroepen slaan aan het muiten.

27.
De Britse minister-president Asquith verklaart zich tegen de invoering van algemene
dienstplicht.

Geboren:
4.
Alfred Andersch († 22-2-1980) Duits geëngageerd schrijver

5.
Alan Hodgkin, Brits fysicus

Gestorven:
6.
Albert Neuhuys (10-6-1844) Nederlands schilder

25.
Sir John Tenniel (28-2-1820) Brits cartoonist en illustrator

Een bijeenkomst van de Fédération des Gauches die op 13 januari werd opgericht.
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Onderwijswet goedgekeurd
BRUSSEL, 18 februari - De Kamer heeft de vijfde organieke Wet op het lager
onderwijs goedgekeurd. De besprekingen hebben vier maanden geduurd, door de
onwil van de conservatieve vleugel van de katholieke partij en de oppositie van
liberalen en socialisten. De laatsten hebben bij de stemming vandaag zelfs de zaal
verlaten.
De flaminganten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het
‘territorialiteitsprincipe’ (onderwijstaal is streektaal) voor te stellen. Door de afwijzing
van dit amendement-Van Cauwelaert-Franck-Huysmans blijft het vooralsnog alleen
bij de regeling van de ‘moedertaal’.
De Senaat bespreekt het wetsontwerp tussen 3 april en 14 mei. De wet komt op
21 mei in het Staatsblad en treedt in september in werking. De
oorlogs-omstandigheden zorgen ervoor dat dit pas 1921 wordt.
De belangrijkste verworvenheid van de wet is de verlenging van de schoolplicht
tot 14 jaar. Dit heeft voor het land vanzelfsprekend belangrijke sociale gevolgen.
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1.
In Rio de Janeiro (Brazilië) wordt in verband met een algemene staking de staat van
beleg afgekondigd.

1.
De voormalige koloniale militair en bestuursambtenaar Hendrik Colijn, laatstelijk
minister van Oorlog, wordt benoemd tot directeur van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij.

2.
De Britse minister van Marine Winston Churchill verdedigt in het Lagerhuis de
eerder deze maand aangenomen drastische verhoging van de defensiebegroting door
te verwijzen naar de snelle groei van de omvang van de Duitse vloot. →

7.
Namens de Albanese stammen - met uitzondering van de Skoetari in het Noorden biedt Essad Pasja aan prins Wilhelm von Wied de titel van mbret (koning) aan. →

8.
Bij de Spaanse parlementsverkiezingen wint de monarchistische partij.
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10.
Het onder de naam Rokeby Venus bekend staande schilderij van Velasquez, dat in
de National Gallery te Londen hangt, wordt door een suffragette beschadigd om
aandacht voor haar zaak op te eisen.

14.
Tussen Servië en Turkije wordt een vredesverdrag gesloten.

17.
Rusland besluit tot het verdriedubbelen van de omvang van het parate leger tot 1,7
miljoen man.

18.
De Chinese roversbende van Witte Wolf verslaat een regeringsleger bij Jingdezhen
en richt er opnieuw een bloedbad aan.

21.
De 70-jarige minister-president van Italië Giolitti neemt ontslag en wordt opgevolgd
door Salandra.

22.
Keizer Wilhelm brengt een staatsbezoek aan Wenen.

30.
De Britse minister-president Asquith ontslaat minister van Oorlog Seely en neemt
zelf de portefeuille over naar aanleiding van het goedpraten door de minister van het
feit dat het grootste deel der officieren van een te Curragh (bij Dublin) gelegerd
batiljon ontslag heeft genomen uit verzet tegen de Home Rule-wet voor Ierland. →
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Gestorven:
12.
George Westinghouse (6-10-1846) Amerikaans ingenieur

Churchill wil sterke vloot

De Britse minister van Marine, Winston Churchill.

LONDEN, 2 maart - De Britse minister van Marine, Churchill, heeft het Lagerhuis
voorgehouden dat versterking en uitbreiding van de marinevloot en de pas opgerichte
marineluchtvaartdienst dringend noodzakelijk is.
Zijn beroep op de Kamer om rekening te houden met de noodzaak van hogere
uitgaven in de naaste toekomst was gekoppeld aan een herschatting van de
marinebegroting voor dit jaar.
Churchill vroeg om een extra budget van £ 2,5 miljoen, waarvan £ 1 miljoen voor
de bouw van nieuwe schepen. De overige £ 1,5 miljoen is nodig, aldus Churchill,
voor uitbreiding van de stookolievoorraad, de aanschaf van vliegtuigen,
loonsverhogingen in de marinehavens en vervroegde opdracht tot de bouw van drie
kruisers.
Over de noodzaak van versterking en uitbreiding van de vloot zei Churchill onder
meer: ‘Het is de plicht van de Kamer om meer dan in voorgaande jaren grote aandacht
te besteden aan jaarlijkse voorstellen voor nieuwe schepen. Het is haar plicht om van
de regering goede redenen te eisen voor elk vaartuig, in plaats van te sputteren over
de kosten.’

Wilhelm von Wied heerser van Albanië
DURRËS, 7 maart - Het chaotische, door anarchie en burgeroorlog geplaagde Albanië
heeft vanaf vandaag een nieuwe heerser: prins Wilhelm von Wied is, na door de
grote mogendheden als vorst te zijn aangewezen, in Albanië geland.
Het heeft de Europese grootmachten veel moeite gekost een voor iedereen
acceptabele vorst voor het nieuwe landje te vinden.
Wilhelm von Wied, de kandidaat van Italië en Oostenrijk, maar vooral van zijn
tante, de Roemeense koningin, is een 38-jarige aristocraat die niets van Albanië
afweet.
Hij heerst over een land waarvan de grenzen ondanks langdurige conferenties van
de grootmachten nog steeds niet vastliggen. De vorige winter is Griekenland
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Zuid-Albanië (of Noord-Epirus) binnengevallen en die kwestie is nog steeds niet
beslist.
Het tot dusverre aan de macht zijnde bewind van Kemal Bey Vlorë is de afgelopen
maanden driftig bestookt door een rivaliserende groep, geleid door Essad Pasja.
In principe hebben beiden hun macht nu overgedragen aan de internationale
commissie die Albanië probeert te regeren, maar diep verstrikt zit in een web van
intriges, bloedwraak en anarchie

De Nederlandse generaal De Veer (links), commandant van de Albanese gendarmerie in Durazzo.

Officieren in Ierland nemen ontslag
LONDEN, 22 maart - Ten minste twintig officieren in Dublin, Curragh en Newbridge
hebben het afgelopen weekeinde hun ontslag ingediend.
Zij protesteren daarmee tegen de mogelijkheid dat zij in Ulster moeten optreden
tegen unionisten die zich tegen zelfbestuur verzetten.
Er zijn geruchten dat het totaal aantal ingediende ontslagen in de honderden loopt,
met name in de kringen van onderofficieren.
Onder de Ierse unionisten heersen gevoelens van verbazing en woede over wat zij
beschouwen als de provocerende militaire activiteiten van de regering.
Met name de recente toespraak van Churchill in Bradford wordt gezien als een
opzettelijke uitlokking van ongeregeldheden in Ulster. Ook Lloyd George's toespraak
in Huddersfield gisteren wordt beschouwd als een provocatie van Ulster.
De protesterende officieren vrezen dat de regering hen zal dwingen de strijd aan
te binden met het vrijwilligersleger van Sir Edward Carson, dat de unionisten wil
bijstaan in hun verzet tegen het wettelijk opgedrongen zelfbestuur.
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2.
Door prof. Posthumus wordt in Den Haag het Nederlandsch-Economisch Historisch
Archief opgericht.

4.
Albanië mobiliseert het leger nu oorlog met Griekenland dreigt.

9.
In de Mexicaanse stad Tampico vindt een incident plaats dat de betrekkingen tussen
de VS en Mexico nog meer verslechtert. De bemanning van een Amerikaans schip
wordt gearresteerd, en hoewel ze direct wordt vrijgelaten vindt men dat de nationale
eer in het geding is. →

11.
President Huerta verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de VS in verband met
het Tampico-incident.

20.
President Wilson krijgt van het in gezamenlijke zitting bijeengeroepen Congres
toestemming om op te treden tegen Mexico, in verband met het incident te Tampico.

21.
De Amerikaanse marine bombardeert de Mexicaanse havenstad Veracruz en bezet
de stad. Hierbij vallen onder de inwoners 200 slachtoffers. Aanleiding is het
Tampico-incident. →

22.
De socialistische afgevaardigden worden, omdat woordvoerder Kerenski de
minister-president aangevallen en onderbroken heeft, uit de Doema gestoten. Uit
protest hiertegen breken in St.-Petersburg, Moskou en Riga stakingen uit, die door
bolsjeviki georganiseerd worden.
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25.
Door bemiddeling van Argentinië, Bolivia en Chili, de zogenaamde ABC-landen,
gaan de VS in op het voorstel om te Niagara onderhandelingen met Mexico te openen
om de gerezen conflicten op te lossen. →

30.
De door president Yuan Shikai van China aangestelde nationale commissie heeft de
tekst van de nieuwe grondwet gereed. Het parlement wordt nagenoeg afgeschaft en
Yuan wordt president voor 10 jaar met het recht op herverkiezing en/of aanwijzing
van een opvolger.

Geboren:
2.
Alec Guinness, Brits (film-) acteur

22.
Jan de Hartog, Nederlands volksschrijver
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Vlooteenheid VS bezet Mexicaanse stad Veracruz
VERACRUZ, 27 april - Na enkele dagen van gevechten heeft een Amerikaanse
vlooteenheid de Mexicaanse havenstad Veracruz bezet.
De Amerikaanse president Woodrow Wilson had op 21 april opdracht gegeven
Veracruz in te nemen. Aanleiding vormde het bericht dat een Duits schip met munitie
op weg was naar de havenstad, maar op de achtergrond speelde de verslechterende
relatie tussen Washington en Mexico.
Wilson had al eerder een vlooteenheid naar de Golf van Mexico gestuurd na een
incident in de stad Tampico. Een aantal opvarenden van de Amerikaanse kruiser
Dolphin was hier gearresteerd omdat zij zich op verboden militair terrein hadden
bevonden. Zij waren snel weer vrijgelaten, met excuses, maar de commandant van
de Dolphin eiste dat 21 saluutschoten voor de Amerikaanse vlag zouden worden
afgevuurd.
De Mexicaanse president Huerta weigerde deze politieke zelfmoord uit te voeren.
Zijn regering was nooit erkend door Washington, dat ervan overtuigd was dat Huerta
Amerikaanse investeerders niet de gewenste stabiliteit kon bieden en een paar
maanden geleden een embargo op levering van wapens aan Mexicaanse
opstandelingen had opgeheven.
De Amerikaanse bezetting van Veracruz heeft grote verontwaardiging gewekt,
ook in andere Latijns-amerikaanse landen.
Opstandelingenleider Carranza heeft het onmiddellijke vertrek van de Amerikaanse
troepen geëist.
Bemiddeling van Argentinië, Brazilië en Chili leidt tot de conferentie van Niagara
Falls, die echter weinig oplevert.

Het Amerikaanse leger in Mexico.
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1.
Yuan Shikai krijgt dictatoriale bevoegheden in China. →

6.
Het Britse Hogerhuis stemt de invoering van vrouwenkiesrecht met 140-60 stemmen
af.

10.
Bij de Franse parlementsverkiezingen winnen de radicalen en de socialisten, en
worden de grootste fracties.

14.
De Belgische Senaat neemt de schoolwet-Poullet aan. De schoolplicht wordt verlengd
tot 14 jaar.

15.
President Wilson stuurt een speciale gezant, kolonel Edward House, naar Europa in
een poging de wereldvrede te behouden.

20.
Te Niagara (Ontario) worden de onderhandelingen tussen de VS en Mexico geopend.

22.
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Groot-Brittannië verwerft de controle over de Perzische olievoorraden van de
Anglo-Persian Oil Company.

24.
In België vinden parlementsverkiezingen plaats. De katholieke regeringspartij verliest
twee zetels. →

25.
Tot chef-staf van het Belgische leger wordt generaal Antonin Selliers de Moranville
benoemd.

25.
Het Britse Lagerhuis neemt de Home Rule-wet voor Ierland zonder Ulster - aan. →

28.
Een massale bouwstaking in Groot-Brittannië, die al de 20ste week ingaat, escaleert
nu de aannemers overgaan tot uitsluiting van een half miljoen bouwvakkers. →

31.
De Franse premier Doumergue biedt naar aanleiding van de verkiezingsuitslag het
ontslag van zijn kabinet aan.

31.
De Mexicaanse president Huerta verklaart zich tijdens de onderhandelingen met de
VS bereid de macht over te dragen aan generaal Carranza, die tot provisionele
president benoemd zal worden tot er verkiezingen zijn gehouden.

Geboren:
18.
Pierre Balmain, Frans modeontwerper
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22.
Vance Packard, Amerikaans socioloog

28.
Paul Mauser (27-6-1838) Duits werktuigkundige

Iers zelfbestuur aanvaard
LONDEN, 25 mei - Met een meerderheid van 77 stemmen heeft het Britse Lagerhuis
het wetsontwerp voor de instelling van beperkt zelfbestuur voor Ierland zonder Ulster
goedgekeurd. Oppositieleider Bonar Law ried zijn volgelingen aan zich gewonnen
te geven aan de grote meerderheid van voorstanders van het ontwerp, dat hij betitelde
als een ‘verachtelijke farce’. Hij waarschuwde de regering dat deze een uiterst
gevaarlijke weg bewandelt. ‘Dit is het einde van een akte, maar niet van de
voorstelling’, zei hij. ‘De laatste akte zal niet in de Kamer worden gespeeld, maar
in het land. en daar is hetgeen farce.’
Na de tegenwerpingen van Bonar Law onthielden de overige oppositieleden zich
van verder commentaar, op William O'Brien na, die de Nationalisten officieel
verantwoordelijk stelde voor de op handen zijnde tweedeling van Ierland.
Na de stemming hielden de Nationalistische kamerleden een spontane demonstratie.
De protestantse inwoners van het Noordierse Ulster - een minderheid van de Ierse
bevolking die overwegend katholiek is - verzetten zich heftig tegen het zelfbestuur
voor geheel Ierland. Zij weigeren om religieuze, politieke en economische redenen
het gezag van een parlement in Dublin te aanvaarden. De Ulstermen vrezen in een
verenigd Ierland volledig in de schaduw van de katholieken te moeten leven. De
grote inspirator van de Ulsterse beweging tegen Iers zelfbestuur is de unionist Edward
Henry Carson.
Carson is zelfs bereid zijn verzet met geweld kracht bij te zetten. In 1912 formeerde
hij onder het motto ‘peace but preparation’ een vrijwilligerskorps, het Ulster Volunteer
Corps, van 100 000 man. De illegale strijdmacht kreeg deze maand, zo is bekend
geworden, door een grootscheepse wapensmokkel de beschikking over duizenden
Duitse geweren en een grote hoeveelheid ammunitie.

Britse staking escaleert
LONDEN, 28 mei - Het geschil tussen de werkgevers en werknemers in de bouw is
vandaag verscherpt door de beslissing van de werkgevers om 600 000 bouwvakkers
voor onbepaalde tijd te schorsen.
Bovendien stemden vandaag de werknemersvertegenwoordigers met een
meerderheid van 4:1 tegen de jongste voorstellen van de werkgevers, waardoor het
uitzicht op een oplossing verder is verminderd.
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De oorzaak van het geschil gaat terug tot in januari. Vorig jaar al hadden in Londen
vele wilde stakingen plaats uit protest tegen het aannemen van niet-vakbondsleden
in de bouw. Na twintig wilde stakingen eisten de werkgevers op 17 januari een
getekende verklaring van alle vakbondsleden dat zij op straffe van een boete bereid
waren vreedzaam samen te werken met elk ander personeelslid, vakbondslid of geen
vakbondslid.
Nadat deze eis was verworpen werden vandaag alle vakbondsleden geschorst.
Met de landelijke schorsing van de georganiseerde bouwvakkers hopen de
werkgevers de bonden onder voldoende druk te kunnen zetten om een vredesregeling
af te dwingen.

China wordt een dictatuur
PEKING, 1 mei - De Centrale Politieke vergadering, een institutie die in de plaats
is gekomen van het door Yuan Shikai ontbonden Chinese parlement, heeft heden
een grondwet goedgekeurd.
Deze grondwet verleent de president van China, Yuan Shikai, dictatoriale
bevoegdheden. Het document is een bevestiging van een situatie die reeds geruime
tijd bestaat.
In januari dit jaar werd het Chinese parlement ontbonden. In februari diende de
regering haar ontslag bij Yuan in.
In november van het vorig jaar werd met het verbod van de Guomindang de enige
volksbeweging uitgeschakeld die de onbeperkte macht van Yuan nog had kunnen
bedreigen.

Belgische regering houdt meerderheid
BRUSSEL, 24 mei- Bij de parlementsverkiezingen, waarbij slechts vier Belgische
provincies betrokken waren, is de regeringsmeerderheid nauwelijks geslonken.
De katholieke partij verloor twee zetels in de Kamer, hoewel een grotere nederlaag
was gevreesd als gevolg van de gestegen belastingdruk.
Socialisten en liberalen traden afzonderlijk in het electorale strijdperk, aangezien
de kartelvorming bij de verkiezingen van 2 juni 1912 weinig concrete resultaten had
opgeleverd. Toch stond ook bij de verkiezingen van vandaag bij zowel socialisten
als liberalen de eis voor het algemeen enkelvoudig stemrecht voorop.
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4.
De Britse transport-, spoorwegen mijnwerkers besluiten gezamenlijk een loonactie
te gaan voeren.

8.
In de Italiaanse stad Ancona wordt een demonstratie tegen strafcompagnieën in het
leger door de politie verboden. Dit wordt aanleiding tot straatgevechten waarop een
algemene staking uitbreekt. →

12.
In Frankrijk is er na het opstappen van het kabinet-Doumergue een regeringscrisis.
Na het mislukken van formateur Viviani stelt Ribot (gematigd) een ploeg samen,
maar zijn regeringsverklaring wordt door het parlement afgestemd.

13.
René Viviani slaagt er in tweede instantie in om een radicaal-socialistisch kabinet
te vormen in Frankrijk.

15.
Groot-Brittannië en Duitsland worden het eens over het nog aan te leggen traject van
de Bagdadbaan.
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19.
De Franse Assemblée gaat akkoord met een lening ten behoeve van het leger van FF
800 miljoen.

24.
Tussen de VS en Mexico wordt het vredesverdrag gesloten waarover in mei tijdens
de onderhandelingen in Niagara overeenstemming was bereikt.

24.
Omdat hij te kampen heeft met een slechte gezondheid stelt Koning Peter I van Servië
zijn zoon Alexander tot prins-regent aan.

26.
De Nederlandse regering doet diplomatieke stappen om tot een derde Haagse
Vredesconferentie te komen in verband met het dreigende oorlogsgevaar.

28.
Bij het officiële bezoek van aartshertog Frans Ferdinand aan Sarajevo (Bosnië)
worden uit het pistool van Gavrilo Princip dodelijke schoten gelost die een eind
maken aan het leven van de Habsburgse troonopvolger en zijn vrouw. →

30.
De Chinese rebellenleider ‘Witte Wolf’ sterft. →

Geboren:
15.
Joeri Andropov († 9-2-1984) Russisch communistisch politicus
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27.
Alexander Pola (eig. Bram Polak) Nederlands acteur, tekstschrijver en conferencier

Moordaanslag in Sarajevo

Princip, moordenaar van de Oostenrijkse troonpretendent, wordt weggevoerd.

SARAJEVO, 28 juni - In Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, is vanochtend de
Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand bij een moordaanslag om het leven gekomen.
Ook de echtgenote van de 50-jarige Oostenrijkse troonopvolger, Sophie, werd gedood.
De dader is een in Bosnië wonende Serviër, Gavrilo Princip. Hij is gearresteerd.
Frans Ferdinand en Sophie brachten een officieel bezoek aan de hoofdstad van
het door Oostenrijk geannexeerde Bosnië-Hercegovina. Voor de fatale aanslag werd
vanochtend nóg een poging gedaan Frans Ferdinand om het leven te brengen: er
werd een schot gelost op zijn auto waarbij twee leden van Frans Ferdinands gevolg
werden gewond. Het bezoek werd echter gewoon voortgezet.
De tweede aanslag werd om kwart voor twaalf gepleegd, na een ontvangst van
Frans Ferdinand op het raadhuis. Toen zijn auto bij de Latijnse Brug in het centrum
van de stad de nauwe Franz Josephsteeg in wilde rijden, moest twee tot drie seconden
langzaam worden gereden. Op dat ogenblik schoot Princip, vanuit de menigte langs
de kant, op het keizerlijke paar. Prinses Sophie was op slag dood. Frans Ferdinand
zei volgens zijn adjudant die naast hem zat tot zeven of acht keer toe steeds zachter
‘Het is niets’ voordat ook hij stierf.
De moord in Sarajevo is het werk van Serviërs. De gearresteerde Gavrilo Princip
is lid van de geheime organisatie Verbond van de Dood, die wordt geleid door kolonel
Dragutin Dimitrijević alias Apis. Dimitrijević is hoofd van de Servische militaire
inlichtingendienst.
Het geheime genootschap stelt zich ten doel de Zuid-Slaven te bevrijden van de
Oostenrijks-Hongaarse overheersing. Vóór het bezoek van Frans Ferdinand heeft de
Servische premier Nikola Pasić, een tegenstander van Apis, de aartshertog
gewaarschuwd dat er een komplot tegen hem werd gesmeed. De waarschuwing was
echter zo voorzichtig geformuleerd dat ze niet is begrepen. De vraag is overigens of
een wel begrepen waarschuwing de plannen van Frans Ferdinand had kunnen wijzigen.
Na de eerste aanslag van vanochtend, zei Frans Ferdinand tegen zijn adjudant:
‘Vandaag krijgen we nog een paar kogels om de oren.’

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie, opgebaard in de Konak, de residentie van de
gouverneur van Bosnië.

Rode Week in Italië voorbij
ANCONA, 14 juni - Er is een eind gekomen aan de algemene staking in de Italiaanse
provincies Emilia-Romagna en Le Marche en daarmee een eind aan de Rode Week,
die was begonnen toen de politie een antimilitaristische betoging in Ancona met
harde hand had onderdrukt.
De betoging, gericht tegen de conservatieve regering van Antonio Salandra, was
georganiseerd door de anarchist Enrico Malatesta, die na dertien jaar ballingschap
weer is teruggekeerd naar Italië, en de extremistische republikein Pietro Nenni. Toen
er nadat er drie doden bij de betoging waren gevallen een algemene staking werd
uitgeroepen en een golf van anarchie Italië overspoelde, ging ook de socialist Benito
Mussolini een leidende rol spelen. In Emilia-Romagna en Le Marche raakte de
regering alle greep op de gebeurtenissen kwijt. In veel plaatsen werden kleine
republiekjes uitgeroepen, belastingen afgeschaft en kerken en spoorlijnen aangevallen.
Ancona werd een week lang bezet gehouden. In Rome en andere grote steden werden
barricades opgericht en kwam het tot gewelddadige rellen.
Na twee dagen werd de algemene staking opgeheven, maar in Emilia-Romagna
duurde het tien dagen voordat de tienduizend soldaten die erheen waren gestuurd de
orde hebben hersteld. De gewelddadigheid van de acties betekent de herleving van
het syndicalisme binnen de socialistische partij dat aan directe actie de voorkeur
geeft boven politiek optreden.

‘Witte Wolf’ dood
PEKING, 30 juni - In zijn geboorteprovincie Henan is de opstandeling en sociale
bandiet Bai Lang overleden. Bai Lang stierf aan de gevolgen van de verwondingen
die hij had opgelopen toen zijn leger de omsingeling door regeringstroepen van
Henan had doorbroken en zich terugtrok in Gansu.
Bai Lang, bijgenaamd de ‘Witte Wolf’ was reeds ten tijde van het keizerrijk actief
als een Chinese Robin Hood. Zijn slogan luidde: ‘Sla de rijken, steun de armen’. Hij
sloot zich aan bij de revolutionairen tijdens de omverwerping van de Qing-dynastie.
Toen Yuan Shikai in toenemende mate de macht in China aan zich trok, keerden
de troepen van de ‘Witte Wolf’ zich tegen het bewind in Peking. Behalve het zuiden
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van Henan beheersten de rebellen ook het noorden van de provincie Hubei en het
westen van Anhui. De rebellie van Bai Lang werd bedwongen door een leger van
veertigduizend man, bijgestaan door buitenlandse adviseurs. Russische vliegtuigen
voerden bombardementen uit op stellingen van de rebellen.
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8.
De Franse senaat bekrachtigt de op 1 april door de Assemblée aangenomen
wet-Caillaux inzake progressieve directe belasting. De verdediging wordt gevoerd
door Renoult; hij is Caillaux opgevolgd nadat deze was afgetreden in verband met
de moord van zijn vrouw op de Figaro-hoofdredacteur. →

10.
De provisionele regering van Ulster bevestigt nog eens dat ze zich tegen de Home
Rule-wet voor Ierland zal verzetten.

14.
Onder zware Amerikaanse druk besluit de net herkozen Mexicaanse president Huerta
terug te treden ten gunste van Carbajal. →

20.
De Franse president Poincaré reist af naar Rusland in een poging om het uitbreken
van de oorlog te vermijden.

20.
In Ulster begint een anti-Engelse opstand. →
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23.
De regering van Oostenrijk-Hongarije stuurt de Servische regering een ultimatum.
→

24.
De socialistische burgemeester van Zaandam, Ter Laan, stuurt Duitse onderkruipers
terug die ondernemers geronseld hadden om een in de houthaven uitgebroken staking
te breken. →

25.
Servië reageert negatief op het ultimatum van 24 juli en mobiliseert. →

26.
De SPD organiseert vredesdemonstraties in 60 steden (500 000 deelnemers).

28.
Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de oorlog. →

29.
In Brussel komt de Socialistische Internationale in een spoedzitting bijeen. →
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De leider van de Nederlandsche sociaal-democraten, mr. P.J. Troelstra, tijdens zijn toespraak als
Nederlands afgevaardigde op het op 29 juli in Brussel belegde internationale beraad van
sociaal-democratische partijen.

30.
Rusland gaat mobiliseren. →

31.
Oostenrijk-Hongarije mobiliseert. →

31.
De Franse socialistenleider Jean Jaurès (54) wordt door een rechts-nationalist in het
Parijse café Le Croissant vermoord. →

31.
Ook België mobiliseert. →
-. De leider van de Indiase gemeenschap in Zuid-Afrika, Gandhi, keert terug naar
India. →

Gestorven:
2.
Joseph Chamberlain (8-7-1836) Brits radicaal-liberaal politicus

Onderkruipers uitgewezen
ZAANDAM, 24 juli - De onlangs benoemde SDAP-burgemeester Klaas ter Laan
(de eerste socialistische burgemeester in Nederland) heeft 42 Duitse arbeiders, door
Zaanse bedrijven ingehuurd als stakingsbrekers, teruggestuurd naar Duitsland.
In Zaandam zijn al vanaf april de bootwerkers in staking vanwege een loonkwestie.
Door gebrek aan aanvoer van grondstoffen en materialen ligt een aantal bedrijven
stil. Pogingen van de ondernemers om andere havenwerkers aan te werven mislukten.
Daarop wendden zij zich tot een Hamburgs bedrijf, dat zich specialiseert in het
leveren van arbeiders om stakingen te breken. Deze firma stuurde 44 man naar
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Zaandam. Bij aankomst werden de papieren van de Duitsers, op last van de
burgemeester, door de politie aan een minutieuze controle onderworpen. Daarbij
bleek dat 42 van hen niet over de documenten beschikten, die krachtens een
Nederlands-Duits verdrag verplicht zijn voor buitenlandse arbeiders. Burgemeester
Ter Laan weigerde hen in zijn gemeente toe te laten en liet hen door de politie naar
de grens brengen.
Van ondernemerszijde wordt Ter Laan ervan beschuldigd zijn macht als
burgemeester te misbruiken ten gunste van de stakers; de burgemeester zegt zich
strikt aan de wet en de voorschriften te hebben gehouden.

Gandhi terug naar India
JOHANNESBURG, juli - De populaire leider van de Indiase gemeenschap in
Zuid-Afrika, Mohandas Gandhi, is na twintig jaar teruggekeerd naar zijn vaderland.
Zijn vertrek ontlokte aan de Zuidafrikaanse generaal Jan Christiaan Smuts, zijn oude
opponent, de opmerking: ‘Een heilige heeft onze kust verlaten.’
Gandhi en Smuts hebben elkaar de afgelopen jaren fel bestreden in de kwestie van
de slechte behandeling en de discriminatie van de Indiase gemeenschap in
Zuid-Afrika.
Daarbij liet Smuts, minister van Defensie, Mahatma Gandhi herhaaldelijk opsluiten
in de gevangenis. Zonder evenwel zijn respect voor de Indiase advocaat te verliezen,
zoals hij zelf nu benadrukt.
Als aanvoerder van het lijdzame verzet tegen het onrecht dat de Indiërs in
Zuid-Afrika wordt aangedaan heeft Gandhi menigmaal aan de kop gelopen van
demonstraties. Vorig jaar november werd hij nog een paar keer gearresteerd tijdens
een mars van tweeduizend mijnwerkers van Natal naar Transvaal.
De mars werd afgelast nadat generaal

Mahatma Gandhi (midden) voor zijn juristenpraktijk in Zuid-Afrika.

Smuts en Gandhi, onder druk van Engeland, een compromis bereikten over de rechten
van de Indiërs. Die rechten zijn nu vastgelegd in de Indian Relief Act.

Ieren bewapenen zich
BELFAST, 20 juli - Zowel de protestantse unionisten in Ulster als de katholieke
Nationale Vrijwilligers in heel Ierland zijn begonnen zich te bewapenen.
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Deze ontwikkeling wordt gezien als een reactie op de gewapende opstand in
Dublin, de mislukte interventie door de koning en de paniekmaatregelen van de
regering in Londen. De crisis die in Ierland is ontstaan als gevolg van de tweedeling
en de invoering van zelfbestuur, is daarmee vrijwel onoplosbaar geworden.
Volgens de jongste gegevens telt het korps van de Ulster vrijwilligers (protestant)
nu 85 000 leden en dat van de Nationale Vrijwilligers (katholiek) 132 000. Zowel
de Nationalisten als de Ulster vrijwilligers hebben al grote successen geboekt in het
verwerven en binnensmokkelen van duizenden wapens en grote hoeveelheden munitie.
De Raad voor Vrouwen en Kinderen in Ulster heeft bekendgemaakt dat in Engeland
diverse centra worden ingericht voor de opvang van vluchtelingen.
De regering in Londen heeft kanonneerboten naar de Ierse kust gezonden, naar
aangenomen wordt om de wapensmokkel tegen te gaan.

Henriette Caillaux.

Vrijspraak voor Mme Caillaux
PARIJS, 28 juli - Henriette Caillaux is vrijgesproken van moord op Gaston Calmette,
hoofdredacteur van het dagblad Le Figaro. Na een langdurig beraad kondigde de
juryvoorzitter in een propvolle rechtszaal vanmorgen aan dat madame Caillaux, de
tweede echtgenote van oud-minister-president en oud-minister van Financiën Joseph
Caillaux, uit passie had gehandeld en derhalve niet schuldig was aan moord. Madame
Caillaux schoot Calmette op 7 maart in diens werkkamer op de redactie van Le Figaro
met een pistool dood. Le Figaro voert sinds jaar en dag een felle campagne tegen de
voorman van de Franse radicalen: eerst om diens Marokko-verdrag met Duitsland,
dat zeer voordelig is uitgepakt voor Frankrijk maar desondanks door rechts nog altijd
wordt bestempeld als ‘verraad’ en ‘een knieval voor Wilhelm II’; de laatste maanden
vanwege het voorstel van Caillaux, toen nog minister van Financiën, om het
belastingstelsel te hervormen en onder meer een belasting op het inkomen in te
voeren. Hiervan zou vooral de gegoede burgerij het slachtoffer zijn geworden. Le
Figaro gebruikte in de campagne tegen Caillaux ook onthullingen uit diens turbulente
privé-leven. De vrouw van de minister verklaarde in tranen voor de rechtbank dat
zij het niet langer kon verdragen dat haar echtgenoot door het slijk werd gehaald en
dat ook haar eigen reputatie om politieke motieven te grabbel werd gegooid.
Na de moord op Calmette heeft Caillaux zijn ontslag ingediend als minister in het
kabinet-Doumergue, onder meer ook op aandringen van president Poincaré. Dat deze
saillante gebeurtenis de politieke loopbaan van Caillaux in niets heeft geschaad,
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moge blijken uit de verkiezingsoverwinning die radicalen en socialisten in mei van
dit jaar behaalden.
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Duits ultimatum aan Rusland
WENEN, 31 juli - Oostenrijk-Hongarije heeft vandaag, drie dagen na de
oorlogsverklaring aan Servië, de mobilisatie afgekondigd. Duitsland heeft in een
ultimatum aan Rusland stopzetting geëist van militaire voorbereidingen voor een
oorlog door het tsarenrijk; in een ultimatum aan Frankrijk heeft Duitsland opheldering
geëist over de Franse houding ten aanzien van een oorlog tussen Rusland en Duitsland.

Berlijners drommen samen in de laatste julidagen. Gratis extra-edities van kranten vliegen in het
rond.

Alle pogingen van vooral Britse zijde om na de moord van Sarajevo een oorlog
te voorkomen, zijn mislukt, hetgeen vooral moet worden geweten aan de bewuste
poging van Wenen een conflict met Servië uit te lokken.
Vooral de Oostenrijkse stafchef Franz Conrad von Hötzendorf en minister van
Buitenlandse Zaken Berchtold hebben de moord op aartshertog Frans Ferdinand
willen aangrijpen om Servië te vernederen. Oostenrijk heeft zich al in oktober vorig
jaar verzekerd van Duitse steun bij een eventuele preventieve oorlog tegen Servië.
Deze steun werd begin deze maand nog eens vanuit Berlijn bevestigd.
Oostenrijk stelde Servië daarop een ultimatum waarvan zeker was dat Servië het
nooit zou kunnen accepteren: Wenen eiste dat Oostenrijkse ambtenaren zouden
worden ingeschakeld bij het onderzoek naar de moordenaars van Frans Ferdinand
en bij de onderdrukking van de geheime genootschappen in Servië.
Dit ultimatum lag in Wenen al op 19 juli klaar, maar werd pas op de avond van
de 23ste juli verstuurd: op die dag waren de Franse president Poincaré en zijn premier
Viviani op weg naar huis na hun staatsbezoek aan Rusland en derhalve onbereikbaar
voor consultaties met hun Russische bondgenoten.
Servië beantwoordde het ultimatum op 25 juli. De meeste onderdelen werden
geaccepteerd, maar zoals verwacht waren er twee onacceptabel: dat Oostenrijkers
in Servië aan het onderzoek naar anti-Oostenrijkse organisaties zouden deelnemen
en dat een aantal Servische functionarissen moest worden ontslagen. Hoewel Servië
voorstelde de eisen te onderwerpen aan internationale arbitrage verbrak Wenen
onmiddellijk de diplomatieke betrekkingen en besloot tot een gedeeltelijke mobilisatie.
Oostenrijk kreeg daarbij steun uit Berlijn. Keizer Wilhelm het weliswaar op
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Na het ontstaan van de oorlogstoestand in het Duitse Rijk kondigt een luitenant in de straten van
Berlijn de mobilisatie af.

28 juli de Oostenrijkers weten dat het Servische antwoord geen rechtvaardiging voor
een oorlogsverklaring vormde, maar een dag eerder had het Duitse ministerie van
Buitenlandse Zaken minister Berchtold al zo aangemoedigd dat deze keizer Franz
Joseph kon overtuigen dat er een Oostenrijkse oorlogsverklaring moest komen.
Oostenrijk verklaarde Servië aldus op 28 juli de oorlog en de volgende dag,
eergisteren, begon een bombardement op Belgrado. Rusland kondigde gisteren een
algehele mobilisatie af. Dat was voor Duitsland het sein voor de ultimata aan Rusland
en Frankrijk. Het ultimatum aan de Russen, de mobilisatie terug te draaien, heeft een
looptijd van 12 uur. Het ultimatum aan de Fransen, neutraliteit te beloven bij een
Duits-Russische oorlog, heeft een looptijd van 18 uur.

Mobilisatie in België en Nederland
BRUSSEL, 31 juli - De kabinetsraad is bijeengekomen onder voorzitterschap van
de Koning. Na drie uur overleg heeft de Belgische regering om zeven uur 's avonds
tot een algemene mobilisatie besloten. Zij deed dit op grond van berichten over het
uitroepen van de ‘Kriegsgefahrzustand’ in Duitsland, het transport van Franse
legereenheden naar het oosten en, een doorslaggevend element, de afkondiging van
de algemene mobilisatie in Nederland, die 's middags plaatsvond. De Belgische
mobilisatie gaat morgen in.
De autoriteiten zijn onmiddel lij kop de hoogtegesteld.
Op 27 juli werden militairen van de lichting 1913 teruggeroepen, op 28 juli de
eenheden op kamp of manoeuvre naar hun garnizoen geroepen.
Sinds 29 juli bevindt het Belgische leger zich in beperkte staat van paraatheid,
drie lichtingen zijn onder de wapenen. Bovendien is een dekkingskorps met verhoogde
getalsterkte opgericht.
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Mobilisatieoproep zoals die in Nederland werd verspreid
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Het Parijse café Le Croissant, waar Jaurès om het leven werd gebracht.

Jean Jaurès doodgeschoten
PARIJS, 31 juli - De leider van de Franse socialistische partij SFIO, Jean Jaurès, is
vanavond doodgeschoten door de extreem-rechtse nationalist Robert Villain. De
aanslag werd gepleegd in het café Le Croissant in de Rue Montmartre. Villain, die
kort na de moord werd aangehouden, vuurde vanaf de straat tweemaal op Jaurès, die
ter plekke overleed.
De moord op Jaurès, die vijfenvijftig jaar oud was, heeft in Frankrijk een diepe
verslagenheid teweeggebracht in linkse kringen, die vrezen dat met zijn heengaan
het laatste obstakel voor een algemene Europese oorlog is opgeheven. Jaurès was de
meest invloedrijke figuur in Frankrijk die zich verzette tegen de oorlogsstemming
en die ijverde voor een vreedzame regeling van de geschillen in Europa.
Jaurès werd in 1859 geboren in Castres, in het zuidwesten van Frankrijk. Hij was
leraar en journalist, wendde zich in het begin van de jaren negentig tot het socialisme
en werd, ondanks zijn verschillen van mening met Jules Guesde, de andere voorman
van de Franse socialisten, de belangrijkste figuur in de in 1905 opgerichte Franse
verenigde socialistische partij SFIO. Jaurès, die een van de grote figuren was in de
Tweede Internationale en in 1904 het dagblad L'Humanité stichtte, richtte zich vanaf
1905 meer en meer op het pacifisme. Tegen het verwijt van de nationalisten dat hij
Frankrijk aan zijn vijanden wilde uitleveren, lanceerde Jaurès drie jaar geleden het
plan voor ‘het nieuwe leger’, dat volgens hem zou moeten bestaan uit burgermilities
die een defensieve taak zouden moeten krijgen en gedecentraliseerd zouden moeten
worden georganiseerd.
Nu de spanningen in Europa zo hoog zijn opgelopen dat het uitbreken van de
oorlog nog maar een kwestie van dagen kan zijn, betekent de dood van Jaurès de
onthoofding van het pacifisme, aldus het dagblad Le Temps vanavond in een
extra-editie.

President Huerta wijkt voor verzet
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MEXICO-STAD, 14 juli - De Mexicaanse president Huerta heeft zich gedwongen
gezien af te treden na een aantal militaire successen van de opstandelingen.
Victoriano Huerta is zeventien maanden geleden aan de macht gekomen na een
coup tegen president Madero, maar de hierop volgende moord op Madero speelde
de opstandelingen in de kaart.
De aandacht die de ‘Zapatistas’ in het zuiden opeisten, maakte het mogelijk dat
in het noorden opnieuw een revolutionaire beweging begon. Pancho Villa richtte een
leger van 3000 man op dat de hoofdstad van de deelstaat Chihuahua wist te veroveren.
In de aangrenzende deelstaat Coahuila kwam Venustiano Carranza in opstand,
een grootgrondbezitter die zich in 1911 bij Madero had aangesloten en later door
hem tot gouverneur was benoemd.
Carranza's Plan van Guadeloupe riep op tot herstel van een grondwettige regering,
maar besteedde weinig aandacht aan sociale hervormingen. Het ‘constitutionalistische’
leger van Carranza omvatte al snel 40 000 man en Villa sloot zich bij hem aan.
De positie van Huerta, die door de Amerikaanse interventie in Veracruz toch al
was verzwakt, kwam nog verder onder druk te staan toen de opstandelingen vanuit
het noorden een opmars begonnen.
Alvaro Obregon nam op 9 juli Guadalajara in, waardoor de weg naar Mexico-Stad
openlag.
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1.
Duitsland mobiliseert en verklaart Rusland de oorlog. →

2.
In Constantinopel tekent Duitsland een geheim verdrag dat Turkijes neutraliteit
garandeert.

1.
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Nederland mobiliseert. Generaal C.J. Snijders wordt opperbevelhebber. →

2.
Duitse troepen overschrijden de grens van Luxemburg; Berlijn zendt een ultimatum
aan Brussel. →

4.
Duitsland valt België binnen. →

4.
De VS verklaren zich neutraal.

4.
Groot-Brittannië verklaart Duitsland de oorlog.

5.
De strijd om de forten van Luik begint. Franse troepen komen te hulp. Nederland
sluit de Westerschelde af.

5.
De Nederlandse regering besluit tot het uitgeven van ‘zilverbons’. →

10.
Op initiatief van koningin Wilhelmina wordt het Nationaal Steuncomité opgericht.
→

11.
Frankrijk verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog.
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12.
Groot-Brittannië verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog dat op zijn beurt de Entente
de oorlog verklaart.

12.
Bij Halen vindt een cavalerieslag plaats. →

13.
In Duitsland wordt Walther Rathenau hoofd van een grondstoffenbureau. →

16.
De boerenleiders Zapata en Pancho Villa overmeesteren Mexico-stad. De VS
interveniëren.

17.
Luik capituleert.

20.
Brussel wordt bezet; de regering vertrekt naar Antwerpen.

20.
Paus Pius X overlijdt. →

22.
Minister Treub kondigt steun aan werklozen aan. →

23.
Japan verklaart Duitsland de oorlog en valt Duitse concessies in China aan. →
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24.
Slag bij Bergen: Belgen en Britten worden verslagen. Duitse troepen trekken Frankrijk
binnen. →

31.
Bij Tannenberg (Oost-Pruisen) wordt het Russische leger - na eerdere successen verslagen door het Duitse onder generaal Ludendorff. →

Maatregelen tegen ‘vasthouding of prijsopdrijving’.

‘Zilverbons’ ter vervanging van geld
DEN HAAG, 5 augustus - De regering heeft besloten het dreigende gebrek aan
ruilmiddelen van niet te grote waarde te bestrijden door de uitgifte van ‘zilverbons’
van ƒ 1, ƒ 2,50 en ƒ 5. De wettelijke metaaldekking van bankbiljetten is gehalveerd.
10 augustus - Onder erevoorzitterschap van koningin Wilhelmina is een Koninklijk
Nationaal Steuncomité opgericht. Tot voorzitter van de Uitvoerende Commissie is
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benoemd minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, mr. M.W.F. Treub. Het
comité wil hulp bieden aan diegenen die door gemis aan werk (als gevolg van de
oorlog om ons heen) in de problemen dreigen te komen. Ook heeft het comité zich
ten doel gesteld te zorgen voor een goede levensmiddelen- en steenkooldistributie.

Rijen mensen proberen bij de Nederlandsche Bank muntgeld op te nemen.
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Oorlog Duitsland-Rusland
BERLIJN, 1 augustus - Duitsland heeft vandaag Rusland de oorlog verklaard. Dit
gebeurde nadat een twaalf uur durend ultimatum aan Petersburg was afgelopen en
Rusland heeft geweigerd een eind te maken aan de mobilisatie.
In Frankrijk is in de loop van de middag eveneens een algemene mobilisatie
afgekondigd en zijn overal mobilisatie-oproepen opgehangen.
Duitsland was gisteravond al officieel een land in ‘oorlogstoestand.’ Sinds
gistermiddag heerst er een opgewonden sfeer in de Duitse hoofdstad en verdringen
mensen zich om de talrijke kiosken en aanplakborden om van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te blijven.
Ondertussen melden zich nu duizenden mannen met uniformen, laarzen en helmen
onder de arm bij de verzamelpunten. Het hele treinverkeer wordt ten dienste gesteld
van de mobilisatie en voertuigen worden gevorderd. Van paniekreacties is tot nu toe
geen sprake en in het warme Berlijn heerst ondanks de opwinding van het moment
toch een betrekkelijk gelaten stemming.
Het officiële besluit tot mobilisatie is vanmiddag om 4 uur genomen, nadat op het
middaguur het ultimatum aan Rusland was verstreken.
Het besluit viel in de rijkskanselarij waar von Bethmann-Hollweg in aanwezigheid
van onder anderen minister Gottlieb von Jagow (Buitenlandse Zaken) en Alfred von
Tirpitz (Marine) de knoop heeft doorgehakt.
Omstreeks vijf uur ondertekende de Duitse keizer Wilhelm II de order

Een inwoner van Berlijn geeft gehoor aan de mobilisatieoproep.

tot algemene mobilisatie met als eerste mobilisatiedag morgen, zondag 2 augustus.
In Petersburg heeft de Duitse gezant daar korte tijd later de oorlogsverklaring op het
ministerie overhandigd.
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Ook aan Frankrijk was een ultimatum gestuurd waarin Duitsland geëist had dat
Parijs neutraal zou blijven. Een antwoord daarop is tot op heden niet gekomen, maar
uit de mobilisatie in Frankrijk kan worden opgemaakt dat het begin van de oorlog
met Frankrijk eerder een kwestie van uren dan van dagen kan zijn.
Met de algemene mobilisatie komt ook

Een Duitse soldaat wordt met bloemen getooid voor zijn vertrek naar het front.

het hele militaire scenario op gang dat sinds jaren in de zogenaamde ‘ijzeren kast’
van de generale staf lag opgeborgen.
Luitenant-kolonel Groener, die binnen de generale staf de ‘Eisenbahnabteilung’
leidt, heeft intussen officieren met mars- en vervoersstaten naar de verschillende
hoofdkwartieren uitgestuurd.
De transporten van de troepen van de grensbeveiliging - de ‘Grenzschutz’ - zijn
in de loop van de avond al op gang gekomen. Verwacht wordt dat morgen nog de
cavaleriedivisies naar de verzamelplaatsen zullen worden overgebracht.

Nederland mobiliseert om neutraliteit te handhaven
DEN HAAG, 1 augustus - De gisteren afgekondigde mobilisatie is in volle gang.
Alle militie- en landweerplichtigen, in totaal ongeveer 200 000 man, zijn opgeroepen
zich zo snel mogelijk bij de opkomstcentra te melden. Tot opperbevelhebber van het
leger is benoemd luitenant-generaal C.J. Snijders.
Voor de handhaving van Nederlands neutraliteit lijkt de omvang van het leger
voldoende. Zorgen baart echter de wapen- en munitievoorraad. Geweren en karabijnen
zijn er genoeg, het ontbreekt de troepen echter aan mitrailleurs en veldgschut; de
munitievoorraden zijn bedroevend klein. Ook de uitrusting - kleding en schoeisel laat veel te wensen over.
3 augustus - In het debat in de Tweede Kamer over de door de regering getroffen
maatregelen hebben alle politieke partijen zich ondubbelzinnig achter het kabinet
geschaard. ‘Laat ons bedenken dat alles wat naar partijdigheid zweemt, thans terzijde
moet worden gesteld. In ons leger dienen geen partijen, maar Nederlanders’, aldus
CHU-leider Lohman, hierin van harte bijgevallen door zijn doorgaans felste opponent,
SDAP-leider Troelstra. Als er ooit een regering onschuldig is aan de losgebarste
misdadige oorlog, zo betoogde de socialistische voorman, dan is het wel de
Nederlandse. Daarbij is het nu geen tijd om kritiek te leveren ‘omdat in deze ernstige
omstandigheden de nationale gedachte de nationale geschillen overheerst’.
Het is duidelijk dat de partijen hebben besloten tot een godsvrede.
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Op diverse plaatsen in het land zijn stakingen afgebroken, omdat
vakbondsbestuurders en stakers het gezien de internationale en nationale toestand
niet juist achten sociale conflicten uitgerekend nu via economische ontwrichting uit
te vechten.

Nederlanders die onder de wapenen zijn geroepen, brengen voor hun vertrek in huiselijke kring een
toast uit op de koningin.
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Duitsland valt België binnen
BERLIJN, 4 augustus - Duitse troepen zijn vanochtend omstreeks acht uur Belgisch
grondgebied binnengedrongen.
Bij Gemmenich, even ten zuiden van Vaals, zijn de eerste Duitse soldaten de grens
overgetrokken. In totaal zijn naar schatting 25 000 infanteristen, 8000 cavaleristen
en 124 stukken geschut van Duitse zijde bij de operatie ingezet.
Naar verluidt is bij de opmars ook gebruik gemaakt van de weg westwaarts van
Moelingen, die tussen de grenspalen 42 en 44 gemeenschappelijk bezit van Nederland
en België is, hetgeen ook Nederland in een precair diplomatiek parket kan brengen.
Doel van de Duitse legers onder commando van Otto von Emmerich is de vesting
Luik, die omgeven is met zware geschutsforten van waaruit met in totaal 400
kanonnen bijna heel oostelijk België kan worden bestreken.
De Duitse inval in België volgt twee dagen na de inval in Luxemburg. De afgelopen
dagen is door Berlijn eerst zware diplomatieke druk op de Belgische regering
uitgeoefend om een vrije doortocht aan de Duitse legers te verlenen.
De strategie van de Duitse legerleiding is er namelijk op gericht, zo valt uit de
troepenbewegingen van de laatste dagen op te maken, om met een grote ‘zwaai’ van
de rechterflank Frankrijk in het noorden te belagen en daarmee

De opgeblazen maasbrug bij Dinant.
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Britse soldaten begeven zich na hun ontscheping in Oostende naar het front.

de forten aan de Frans-Duitse grens te ontwijken.
Op 2 augustus - eergisteren - had de Duitse gezant in Brussel nog een nota
overhandigd waarin gezegd werd dat volgens ‘betrouwbare inlichtingen’ Franse
troepen van plan waren via België Duitsland aan te vallen. Voor Duitsland was het
derhalve een ‘eis van zelfbehoud de vijandelijke aanval vóór te zijn’. België had dit
verzoek tot doortocht echter bijna direct van de hand gewezen. Gisteren verklaarde
de Belgische regering zich vastbesloten ‘om zich met alle haar ten dienste staande
middelen tegen iedere aanval op haar rechten te weer te zullen stellen’.
De inval in België betekent ook dat Groot-Brittannië, dat de mobilisatie voor
morgen, 5 augustus, al had afgekondigd, nu feitelijk in oorlog is met Duitsland. De
oorlogsverklaring is vandaag in Londen ondertekend door koning George V.
Groot-Brittannië is een van de staten die via verdrag de integriteit van België heeft
gegarandeerd.
Nog onduidelijk blijft vooralsnog of de troepen van de Britisch Expeditionary
Force in Antwerpen en Oostende of in de Franse haven Le Havre zullen landen. (De
landing zal uiteindelijk plaatsvinden in Oosteinde.)

Japan verklaart Duitsland de oorlog
TOKIO, 23 augustus - Ook Japan heeft vandaag Duitsland de oorlog verklaard en
daarmee uitvoering gegeven aan het verdrag met Engeland van 1902. Hierin wordt
bepaald dat beide landen elkaar te hulp zullen komen wanneer een van hen met meer
dan één land in een oorlog verwikkeld raakt.
De Japanse oorlogsverklaring volgt op een ultimatum dat 14 augustus jongstleden
aan de Duitse regering werd gezonden. Daarin stelt Japan de eis dat Duitsland vóór
15 september het van China gepachte handelssteunpunt Qingdao aan de kust van de
Chinese provincie Shandong opgeeft.
Japan wil naar eigen zeggen dit gebied ‘eventueel’ aan China teruggeven, maar
waarnemers achten het waarschijnlijker dat Tokio de havenstad zelf zal opeisen. Nu
al zijn Japanse oorlogsschepen op weg naar Qingdao, vermoedelijk om de haven te
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blokkeren. Als tweede ultimatum stelde Japan ruim een week geleden de eis dat alle
Duitse oorlogsschepen zich verwijderen uit de Oostaziatische wateren of zich laten
ontwapenen.
Duitsland heeft tot dusverre op beide eisen niet gereageerd.

Rathenau hoofd van nieuw bureau voor grondstoffen
BERLIJN, 13 augustus - De 43-jarige Walther Rathenau is vandaag benoemd tot
hoofd van een nieuw op te richten bureau voor grondstoffenvoorziening van het
ministerie van Oorlog. Dit zogenaamde ‘Rohmaterialamt’ valt onder het ministerie
van Oorlog en heeft tot doel een inventarisatie te maken van de aanwezige
grondstoffen en de oorlogsbehoeften. De oprichting van een dergelijk bureau is
enkele dagen geleden bekendgemaakt. Achtergrond van de oprichting is de angst dat
Duitsland in de strijd tegen de geallieerde mogendheden te weinig grondstoffen zal
hebben om de oorlog vol te houden. De snelle oprichting duidt er tevens op dat tot
nu toe aan economische planning betrekkelijk weinig is gedaan. Het ‘Rohmaterialamt’
is hiermee een reactie op de door de geallieerden ingestelde economische blokkade.
Het nieuwe bureau is opgericht op aandrang van de man die nu de leiding heeft
gekregen, Walther Rathenau. Rathenau was tot nu toe president-commissaris van de
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG) en heeft de afgelopen dagen al laten
doorschemeren dat de Duitse economie niet uit de problemen zal raken door een
vermoedelijk succes in de Blitzkrieg, maar dat het zaak is een grondige coördinatie
te bewerkstelligen tussen organisaties en kartels uit het bedrijfsleven voor een
gezamenlijke oorlogsinspanning.
Rathenau - zoon van AEG-oprichter Emil Rathenau - lijkt voor de nieuwe functie
de aangewezen man. Al eerder publiceerde hij artikelen, waarin overheveling van
ondernemerstaken naar de overheid werd bepleit, met name op het terrein van de
grondstof- en energievoorziening.

Rijkssteun voor werklozen
DEN HAAG, 22 augustus - Minister Treub van Landbouw, Nijverheid en Handel
heeft een noodregeling afgekondigd voor de steun aan werklozen. Zodra het vermogen
van de werkloosheidskassen van de vakbeweging door uitkeringen is gedaald tot
25% van dat op 1 augustus, wordt de steunverlening overgenomen door de gemeenten.
De extra kosten hiervan worden voor de helft door het Rijk vergoed; voor de andere
helft stelt het Rijk extra kredieten ter beschikking.
Treub hoopt met deze noodregeling de werkloosheidsverzekering zoals die tot nu
toe in ons land is gegroeid, veilig te stellen. Hij wil deze echter niet uitbreiden; de
regeling geldt dan ook alleen voor de bestaande kassen.
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Verlies Russen in slag bij Tannenberg
BERLIJN, 31 augustus - Na een hevige veldslag die vijf dagen achtereen bij het
Pruisische Tannenberg heeft gewoed, hebben Duitse troepen het 2de Russische leger
verslagen. Zeker 30 000 Russische soldaten zijn gesneuveld. Duitse eenheden hebben
naar wordt gemeld 92 000 Russische soldaten krijgsgevangen gemaakt. De
commandant van het 2de Russische leger, generaal Samsonov, heeft gisteren
zelfmoord gepleegd.
De overwinning van het 8ste Duitse leger onder de nieuwe leiding van de generaals
Paul von Hindenburg en Erich Ludendorff betekent de grootste Duitse overwinning
tot nu toe in de bijna een maand durende oorlog.
Duitse troepen zijn er de afgelopen dagen in geslaagd het 6de Russische legerkorps
van Blagovesjtsjenski - dat was opgerukt om het Duitse leger de weg naar de rivier
de Weichsel af te snijden - in de rug aan te vallen en te isoleren. Een belangrijke rol
bij de Duitse overwinning heeft vervolgens het zware artilleriegeschut gespeeld,
waarna het hele 2de Russische leger kon worden omsingeld.
In heel Duitsland zijn lovende artikelen over de generaals von Hindenburg en
Ludendorff in voorbereiding, die

Links: kozakken in de aanval bij Tannenberg. Rechts: de Duitse generaal von Hindenburg overziet
de veldslag.

als helden van de slag bij Tannenberg worden opgevoerd.
Anderhalve week geleden nog was de commandant van het 8ste Duitse leger,
generaal Max graaf von Prittwitz, wegens eigenmachtig optreden door het hoge
commando in Koblenz ontslagen. Het relatief betrekkelijk zwakke Duitse leger had
zich tot de slag bij Tannenberg enkele weken lang in een precaire situatie bevonden.
Op 20 augustus hadden de Duitse legers in het oosten van Pruisen bij Frankenau een
nederlaag tegen het 1ste Russische leger geleden en waren sindsdien op de terugtocht.
Deze terugtocht was echter veranderd in een nieuw front en wel tegen het 2de
Russische leger dat vanuit het zuiden Pruisen was binnengevallen. De Duitse
legerleiding nam hierbij een aanzienlijk risico omdat het leger tussen beide Russische
legers in de tang zou kunnen worden genomen. Het lste Russische leger bleek evenwel
door gebrek aan communicatie en door de lange aanvoerlijnen de achtervolging niet
te hebben ingezet, zodat het numeriek zwakkere Duitse leger de kans kreeg apart
met de zuidelijke Russische hoofdmacht af te rekenen.

Frans-Britse nederlaag
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Grote aantallen autobussen vervoeren Franse soldaten naar het front.

CHARLEROI, 25 augustus - Vandaag zijn de Duitsers Frankrijk binnengevallen.
De nederlaag bij Charleroi en de daaropvolgende terugtocht van de Fransen opende
de weg voor de invasie. Het Franse leger probeert nu vooral te voorkomen dat Parijs
wordt ingenomen.
Zware gevechten spelen zich af in Noord-Frankrijk, in de buurt van de Somme.
De grootte van het Duitse leger is door de Geallieerden duidelijk onderschat, evenals
het aantal kanonnen waarover de aanvallers beschikken. Frankrijk stuurde een half
miljoen soldaten in rode pantalons (prachtige schietschijven, waar de legerstaf echter
niets aan wil veranderen) erop uit om een leger te bestrijden dat niet alleen tweemaal
zoveel manschappen telt, maar ook nog eens het dubbele aantal kanonnen - met
bovendien een veel grotere reikwijdte dan die van de Fransen.
Bij Charleroi kwamen de Fransen met 308 stuks zwaar geschut. De Duitsers hadden
er 2000. De Fransen en Engelsen, geschokt door de schending van de Belgische en
Luxemburgse neutraliteit, achtten de tijd gekomen het Duitse leger aan te vallen.
Duizenden doden zijn hierdoor de afgelopen dagen gevallen (het exacte aantal wordt
nog geheimgehouden) tijdens de gevechten in zuidelijk België, aan de Sambre, bij
Dinant, Bergen en Charleroi. Bij Bergen moesten de Engelsen de strijd opgeven;
Frankrijk blies de terugtocht bij Charleroi, achtervolgd door het Duitse leger.

Cavalerieslag bij Halen
HALEN, 12 augustus - Bij Halen heeft het Duitse cavaleriekorps van generaal von
der Marwitz gepoogd een overtocht over de Gete te forceren.
Zes cavalerieregimenten, versterkt met twee bataljons jagers en voorzien van
machinegeweren, stormden op tegen de eenheden van de Belgische cavaleriedivisie
van generaal De Witte die afgestegen waren om zich te kunnen verdedigen.
De strijd begon omstreeks 8 uur met een aanval op fietsende carabiniers bij de
brug in Halen. Vanaf de middag voerde de Duitse cavalerie 8 opeenvolgende charges
uit, maar ondertussen kwam de 4de gemengde brigade de verdedigers te hulp. Bij
het vallen van de avond hebben de Duitsers zich ontmoedigd teruggetrokken, met
achterlating van ongeveer 150 doden en veel gewonden.
Op het slagveld liggen veel dode paarden en honderden Duitse helmen met
glimmende emblemen. Naar analogie
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Duitse Huzaren in Brussel.

van de ‘Slag der Gulden Sporen’ wordt gesproken over de ‘Slag der Zilveren Helmen’.

Vredestichter Paus Pius X overleden
ROME, 20 augustus - Paus Pius X (Giuseppe Sarto) is op 79-jarige leeftijd overleden.
Hij heeft veel voor de Kerk betekend. Dat hij toeliet dat de door hem aangevoerde
strijd tegen het modernisme nogal eens het karakter van een heksenjacht aannam, is
hem door velen kwalijk genomen. Politiek is hij actief geweest als vredestichter
(scheidsrechter in grenskwesties tussen Brazilië, Bolivia, Peru), ook in Europa. Het
heet geen toeval dat hij stierf enkele dagen na het uitbreken van de Wereldoorlog.
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2.
De Franse regering trekt zich terug naar Bordeaux.

3.
Russische troepen veroveren Lemberg (Lwov) in Galicië; het Oostenrijks-Hongaars
leger dreigt omsingeld te worden en trekt zich terug (100 000 man krijgsgevangen.)

3.
De aartsbisschop van Bologna, kardinaal Giacomo della Chiesa (59) wordt als
Benedictus XV de nieuwe paus.

3.
Vorst Wilhelm von Wied verlaat Albanië. →

4.
Minister Treub van Landbouw, Handel en Nijverheid komt met een ‘Beurswet’ om
de financiële paniek te beteugelen.

5.
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Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Rusland sluiten het pact van Londen: geen
afzonderlijke vrede.

6.
Koning Albert ontslaat chef-staf De Ryckel en gaat zelf de honneurs waarnemen
(bijgestaan door kolonel Wielemans).

7.
Na aanvankelijke successen van Servië tegen Oostenrijk-Hongarije keren de kansen:
het leger wordt teruggeslagen over de Drina.

9.
Tijdens de Slag aan de Marne, begonnen op 3 september wordt de Duitse opmars
gestuit. Parijs is gered. →

9.
Het Duitse leger onder generaal von Hindenburg verslaat het Russische leger onder
generaal Rennenkampf bij de Mazoerische Meren (Oost-Pruisen). →

14.
De Duitse staf-chef von Moltke wordt vervangen door von Falkenhayn.

15.
Bij de slag aan de Aisne stabiliseert het front zich; de eerste loopgraven worden
gegraven.

15.
De Amerikaanse mariniers die de Mexicaanse havenstad Veracruz bezet houden
trekken zich terug.
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18.
De zo geheten wedloop naar de kust begint: zowel Duitse als geallieerde troepen
richten hun aandacht naar de Kanaal-en Noordzeekust.

26.
De Brusselse burgemeester A. Max wordt door de Duitsers gearresteerd.

Gestorven:
5.
Charles Peguy (7-1-1873) Frans schrijver

Duitse Blitzkrieg mislukt
BERLIJN, 10 september - Het 1ste en het 2de Duitse leger trekken zich op grote
schaal van de Marne terug, nadat eergisteren Britse troepen de rivier met succes zijn
overgestoken. De terugtocht betekent dat de zogenaamde Blitzkrieg is mislukt en
het oude Schlieffen-plan niet kon worden uitgevoerd. Officieel houdt de ‘Oberste
Heeresleitung’ zich over de gebeurtenissen aan het westelijk front nog op de vlakte.
Gisteren meldde het Berliner Tagblatt alleen met een paar regels - afkomstig van de
Rotterdamse correspondent van het blad - dat er bij Parijs een veldslag woedde.
Vandaag heeft de OHL slechts een korte verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd
dat Duitse troepen in twee dagen durende gevechten de vijand hebben tegengehouden
en zelfs successen hebben geboekt. Het communiqué van de OHL noemt als buit
‘vijftig stuks geschut en enkele duizenden gevangenen’.
Uit het frontgebied daarentegen komen berichten die over een wanordelijke vlucht
van het 1ste leger en over een

Duitse soldaten in een loopgraaf tijdens de slag aan de Marne.

pessimistische stemming spreken. Vele tienduizenden Duitse soldaten zijn volgens
onbevestigde geruchten al gesneuveld en er is na de lange marsen in de hete
augustusmaand sprake van uitputting bij diverse korpsen. Ook heerst ongerustheid
over de trage aanvoer van materieel en munitie.
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Opperbevelhebber Helmuth von Moltke zou door het verloop van de strijd zwaar
zijn aangeslagen en zou vandaag bevel hebben gegeven tot een algemene terugtocht
van alle legers achter het riviertje de Aisne. In Berlijn waar het gonst van geruchten,
wordt al rekening gehouden met de kans dat von Moltke als chef van de generale
staf zal worden vervangen. Als mogelijke opvolger doet de naam van Erich von
Falkenhayn de ronde, die op het ogenblik minister van Oorlog is in het Duitse kabinet
van von Bethmann-Hollweg.

Duitse zege bij Mazoerische Meren
BERLIJN, 9 september - De Russische generaal Pavel K. Rennenkampf heeft zijn
1ste leger het bevel tot de terugtocht gegeven. Daarmee heeft hij een dreigende
vernietigingsslag verhinderd, nadat twee Duitse legerkorpsen er gisteren en vandaag
in waren geslaagd langs de zuidflank het Russische leger in omsingelingsgevaar te
brengen. Bij Lötzen - een landstrook tussen twee meren - was het de Duitse troepen
gelukt een opening in de Russische linies te forceren. Zware gevechten worden nog
uit diverse gebieden nabij de Mazoerische Meren gemeld. Naar schatting 45 000
Russische soldaten hebben zich overgegeven. Het 8ste Duitse leger was de aanval
op het 1ste Russische leger begonnen, nadat eind vorige maand het 2de Russische
leger bij Tannenberg was verslagen. Onder bevel van Paul von Hindenburg en Erich
Ludendorff hadden de Duitse troepen daarna opdracht gekregen om Oost-Pruisen
van Russen te zuiveren. Uit Frankrijk waren bovendien twee korpsen en een
cavaleriedivisie naar het Oostfront gestuurd.
De overwinning van vandaag bij de Mazoerische Meren betekent dat Oost-Pruisen
weer in Duits bezit komt. Voor het Duitse moreel gaat het hier om een uiterst
belangrijke overwinning, want het betekent dat de Russen zijn verdreven uit een
klassiek-Duitse provincie, waar een groot deel van de Duitse aristocratie haar wortels
en ‘Heimat’ heeft. Voor Paul von Hindenburg betekent de overwinning dat zijn faam
als veldheer voorgoed gevestigd lijkt.
Algemeen wordt verwacht dat de Duitsers nu hun Oostenrijkse bondgenoot te hulp
zullen snellen, die tot nu toe in Galicië al enkele veldslagen heeft verloren en massaal
op de vlucht dreigt te slaan. Intussen heeft tsaar Nicolaas II bij decreet bepaald dat
de Russische hoofdstad Petersburg voortaan Petrograd zal heten. De stad aan de
Neva werd tweehonderd jaar geleden door tsaar Peter de Grote gesticht en was in
het Duits naar hem genoemd: Sint-Petersburg. Dat was onder invloed van de
westelijke oriëntatie van de tsaar gebeurd. De nieuwe naam symboliseert de afkeer
van Duitsland, die op het ogenblik in Russische kring virulent is. Ook andere namen
met een Duitse oorsprong willen de Russen uit hun vocabulaire verdrijven.

Wilhelm von Wied verlaat Albanië
DURRËS, 3 september - Slechts een halfjaar nadat hij met veel vlagvertoon in zijn
nieuwe vorstendom was aangekomen, is Wilhelm von Wied vandaag uit Albanië
vertrokken.
Wilhelm, die door de Europese mogendheden was aangewezen als heerser over
het pas onafhankelijk geworden Albanië, heeft geen schijn van kans gekregen zijn
autoriteit te vestigen. Dat lag voor een deel aan de interne verhoudingen. De
burgeroorlog, de anarchie en de strijdbare mentaliteit van de stammengemeenschappen
in het land hebben elk centraal gezag verhinderd.
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Een van de belangrijkste medewerkers van Wilhelm von Wied, de Nederlandse
overste Thomson, werd in juni in Durrës vermoord. Thomson was belast met de
organisatie van een Albanese gendarmerie.
Voor een deel waren ook internationale geschillen over de rol van Albanië oorzaak
van Wilhelms falen. Oostenrijk heeft steeds een krachtig Albanië gewenst als een
buffer tegen een naar de Adriatische Zee opdringend Servië, terwijl Italië juist een
zwak Albanië wenste omdat het zelf aspiraties heeft voor een dominerende rol in het
gebied.

De Nederlandse officier Thomson.
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4.
In gebouw Concordia te Amsterdam wordt het Landelijk Agitatiecomité van de
Samenwerkende Arbeidersvereenigingen (SAV) opgericht. Dit is een
samenwerkingsverband van SDP, NAS, anti-militaristen en vrij-socialisten dat ageert
tegen het regeringsbeleid om de door de oorlog ontstane noden te lenigen. Voorzitter
wordt SDP-leider Wijnkoop.

5.
Een Frans vliegtuig haalt een Duits toestel nabij Reims neer. →

10.
Antwerpen capituleert; circa 1 miljoen vluchtelingen zoeken bescherming in
Nederland. →

13.
In Zuid-Afrika komen Duitsgezinde Boeren in opstand tegen het pro-geallieerde en
dus pro-Britse beleid van de regering. De leiding ervan heeft generaal Chr. de Wet.
De regering kondigt de staat van beleg af.

13.
De Belgische regering vestigt zich te St. Adresse bij Le Havre.
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15.
Het Amerikaanse Congres neemt de Clayton Act aan die vakbonden uitsluit van
anti-trustwetgeving. →

19.
Luderitz in Duits-Zuidwest-Afrika wordt door Botha ingenomen.

21.
Slag om Warschau (begonnen op 15 oktober): de Duitse troepen moeten zich
terugtrekken.

28.
Een Oostenrijkse rechtbank spreekt 5 doodstraffen en 9 gevangenisstraffen (tussen
7 en 20 jaar) uit tegen de dader en handlangers van de moord in Sarajevo.
Doodstraffen zijn er voor de leden van de Servische Zwarte-Hand-organisatie; de
dader krijgt 20 jaar.

29.
Na onverhoedse bombardementen op Odessa en Sebastopol (Krim) verklaart Rusland
Turkije de oorlog.

31.
De Duitse troepen trekken zich terug van de IJzer. →

30.
Het geallieerd offensief bij Ieperen begint.
-. Op een revolutionaire conventie in Mexico blijken de opstandelingen sterk verdeeld.
→
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Geboren:
6.
Thor Heyerdahl, Noors etnograaf

27.
Dylan Thomas (†9-11-1953) Engels dichter en (hoorspel-)schrijver

Succes Belgen aan IJzer

Duitse troepen worden bedreigd door het stijgende water aan het IJzerfront.

BERLIJN, 31 oktober - Na een algemene Duitse aanval tussen Nieuwpoort en
Rijsel, die door keizer Wilhelm II van nabij werd gevolgd, hebben de Duitse troepen
zich gisteravond laat en vanmorgen moeten terugtrekken. Na gevechten bij
Ramskapelle en Pervijze en hevige tegenaanvallen met mitrailleurvuur, waardoor
hele pelotons Duitse soldaten zijn weggemaaid, merkten Duitse troepen gistermiddag
plotseling dat de weilanden achter hen modderig werden en het water begon te stijgen.
De Belgische kapitein Umé zou er in de late avond van 29 oktober in zijn geslaagd
met enkele soldaten via een sluisdeur in het kanaal Nieuwpoort-Veurne de schuiven
te bereiken. Deze bleken niet door Duitsers te zijn bewaakt. Daarna zou hij met
krukken de toegangen tot de Noord vaart hebben geopend, waardoor bij de nachtelijke
vloed honderdduizenden kubieke meter water ongemerkt het land op stroomde. Tegen
de ochtend zouden zij bij eb de sluisschuif weer hebben gesloten. Het betreft hier de
meest succesrijke inundatie van de afgelopen week, die de Belgen dank zij ingenieuze
adviezen van schipper Hendrik Geeraert hebben weten uit te voeren.
De tegenslagen voor de Duitse legers betekenen dat nu een tweede poging om een
doorbraak te forceren is mislukt. De nieuwe opperbevelhebber von Falkenhayn had
getracht in Noord-Frankrijk een beslissende slag te leveren. Daartoe was onder meer
per trein het 6de Duitse leger, onder aanvoering van kroonprins Ruprecht van Beieren,
uit Lotharingen naar Noord-Frankrijk overgebracht. Deze had opdracht gekregen
om Amiens te veroveren en van daaruit naar de kust op te rukken. Nu een Blitzkrieg
niet meer mogelijk was, had de Duitse legerleiding erop gespeculeerd om vóór de
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winter de rest van België en de industriegebieden en havens bij Calais te veroveren.
Aanvankelijk werden enkele successen geboekt. Zo was op 10 oktober na
beschietingen door Dikke Bertha's Antwerpen gevallen en had men op enkele plaatsen
de rivier de IJzer overgestoken. Maar hier ontwikkelde zich algauw een
loopgravenstrijd en bleek het Duitse leger te weinig eenheden te hebben om de
continuïteit van de aanval te waarborgen.
Hoewel sindsdien nog aanvalsgolven over en weer te zien zijn, is de beweeglijke
oorlogvoering als geheel nu mislukten richt het Duitse leger zich overal min of meer
in op stabiele verdedigingslinies.

Mexicaanse opstandelingen verdeeld

Links: rebellen trekken Mexico-Stad binnen. Rechts: Villa (linksmidden) met Zapata in het presidentiële
paleis.

AGUASCALIENTES, oktober - Op een revolutionaire conventie in de Mexicaanse
stad Aguascalientes blijken de opstandelingen die samen de val van president
Victoriano Huerta hebben bewerkstelligd, onderling sterk verdeeld. Na de conventie
komt het tot een breuk tussen Carranza enerzijds en Pancho Villa en Emiliano Zapata
anderzijds en breken er felle onderlinge gevechten uit. De aanhangers van Villa en
Zapata weigeren op de conventie het leiderschap van Carranza te erkennen. De
conventie beschouwt zichzelf als het hoogste wettelijke gezag, en stelt dat Carranza
op 10 november moet aftreden. Achtergrond van de meningsverschillen zijn sociale
vraagstukken. Carranza heeft vooral het belang van een grondwettige regering en
van het opheffen van monopolieposities beklemtoond, terwijl Villa en Zapata meer
hebben opgeroepen tot sociale hervormingen, waaronder vooral landhervorming.
Na de weigering van Carranza om af te treden nemen troepen van Emiliano Zapata
en Pancho Villa Mexico-Stad in en trekt Carranza zich terug in Veracruz.
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Oorlog in lucht begonnen

Kanonnier van een Hansa-Brandenburg.

REIMS, 5 oktober - Een Voisin 3 van de Franse luchtmacht heeft tijdens een
luchtgevecht een Duits toestel van het type Aviatik neergehaald. Het Franse toestel
was daartoe met een 37 mm Hotchkiss-boordkanon uitgerust.
Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een dergelijk wapen vanuit een vliegtuig
werd gebruikt.
Nadat de Italiaanse kapitein Piazza in 1911 bij Bengazi al een verkenningsvlucht
in een Blériot XI boven vijandelijke linies uitvoerde, heeft het tijdperk van de
luchtgevechten nu dus definitief zijn intrede gedaan.

Clayton Act door Congres aanvaard
WASHINGTON, 15 oktober - Het Amerikaanse Congres heeft een wet aangenomen
die een uitbreiding betekent van de Sherman-wet van 1890 en de praktijken in het
zakenleven wil bestrijden, die erop gericht zijn concurrentie tegen te gaan en een
monopoliepositie te verwerven. Dit amendement op de Sherman Antitrust Act staat
bekend onder de naam Clayton Act.
Belangrijk in de wet zijn de bepalingen over de rechten van arbeiders. Arbeid mag
niet worden beschouwd als ‘handelswaar’ en vakbonden mogen niet onwettig worden
verklaard. Ook het stakingsrecht wordt erkend.
Achtergrond van de wet is dat de liberaal ingestelde Congresleden willen bewijzen
dat er een alternatief is voor de bewering van de socialisten dat het kapitalisme
onvermijdelijk zou leiden tot de vorming van onverwoestbare monopolies. Hun
overtuiging is dat het publiek zich daartegen alleen kan wapenen door die monopolies
te nationaliseren. De liberalen daarentegen menen dat wanneer de bedrijven maar
gedwongen zijn te concurreren, het onmogelijk is dat zich monopolies gaan vormen.
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1.
Von Hindenburg wordt bevorderd tot maarschalk en benoemd tot opperbevelhebber
aan het oostfront (gesecondeerd door von Ludendorff).

1.
De encycliek Ad beatissimi verschijnt. →

2.
De Britse regering annexeert Cyprus. →

3.
De Britten verklaren de Noordzee tot oorlogsgebied; ladingen van schepen van
neutrale landen zoals Nederland kunnen als contrabande geconfisqueerd worden.

5.
Engeland, Rusland en Frankrijk verklaren Turkije de oorlog. →

6.
Minister Treub wil een vrijwillige Staatslening uitschrijven. →

7.
Japan bezet de Duitse concessie in China, Qingdao op het schiereiland Shandong.
→
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12.
De Turkse sultan roept op tot een heilige oorlog tegen Frankrijk en Groot-Brittannië.

15.
De Italiaanse socialist Benito Mussolini richt het blad Populo d'Italia op om - tegen
de partijlijn in - te ijveren voor deelname aan de oorlog. →

16.
De nieuwe paus, Benedictus XV, doet een vredesappel aan alle naties.

17.
Aan het IJzerfront stabiliseert de situatie zich; de loopgravenoorlog begint.

17.
De VS verklaren de Panamakanaalzone tot neutraal gebied.

22.
De middeleeuwse Hallen van Ieper branden af. →

23.
Generaal von Bissing volgt Von der Goltz op als gouverneurgeneraal van bezet
België.

23.
Op initiatief van de president van de Nederlandsche Handel- Maatschappij, C.J.K.
van Aalst, wordt de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (NOT) opgericht
om de handel ondanks de oorlog gaande te houden. →
-. In Rusland schaart de Doema zich steeds meer achter de regering, als gevolg van
de oorlog. →
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Gestorven:
24.
Lodewijk de Raet (17-2-1870) Belgisch econoom en voorvechter van de
vernederlandsing van de Gentse Universiteit

Ieper wordt gebombardeerd

Ruïne van de kathedraal St. Martin in Ieper na het Duitse bombardement.

IEPER, 22 november - Gistermorgen vanaf 9 uur is het centrum van de stad Ieper
bestookt met nauwkeurig gerichte (brand)granaten. Het belfort, de hallen, de
kathedraal en talrijke waardevolle woonhuizen stonden weldra in lichterlaaie. De
felle brand woedde de hele zondag. Dank zij het werk van moedige burgers konden
enige kunstschatten worden gered.
De vliegtuigbommen en de eerste beschietingen, vanaf eind oktober, hebben al
een aanzienlijk aantal Ieperlingen op de vlucht gedreven.
De systematische beschieting is waarschijnlijk een wraakmaatregel voor het
mislukken van de eerdere Duitse aanvallen op Ieper.

NOT moet contrabande verhinderen
DEN HAAG, 23 november - Enkele grote banken en rederijen hebben de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij opgericht. De NOT stelt zich ten doel te
garanderen dat goederen, die door de Britse regering zijn bestempeld als contrabande,
niet via Nederland naar Duitsland worden doorgevoerd.
De NOT is ontstaan, nadat steeds meer Nederlandse schepen met goederen voor
Nederland aan boord in Engeland werden vastgehouden, omdat de Engelsen garanties
wilden hebben dat de lading niet via Nederland naar Duitsland zou gaan.
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Diegaranties kon de Nederlandse regering, op grond van haar neutraliteitsbeleid,
niet geven. De Engelsen zijn ermee akkoord gegaan, dat dan een particuliere
vennootschap de gewenste garanties afgeeft.
De NOT eist hoge bankgaranties, die in geval van contractbreuk door degene voor
wie ze optreedt, verloren gaan. Ook kan ze hoge boetes opleggen. Verder zal er een
controleorgaan worden ingesteld. Hiermee hoopt de NOT het nakomen van de
verplichtingen te verzekeren.

Treub wil vrijwillige staatslening
DEN HAAG, 6 november - De Nederlandse regering overweegt ter dekking van de
mobilisatie- en oorlogskosten een vrijwillige staatslening van ƒ 275 miljoen uit te
schrijven tegen een rente van 5%. Dit blijkt uit een geheime nota van de nieuwe
minister van Financiën, Treub, aan de Tweede Kamer. (Treub werd op 24 oktober
tot minister van Financiën benoemd als opvolger van minister Bertling, die niet
opgewassen bleek tegen de door de oorlog uiterst gecompliceerde financiële
vraagstukken.)
In de Tweede Kamer zijn stemmen opgegaan het benodigde bedrag niet via een
staatslening te verwerven, maar door een heffing ineens op vermogens. Treub acht
dit in strijd met de ‘godsvrede’ tussen regering en parlement, aangezien een heffing
ineens ter financiering van de staatsuitgaven zou indruisen tegen de tot nu toe
gevolgde praktijk.
Om de rente op de staatslening (ƒ 26,5 miljoen per jaar) te betalen wil Treub
twintig opcenten heffen op alle directe belastingen, de successiebelasting en de wijnen suikeraccijns.
19 november - F.E Posthuma is benoemd tot minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel, als opvolger van Treub die is overgestapt naar het departement van
Financiën.
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Entente verklaart oorlog aan Turkije
CONSTANTINOPEL, 5 november Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk hebben
Turkije de oorlog verklaard. Deze verklaring is een gevolg van het deelnemen van
het Ottomaanse Rijk aan de oorlog aan de zijde van Duitsland. Het Ottomaanse leger
is de strijd begonnen naast het Duitse leger aan de diverse Duits-Oostenrijkse fronten.
De oorlogsverklaring is een overwinning voor Enver Pasja, die vanaf het begin
van de oorlog de kant van de Duitsers wilde kiezen. Jamal Pasja, een van de drie
belangrijkste officieren van de Jong-Turken, is voor een neutrale houding.
In juni 1914 bracht hij een bezoek aan Frankrijk met de bedoeling een goede
verhouding op te bouwen met de Fransen. De sympathie van Enver Pasja voor de
Duitsers heeft onder andere te maken met het feit dat hij in 1909 militair attaché in
Berlijn was. Sindsdien heeft hij zijn contacten met de Duitsers niet verbroken.
Op 2 augustus ondertekenden de Ottomaanse en de Duitse regering een geheim
verdrag, waarin het Ottomaanse Rijk beloofde neutraal te blijven in de oorlog. Maar
de situatie veranderde snel.
Toen de Ottomaanse regering daadwerkelijk aan de oorlog ging deelnemen, besloot
de Britse regering op 2 november definitief Cyprus te annexeren.
Deze beslissing wekte hoge verwachtingen bij de Grieks-Cyprioten over de op
handen zijnde Britse schenking van het eiland aan Griekenland; zij zaaide onrust bij
de Turken.

Socialist Mussolini richt krant op
ROME, 15 november - De Italiaanse socialist Benito Mussolini heeft het blad Il
populo d'Italia opgericht, spreekbuis van allen ter linkerzijde die voorstander zijn
van Italiaanse interventie in de oorlog. Een van de motto's van het blad is ontleend
aan een uitspraak van Napoleon: ‘De revolutie is een idee plus bajonetten.’
Het pleidooi van Mussolini voor deelneming aan de oorlog heeft hem in conflict
gebracht met de socialistische partij, die een puur pacifistische lijn volgt. In juli
verkondigde hij nog uitgesproken pacifistische ideeën, in oktober bepleitte hij ‘actieve
neutraliteit’.
Op 24 november wordt hij uit de socialistische partij gezet, nadat hij al eerder de
leiding van het partijblad Avanti! had moeten opgeven. Als hoofdredacteur van
Avanti! en, eerder, van het weekblad Lotta di Classe had Mussolini veel ruimte
gekregen om zijn antimilitaristische, antiklerikale en antiparlementaire ideeën te
uiten.
Il Populo d'Italia, opgericht met de steun van een conservatieve krant in Bologna,
blijft langetijd een spreekbuis van Mussolini om te ijveren voor deelname aan de
oorlog.

Paus maakt eind aan Integralisme
ROME, 1 november - In de eerste encycliek van Benedictus XV Ad beatissimi die
vandaag verschenen is, maakt de paus een eind aan het Integralisme, een stroming
in de kerk die een overreactie is op het Modernisme, waartegen Benedictus'
voorganger met de encycliek Pascendi (1907) een felle strijd begon. De integralisten
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(voorstanders van een ‘integraal katholicisme’) die overal het spook van het
Modernisme zagen, veroorzaakten veelal meer beroering dan de stroming die zij
bestreden. Ze trokken de orthodoxie van respectabele bisschoppen, priesters en
theologen in twijfel als die verworvenheden van de moderne wetenschap in hun werk
betrokken, maakten voorstanders van democratie en vrije meningsuiting verdacht
en zaaiden in het algemeen een geest van wantrouwen. Ze organiseerden zich ook
internationaal en hadden steun van invloedrijke figuren in de Vaticaanse curie. In
Nederland geven de integralisten (voorvechter rector M. Thompson, hoofdredacteur
van De Maasbode) het tijdschrift Rome uit. Daarin moeten priesters als de voormannen
van de sociale beweging Alfons Ariëns en Henri Poels en J. van Schaick, directeur
van het kleinseminarie in Culemborg, het ontgelden. De Haarlemse bisschop Callier
ontsloeg op beschuldiging van Modernisme twee docenten aan de Warmondse
theologie-opleiding: Th. Vlaming en G. van Noort. Paus Benedictus verwerpt de
term ‘integraal’ en verbiedt gelovigen die daartoe niet geroepen zijn, op te treden als
rechters van het geloof van anderen.

Japanse zege op Duitsland
TOKIO, 7 november - Japanse belegeringstroepen hebben de Chinese havenstad op
het schiereiland Shandong op de Duitsers veroverd. Na een lange veldtocht, die zeker
tweeduizend Japanners het leven kostte, werd vannacht de witte vlag gehesen.
De inneming van Qingdao is het laatste succes in een reeks van Japanse
overwinningen in de oorlog tegen Duitsland. Sinds de oorlogsverklaring van 23
augustus werden in hoog tempo de Marianen, de Carolinen, de Palau - en de Marshall
Eilanden veroverd. Een kleine strijdmacht van Nieuwzeelanders en Australiërs had
reeds Nieuw-Guinea ingenomen, terwijl de Britse marine de Duitse radiostations bij
Yap en Nauru vernielde. Ook bij de verovering van Qingdao vochten een Brits en
een Brits Indisch bataljon mee aan de zijde van de Japanners.
Overigens wordt niet verwacht dat de Japanse strijdkrachten verder een belangrijke
rol zullen spelen in de Eerste Wereldoorlog.
Het is niet de bedoeling dat Japanse soldaten in Europa gaan vechten. Wel zal
Tokio hoogstwaarschijnlijk enkele oorlogsschepen beschikbaar stellen ter bestrijding
van de vijandelijke vloot op de oceanen.

Bolsjeviki worden uit de Russische Doema gestoten
PETROGRAD, november - Naarmate Rusland meer en meer in de greep van
nationalistische gevoelens komt, veroorzaakt door het uitbreken van de oorlog, schaart
de Doema zich aan de kant van de regering.
Hoewel nu zelfs de fractie van de mensjeviki zich voor oorlogvoering heeft
verklaard, blijft de sociaal-democratische groepering in de Doema sterk verdeeld.
Oorlog is volgens hen het gevolg van het imperialisme dat in alle landen bestaat.
Door deel te nemen aan de landsverdediging worden sociaal-democraten, tegen hun
wil, medeplichtig aan de imperialistische veroveringsplannen van de bourgeoisie en
plegen ze verraad aan de Internationale.
Volgens de bolsjeviki moet de oorlog uitgroeien tot een revolutie en een
burgeroorlog. Zonder zich te bekommeren om de belangen van nationale verdediging
behoort de arbeidersklasse onmiddellijk tot revolutie over te gaan. De aparte opstelling
van de bolsjeviki in de Doema leidt tot represailles van regeringszijde. Eerst worden
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vijf van hun leden, Badajev, Moeranov, Petrovski, Samojlov en Sjagov, uit de Doema
gestoten en gearresteerd en vervolgens worden ze veroordeeld tot levenslange
verbanning naar het Toeroechanskgebied ‘wegens het behoren tot een geheime
vereniging’. Ook verliezen ze al hun rechten. Langzamerhand echter dringen hun
denkbeelden tot de Russische arbeidersmassa door.
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2.
De Duitse Rijksdag stemt bijna unaniem voor 5 miljard mark oorlogskredieten. Enige
tegenstemmer is Karl Liebknecht. →

3.
In België wordt generaal von Bissing de nieuwe militair gouverneur. →

6.
Duitse troepen nemen Lódz in.

8.
Bij de Falkland Eilanden wordt het Duitse vlooteskader dat in november de Britten
versloeg tot zinken gebracht.

9.
Turkse groepen stuiten de opmars van Brits-Indische troepen in Mesopotamië.
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10.
De Franse regering keert terug naar Parijs.

15.
Servische troepen heroveren Belgrado, dat eerder deze maand in Oostenrijkse handen
was gevallen. →

16.
Onder leiding van Pétain gaan de Fransen over tot een offensief in de Artois.

17.
Egypte wordt - vanwege het strategisch belang van het Suezkanaal - door Londen
tot protectoraat verklaard. De khedive, Abbas II, wordt gedwongen plaats te maken
voor prins Hoessein Kamil. →

17.
Oostenrijkse troepen verslaan de Russen bij Limanova (ten zuilden van Krakau)
maar komen niet verder.

25.
Kardinaal Mercier roept in zijn kerstboodschap de Belgen op tot passief verzet. →

26.
De regering in Washington protesteert bij die in Londen over het lastigvallen van de
Amerikaanse handelsvloot. De protesten worden afgezwakt als Berlijn verklaart dat
voedsel als contrabande beschouwd zal worden.

28.
In de Armeense Kaukasus worden de Turken teruggedrongen door de Russen.
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Geboren:
13.
Alan Louis Bullock, Brits historicus

14.
Karl Carstens, Duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
6.
Eduard Jacobs (19-6-1867) Nederlands kleinkunstenaar

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

171

Zitting van de Duitse Rijksdag in Berlijn tijdens de behandeling van de nieuwe oorlogskredieten.

Duitse oorlogskredieten
BERLIJN, 2 december - De Duitse Rijksdag heeft vandaag de oorlogskredieten
goedgekeurd ter voortzetting van de strijd tussen Duitsland en zijn vijanden.
Alle partijen gingen akkoord, inclusief de sociaal-democratische SPD. Slechts de
afgevaardigde Karl Liebknecht stemde tegen en doorbrak hiermee de discipline
waartoe het fractiebestuur van zijn partij kort voor de stemming nog had opgeroepen.
Het betrof een nieuw krediet van vijf miljard rijksmark waarom de regering van
kanselier von Bethmann-Hollweg had gevraagd.
De SPD had eerder laten weten dat zij haar oordeel zou laten afhangen van de
oorlogsdoeleinden die de regering voor ogen stonden. De SPD zou alleen bereid zijn
de regering te steunen indien deze defensieve plannen had.
De kwestie van de oorlogsdoelen die vandaag in de Rijksdag werd besproken,
speelt nu al enkele maanden in Berlijn een belangrijke rol. In september hadden
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de Alldeutscher Verband aan de
rijkskanselier plannen voorgelegd die voorzien in de annexatie van België en van de
Franse mijnstreek in het noorden van het land. Bovendien bepleitten deze groeperingen
een Duits protectoraat over alle niet-Russische volkeren in het oosten en de oprichting
van een koloniaal imperium in Afrika. Vergelijkbare plannen koesterde de
rijkskanselarij, zo bleek korte tijd later.
In de discussie van vandaag daarentegen hield rijkskanselier von
Bethmann-Hollweg zich op de vlakte. ‘Wij houden vol totdat wij de zekerheid hebben
dat niemand het meer zal wagen om onze vrede te verstoren’, zo zei hij en voegde
eraan toe dat hem een vrede voor ogen stond ‘waarin wij Duitse aard en Duitse kracht
willen ontplooien en ontwikkelen als vrij volk’.
Hoewel met deze woorden en met soortgelijke verklaringen van de burgerlijke
partijen geen ‘halt’ werd toegeroepen aan mogelijke annexatieplannen, besloot de
SPD ten slotte toch voor het oorlogskrediet te stemmen. De partij wenste de
landsverdediging niet in gevaar te brengen en de soldaten aan het front niet van zich
te vervreemden. Alleen fractielid Karl Liebknecht stemde, zoals gezegd, als enige
tegen de vijf miljard rijksmark. Volgens hem voert Duitsland een ‘imperialistische
oorlog’.
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Servische troepen heroveren Belgrado
BELGRADO, 15 december - Het Servische leger is er vandaag in geslaagd Belgrado
te heroveren op het Oostenrijks-Hongaarse leger. Daarmee is de Servische hoofdstad
slechts twaalf dagen in Oostenrijkse handen geweest. De herovering van Belgrado
betekent het einde van het derde Oostenrijkse offensief sinds de oorlog deze zomer
uitbrak. Het eerste Oostenrijkse offensief werd door de Servische troepen opgevangen.
De Oostenrijkers, numeriek gehandicapt door de voortijdige overplaatsing van
een van hun legers naar het oostelijk front, werden door generaal Radomir Putnik
bij de berg Cer (15-20 augustus) en bij Sabac (21-24 augustus) verslagen.
Begin september werd Putniks tegenoffensief aan de rivier de Sava afgebroken,
toen de Oostenrijkers Servië vanuit Bosnië aanvielen.
Deze aanval eindigde in een impasse. Het derde Oostenrijkse offensief had enig
succes. De Serviërs werden bij Kolubara verslagen en Belgrado ging verloren, maar
na de slag bij Rudnik op 4 en 5 december werden de Oostenrijkers tot een terugtocht
gedwongen.

Egypte onder Brits gezag
CAÏRO, 17 december - Na dertig jaar onofficiële Engelse controle over Egypte heeft
de Britse regering verklaard dat Egypte vanaf heden onder het Britse protectoraat
valt. De pro-Ottomaanse leider Abbas Hilmi II is gedwongen af te treden en zijn
neef, prins Hoessein Kamil, is door de Britten tot sultan van Egypte benoemd.
De invloed van de Europese landen is de laatste decennia toegenomen. Egypte
had in 1876 een toestand van bankroet bereikt. Het land kwam onder financiële
controle te staan van Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië die gezamenlijk de
‘openbare schuldenkas’ beheerden. Toen dit niet voldoende opleverde werd Ismail
Pasja, die in Egypte de macht had, na een belastinghervorming gedwongen zijn macht
over te dragen aan Frankrijk en Engeland. Deze twee formeerden een nieuwe
ministerraad, waarin een Fransman en een Engelsman zitting hadden. Terwijl het
nationalistisch verzet onder leiding van Oerabi Pasja toenam en Egypte tegen de
Engelsen de zijde van Turkije koos, bezette Groot-Brittannië in 1882 het land. Van
1883 tot 1914 zou de Egyptische regering worden gedomineerd door drie elkaar
opvolgende Britse consuls-generaal, die orde op financiële zaken trachtten te stellen:
Lord Cromer, Sir Eldon Gorst en Lord Kitchener.
Tot het uitbreken van de Grote Oorlog werd Egypte nog steeds nominaal als een
provincie van het Ottomaanse Rijk beschouwd. Het was niet mogelijk voor de Britten
om Egypte vóór de oorlog te annexeren. De Britse regering moest rekening houden
met de reactie van de Fransen, die weigerden een monopolie van de Britten in dit
belangrijke gebied te aanvaarden.
Toen het Ottomaanse Rijk op 5 november jongstleden Groot-Brittannië, Frankrijk
en Rusland de oorlog verklaarde, vond de Britse regering dat er een einde moest
komen aan de officiële verhouding tussen Egypte en het Ottomaanse Rijk. En zo
wordt Egypte vanaf heden als Brits protectoraat beschouwd.

Von Bissing nieuwe gouverneur België
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BRUSSEL, 3 december - Generaal Freiherr von Bissing heeft veldmaarschalk Freiherr
von der Goltz opgevolgd als gouverneur-generaal van de bezette gebieden in België.
Hij is in Brussel als rechtstreeks vertegenwoordiger van de keizer uitsluitend aan
deze verantwoording verschuldigd.
Anderzijds is hij de uitvoerder van de politieke richtlijnen, hem medegedeeld door
de rijkskanselier.
Deze 70-jarige generaal, doctor in de staatswetenschappen, bij het begin van de
oorlog weer in actieve dienst gekomen, krijgt als voornaamste opdracht het bezette
gebied te organiseren nu het front gestabiliseerd is.

Herderlijke brief Mercier

Duitse soldaten delen voedsel uit aan uitgehongerde inwoners van Brugge.

MECHELEN, 25 december - Ter gelegenheid van Kerstmis heeft aartsbisschop
Mercier van Mechelen een herderlijke brief geschreven om in alle kerken te worden
voorgelezen.
De brief, Vaderlandsliefde en Volharding, beoogt de beproefde Belgen te troosten
en hun vaderlandsliefde aan te moedigen: ‘Moed, mijne Broeders! het lijden zal
eindigen: de kroon des levens voor onze zielen, de glorie voor ons vaderland, zullen
nooit vergaan.’
Hij verklaart dat de Belgische burgers eerbied noch gehoorzaamheid verschuldigd
zijn aan het Duitse gezag maar dat zij zich moeten onthouden van vijandelijke daden
tegen het bezettingsleger.
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4.
In Trans-Kaukasië worden de Turken bij Sarikamis door de Russen verslagen.

12.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keert zich tegen invoering van
vrouwenkiesrecht.

15.
Het Franse offensief bij Soissons wordt wegens gebrek aan succes afgebroken.

15.
Japan legt China 21 eisen voor. →

17.
Russische troepen onder bevel van grootvorst Nicolaas bezetten een groot deel van
de Boekovina (West-Oekrame), na 2½ week strijd.
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17.
In Amsterdam wordt het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis gesticht ten behoeve
van kankerpatiënten.

19.
Bij Hartmannsweiterkopf in de Elzas worden de Fransen verslagen door de Duitsers.

19.
Op Groot-Brittannié (East-Anglia) vinden de eerste Zeppelinraids plaats.

20.
In de Karpaten begint een offensief van de Centralen.

24.
Bij de Doggersbank woedt een Duits-Britse zeeslag. De pantserkruiser Blücher wordt
de grond in geboord, maar de Britse verliezen zijn aanzienlijk. →

25.
In de VS voert Graham Bell het eerste transcontinentale telefoongesprek (New
York-San Francisco).

28.
De Amerikaanse president Wilson spreekt zijn veto uit over de Immigratie-wet die
analfabeten de toegang tot de VS ontzegt. →

30.
Met de Lusitania reist de speciale gezant van president Wilson, kolonel House, naar
Europa om te bemiddelen tussen de strijdende partijen.
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30.
Duitse onderzeeboten doen een onverhoedse aanval op Le Havre.

31.
In Polen, bij Bolimov, wordt voor het eerst in de oorlog gifgas ingezet; in dit geval
door de Duitsers tegen de Russen.

Geboren:
20.
C.W. Ceram (eig. Kurt W. Marek) († 12-4-1972) Duits schrijver over archeologie

30.
John Dennis Profumo Brits conservatief politicus

Zeeslagen zonder winnaar
BERLIJN, 24 januari - Vlak bij het eiland Helgoland in de Duitse Bocht heeft vandaag
een zeeslag gewoed tussen Britse en Duitse vlooteenheden. Ook bij de Doggersbank
stootten schepen van beide oorlogvoerende landen op elkaar en werd de pantserkruiser
Blücher tot zinken gebracht. De marineleiding heeft intussen de bevolking van
Helgoland, dat 2300 bewoners telt, opdracht gegeven het eiland te verlaten. Helgoland
wordt hiermee uitsluitend een marinesteunpunt.
Ondanks de schermutselingen van vandaag hebben de twee machtigste
mogendheden ter zee - Groot-Brittannië en Duitsland - tot nu toe een beslissende
zeeslag ontweken. De Britse marineleiding loert weliswaar op de kans op een slag
à la Tra falgar maar de Duitse Hochseeflotte waagt zich tot nu toe niet uit haar schulp.
Keizer Wilhelm II en admiraal Hugo von Pohl zijn niet van plan het politieke en
strategische voordeel van een operationele vloot te riskeren in een gevecht met de
Grand Fleet. Tot nu toe is de Hochseeflotte derhalve niet veel meer dan 100 zeemijlen
verwijderd geweest van Helgoland. In Duitse marinekringen rondom staatssecretaris
Alfred von Tirpitz is daarentegen kritiek te horen op deze afwachtende strategie.
Volgens hen krijgt Groot-Brittannië hierdoor alleen maar meer kans het troepen- en
goederenverkeer van en naar het Europese vasteland en de koloniën uit te breiden
en daarmee superioriteit op te bouwen. Bovendien wordt hiermee Duitsland van de
koloniën afgesloten en economisch langzaam maar zeker verzwakt, zo menen zij.
Om dit isolement te doorbreken en ook de Britten te hinderen wordt overigens
niet alleen aangedrongen op grotere risico's met de Hochseeflotte. Ook neemt het
aantal stemmen toe dat een radicalere inzet van duikboten bepleit. De Duitse U-Boot
richt zich nu nog op de oorlogsschepen van de vijand, maar aangezien een langdurige
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oorlog te land moet worden gevreesd en de wedloop om economische voordelen
weleens beslissend zou kunnen zijn, gaan er in Berlijn steeds meer stemmen op om
de duikboten ook in te zetten tegen koopvaardijschepen en zo de bevoorrading van
de vijand te verhinderen.

Pantserkruiser Blücher wordt bij de Doggersbank tot zinken gebracht.

Veto van Wilson over Immigratiewet
WASHINGTON, 28 januari - President Wilson heeft zijn veto uitgesproken over
een wetsvoorstel van het Congres om de immigratie voor een deel tegen te gaan.
Op aandringen van de Amerikaanse vakbonden is voorgesteld dat immigranten
een proef moeten afleggen zodat analfabeten kunnen worden geweerd. Eerder was
een soortgelijk wetsvoorstel ook al getroffen door een presidentieel veto, en wel in
1913 door Taft. Twee jaar later zou een zelfde wetsvoorstel, ondanks een veto van
Wilson, toch nog door het Congres worden aangenomen.

Japan legt China eisenpakket voor
TOKIO, 15 januari - De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Kato, heeft de
Chinese regering een document met 21 eisen voorgelegd die nagenoeg neerkomen
op de onderwerping van China aan Japan.
De 21 eisen zijn onderverdeeld in drie groepen die betrekking hebben op de status
van respectievelijk Shandong, Mantsjoerije en Oost-Mongolië. Verder moet China
Japan een monopolie toekennen bij het delven van grondstoffen, en in bepaalde
industrietakken. Voorts wordt het China verboden ooit nog grond of havens aan een
derde mogendheid af te staan. En tot slot dient de Chinese regering Japanse adviseurs
toe te laten voor politieke, financiële en militaire aangelegenheden. Bij de financiering
van spoorwegen, havens en mijnen moet voorrang worden verleend aan Japans
kapitaal. China heeft nog niet gereageerd op de verregaande eisen. De regering in
Peking staat uiterst zwak in haar schoenen vanwege binnenlandse moeilijkheden.
Volgens waarnemers kan men niet veel anders doen dan steun vragen van andere
mogendheden en met Japan gaan onderhandelen.
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3.
Turkse troepen doen een aanval op het Suezkanaal en worden teruggeslagen.

4.
Duitsland verklaart de wateren rond Groot-Brittannië tot oorlogsgebied. →

7.
Begin van de winterslag bij de Masoerische Meren (Oost-Pruisen). →

9.
De Britten sluiten het Suezkanaal ook voor schepen van neutrale landen.

13.
De gouverneur-generaal van bezet-België, von Bissing, richt een Politische Abteilung
op, waaraan een commissie voor Vlaamse aangelegenheden wordt toegevoegd.

16.
In Champagne beginnen de Franse troepen een winteroffensief. →

17.
De Centralen heroveren de Boekovina.

18.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De VIde Olympische Spelen, die gepland waren in Berlijn in 1916, gaan vanwege
de oorlog niet door. Dit maakt de Duitse Turnbond bekend.

19.
Een geallieerd vlooteskader bombardeert de Turkse vesting Gallipoli (Geliboloe);
het begin van geallieerde pogingen om de Dardanellen in handen te krijgen.

21.
In San Francisco wordt een wereldtentoonstelling gehouden ter gelegenheid van de
opening van het Panamakanaal.

21.
De winterslag bij de Masoerische Meren tegen de Russen eindigt in een eclatante
overwinning van de Duitsers. →

22.
Het Duitse Rijk verklaart de onbelemmerde duikbootoorlog.

26.
Bij de strijd in Malancourt (Argonnen) zetten de Duitsers voor het eerst
vlammenwerpers in.

Geboren:
5.
Robert Hofstadter Amerikaans atoomfysicus

6.
Derk Roemers († 5-2-1983) Nederlands vakbondsleider en sociaal-democratisch
politicus
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Gestorven:
10.
Albert Jean Baptiste Joseph Thijs (28-11-1849) Belgisch koloniaal pionier
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Russisch leger vernietigend verslagen
BERLIJN, 21 februari - Het 20ste Russische legerkorps onder generaal Boelgakov
heeft zich vandaag bijna in zijn geheel overgegeven aan de Duitse troepen. Slechts
enkele honderden manschappen zijn over een moeraspad met hulp van een plaatselijke
gids aan de omsingeling in het Augustover Woud ontsnapt.
Hiermee heeft het Duitse leger aan het Oostfront het grootste succes behaald na
de start van het winteroffensief op 7 februari jongstleden. In januari was het nog
betrekkelijk rustig geweest aan het Oostfront.
In alle stilte hadden de Duitse troepen onder opperbevelhebber Paul von
Hindenburg versterking met vier legerkorpsen aangevoerd. Een van deze legerkorpsen
bestond uit Elzassers en Lotharingers, die allebei niet betrouwbaar genoeg werden
geacht om aan het Westfront te strijden.
Om de Russen af te leiden was eind januari een beperkte aanval in het zuiden met
het 9de Duitse legerkorps ingezet. Hierbij was overigens voor het eerst gas gebruikt
- in dit geval zonder veel succes omdat bij lage temperaturen de uitwerking van het
gas gering bleek. Op 7 februari was in het noorden bij de Mazoerische Meren de
grote aanval ingezet.
Het succes van vandaag is de voorlopige bekroning van deze aanval. Oost-Pruisen
is hiermee voorlopig weer van Russische aanvallen gevrijwaard en opnieuw zijn
tienduizenden Russen krijgsgevangen gemaakt.
Desalniettemin beginnen de barre weersomstandigheden, de onbegaanbare wegen
en de lange aanvoerroutes nu ook de Duitse troepen parten te spelen. Voorlopig lijkt
derhalve hergroepering en consolidatie het devies van de Oberste Heeresleitung te
zijn.

Links: Duitse verdedigingslinie. Rechts: Duitse luchtafweer in actie.

Fransen starten offensief in Champagne
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Loopgraaf aan de Marne. De loopgravenoorlog maakt een Duitse Blitzkrieg al lang niet meer mogelijk.

REIMS, 16 februari - Vanmiddag is eindelijk, in de heuvels van de
Champagne-streek, het Franse offensief tegen de Duitse troepen ingezet. Franse
officieren en manschappen, die al maanden in de modder bivakkeren, wachten er
reeds geruime tijd op. ‘Ik knabbel aan de vijand’, placht maarschalk Joffre tot nu toe
te zeggen.
Voor deze gelegenheid is ook een groot aantal mitrailleurs ingezet. Deze zijn met
name bedoeld om de ijzerdraadconstructies van de vijand (die zelf al geruime tijd
mitrailleurs gebruikt) te doen uiteenspatten. Aan munitie is geen gebrek. Iedere
soldaat heeft vierhonderd mitrailleurpatronen gekregen, alsmede vierhonderd
geweerkogels, teneinde de Duitse loopgraven voortdurend onder vuur te kunnen
houden. Het geschut werd een halfuur voor de aanval afgevuurd, om de soldaten in
staat te stellen de Duitse linies te naderen en door middel van mantegen-mangevechten
in te nemen. In eerste instantie verliep het offensief echter nog niet zeer gunstig. De
Duitsers bleken tegen de heuvel aan twee rijen loopgraven boven elkaar te hebben
gemaakt, plus een zeer dicht netwerk van andere communicatiegangen. Zodoende
konden zij hun aanvallers onder meer van boven af beschieten. De Fransen hebben
tijdens de eerste uren van het gevecht al grote verliezen geleden.

Duitsland maakt duikbootoorlog onbeperkt
BERLIJN, 4 februari - Duitsland heeft vandaag een onbeperkte duik bootoorlog
afgekondigd. De wateren rondom Groot-Brittannië zijn tot oorlogsgebied verklaard,
waarbinnen koopvaardijschepen vanaf 18 februari aanstaande ongeacht de nationaliteit
tot zinken zullen worden gebracht.
De neutrale landen zijn gewaarschuwd dat het ‘onmogelijk te vermijden valt dat
er bij vergissing neutrale schepen zullen worden aangevallen’. Er worden heftige
protesten verwacht van de neutrale landen en met name van de Verenigde Staten.
(De regering van de VS laat later deze maand een fel protest horen tegen de
voornemens die Duitsland kenbaar heeft gemaakt.)
De Duitse marine beschikt op het ogenblik over 135 duikboten. Deze zouden de
bevoorrading van de geallieerde mogendheden moeten verhinderen, nu de Britten
op zee nog altijd een overheersende positie innemen.
Kanselier von Bethmann-Hollweg heeft het besluit na lang aarzelen genomen. In
politiek opzicht betekent het een provocatie voor de neutralen. Bovendien is Duitsland
gedwongen de beginselen van het oorlogsrecht te laten varen. Zo kunnen
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duikbootkapiteins niet het risico nemen om de lading van koopvaardijschepen eerst
te onderzoeken omdat de onderzeeërs dan te kwetsbaar zijn. Er is slechts de
mogelijkheid om de koopvaardijschepen met torpedo's de grond in te boren. Voorts
kunnen ook geen drenkelingen aan boord worden genomen, omdat hiervoor in de
kleine duikboten de ruimte ontbreekt.
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1.
De Britse regering gaat over tot een blokkade van de Duitse havens en laat weten
het scheepvaartverkeer door Het Kanaal onmogelijk te willen maken. →

6.
Koning Constantijn I van Griekenland ontslaat minister-president Venizelos omdat
deze hem te Entente-gezind is. →

10.
De Britse expeditiemacht onder bevel van generaal Haig begint bij Neuve Chappelle
aan het westelijk front een grootscheepse aanval. →

14.
De Duitse kruiser Dresden blaast zich - in het nauw gebracht - uit eigener beweging
op voor de kust van Chili.

16.
De door Duitsland gemaakte krijgsgevangenen worden te werk gesteld in de
kolenmijnen in het Ruhrgebied.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

17.
Het Franse Champagneoffensief dat op 16 februari werd ingezet, wordt zonder enige
resultaat afgeblazen.

18.
De geallieerde vlooteenheden die vanaf 19 februari trachten vanuit zee greep te
krijgen op de Turkse Dardanellen, worden gedwongen zich terug te trekken. →

21.
Belgische parlementsleden keren terug uit Zuid-Afrika. →

22.
In tegenstelling tot het noordelijke leger is het Russische in Galicië succesvol.
Przemyśl aan de voet van de Karpaten wordt veroverd op het Oostenrijk-Hongaarse;
onder de duizenden krijgsgevangenen bevindt zich ook de Kroatische socialist Josip
Broz.

22.
Een nachtelijke Zeppelin-raid op Parijs beschadigt treinstations. →

Op 22 maart moeten tijdens een nachtelijke Zeppelin-aanval op Parijs treinstations het ontgelden.
Foto: het Duitse militaire luchtschip LZ-77 voert een landing uit.

23.
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Een Frans offensief in de Elzas laait op om de Hartmannsweiterkopf te heroveren.

30.
De VS protesteren tegen het Britse besluit om tot blokkade van de Duitse havens
over te gaan, omdat dit zou indruisen tegen het vrije handelsverkeer.

Geboren:
7.
Jacques Chaban-Delmas Frans-gaullistisch politicus

Gestorven:
13.
Sergei Joeljewitsj Witte (29-6-1849) Russisch politicus

Doorbraakpoging in Dardanellen mislukt
LONDEN, 19 maart - De poging die de Britten gisteren hebben ondernomen om een
doorbraak in de Dardanellen te forceren, is op een jammerlijke mislukking uitgelopen.
De vlootactie werd uitgevoerd met achttien geallieerde slagschepen onder bevel van
vice-admiraal John de Robeck. Drie van de slagschepen, waaronder een Frans schip,
zijn door mijnen tot zinken gebracht en drie andere zijn ernstig beschadigd.
De Britten hadden tot de operatie in de Dardanellen besloten in de hoop daarmee
een tweede front te kunnen openen (zo'n tweede front - in dit geval in de Balkan wordt van groot belang geacht nu de situatie aan het westelijk front helemaal is
vastgelopen). Verder hoopten de Britten met een geslaagde Dardanellen-operatie
een coalitie van Balkanlanden tegen Oostenrijk en Turkije te kunnen bewerkstelligen.
Van Britse zijde was het met name de First Lord of the Admiralty, Winston Churchill
die een groot pleitbezorger was van de Dardanellen-operatie.
In januari hechtte de War Council zijn goedkeuring aan de Dardanellen-operatie.
Er konden voor de actie echter geen troepen worden vrijgemaakt, zodat de vloot het
alleen moest klaren. Churchill stond aanvankelijk zeer sceptisch tegenover een
vlootoperatie
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Schepen van de Geallieerden tot zinken gebracht in de Dardanellen.

zonder inzet van landstrijdkrachten, maar hij herzag zijn mening later.
Op 3 november vorig jaar voerde het Britse vlooteskader in de Egeîsche Zee al
een bombardement uit op de zuidelijke forten van het schiereiland Gallipoli om te
zien wat het effect zou zijn van modern scheepsgeschut op verdedigingswerken te
land. Deze bombardementen waren zeer succesvol. Een gevolg van deze actie was
echter wel dat de Turken met Duitse hulp overgingen tot het versterken van de
verdedigingswerken; zo werd er in de zeeëngte een groot mijnenveld aangelegd.
Na de verliezen van gisteren zetten de Britten hun aanval niet voort, dit tot grote
opluchting van de Turken: in Constantinopel had de paniek toegeslagen en was er
al een uittocht op gang gekomen. Twee speciale treinen stonden klaar om de sultan,
zijn harem en de rest van zijn gevolg naar het binnenland te vervoeren.

Britten behalen succes in Vlaanderen
LONDEN, 10 maart - De Britse strijdkrachten hebben na 220 dagen oorlog met
Duitsland twee grote successen geboekt. In Vlaanderen veroverden Britse troepen
het dorp Neuve Chappelle. Duizend Duitse manschappen, onder wie officieren,
werden krijgsgevangen gemaakt. De Duitsers leden zware verliezen.
De Britse troepen zijn inmiddels opgerukt naar posities ten noordoosten en
zuidoosten van Neuve Chappelle.
De Britse marine bracht de Duitse onderzeeboot U-12 tot zinken. De U-boot werd
geramd door HMS Ariel onder bevel van luitenant-commandant James V. Creagh.
Van de Duitse bemanning werden tien leden krijgsgevangen gemaakt. De overige
achttien kwamen om het leven.
De verovering van Neuve Chappelle wordt als een groot psychologisch succes
voor de Geallieerden beschouwd. Veldslagen om het Belgische dorp hadden ook al
plaats op 7 november, 19 en 21 december, 8, 16 en 20 januari en 17 februari.

Leden Belgisch parlement terug uit Zuid-Afrika
DE PANNE, 21 maart - De katholieke volksvertegenwoordigers Eugène Standaert
en Alfons van de Perre zijn in De Panne aangekomen, na een reis door Zuid-Afrika.
Het doel van hun missie was het verwerven van internationale steun voor België. De
delegatie bracht haar bezoek onder het motto: ‘Wij komen tot u, zooals de Boeren
in 1902 tot ons zijn gekomen....’
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De delegatie vond vooral steun bij de anti-Duitse Zuidafrikanen, maar niet bij de
nationalistische republikeinen, die in opstand zijn gekomen tegen de bezetting door
Zuid-Afrika van de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika. De republikeinen hebben
daarentegen wel contacten met de Vlaamse activisten.
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Griekse koning ontslaat premier Venizelos
ATHENE, 6 maart - Koning Constantijn van Griekenland heeft vandaag zijn premier
Elevtherios Venizelos ontslagen. Venizelos weigerde in te gaan op de eis van de
koning om partij te kiezen voor de Duitsers en de Oostenrijkers.
Constantijn was vlak na het uitbreken van de oorlog tussen de Centralen en de
Geallieerden weliswaar niet bereid geweest te voldoen aan het Duitse verzoek om
een officieel bondgenootschap maar neigde daar wel toe.
Minister-president Venizelos is op de hand van de Geallieerden. Hij wilde al in
januari aan de zijde van Servië en de Geallieerden in het strijdperk treden, nadat de
laatsten aan Griekenland de stad Smyrna in Klein-Azië hadden beloofd in ruil voor
een bondgenootschap tegen Bulgarije.
Koning Constantijn verzet zich tegen de politiek van zijn premier, onder andere
omdat hij vreest dat de Geallieerden niet bereid zullen zijn om de Griekse
soevereiniteit over Smyrna daadwerkelijk te garanderen.

Anglo-Franse blokkade van Duitsland
LONDEN, 1 maart - Premier Asquith heeft een geallieerde blokkade van Duitsland
aangekondigd in antwoord op de Duitse blokkade van Groot-Brittannië en
Noord-Frankrijk.
In het Lagerhuis veroordeelde Asquith de ‘nieuwe Duitse campagne van piraterij
en roverij op zee als oorlogshandelingen in strijd met elke internationale conventie
over operaties tegen de handel in oorlogstijd’.
Hij verklaarde dat de Geallieerden niet van plan zijn de Duitse tactieken van
piraterij en moord na te bootsen, maar waarschuwde dat het onmogelijk zou zijn zich
te houden aan de traditionele methoden van oorlogvoering op zee. ‘De Duitsers
proberen ons te onthouden van alle mogelijke goederen, waaronder voedsel voor de
burgerbevolking. De Geallieerden zijn daardoor gedwongen tot het nemen van
wraakmaatregelen: het proberen de handelsscheepvaart van en naar Duitsland te
blokkeren’, aldus de premier.
Hij verzekerde dat schepen van neutrale landen ongemoeid zullen worden gelaten.
De oorlogsinspanningen hebben de Britse schatkist tot dusver £ 1,2 miljoen per
dag gekost. Het Lagerhuis heeft een oorlogskrediet van £ 287 miljoen goedgekeurd.
Volgens Asquith is ‘de tijd er nu niet naar om over vrede te praten’.
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5.
Tussen de Maas en de Moezel openen de Fransen een offensief (het
Woëvre-offensief).

6.
De regering in Italië stelt voorwaarden aan de regering van Oostenrijk-Hongarije
voor het behoud van de neutraliteit. Ze eist Zuid-Tirol (Alto Adige) en het Istrisch
schiereiland met Triïst op.

14.
Het Woëvre-offensief wordt afgebroken.

14.
Het Nederlandse stoomschip Katwijk wordt bij het lichtschip Noord-Hinder door
een Duitse torpedo tot zinken gebracht.

20.
De Britse minister van Financiën Lloyd George eist de overgang naar een
oorlogseconomie.

20.
In Turkije worden de Armeniërs vervolgd. →

22.
De Tweede slag om leper begint. →

25.
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De slag om de Dardanellen begint nu in zijn tweede fase. →

26.
In Londen wordt een geheim verdrag gesloten tussen de Geallieerden (Entente) en
Italië over territoriale beloning van dat land als het de Centralen de oorlog zou
verklaren.

26.
President Poincaré bezoekt het Belgische hoofdkwartier. →

26/27.
Duitse troepen rukken op in Koerland en Litouwen.
-. In Parijs wordt het Joegoslavisch Nationaal Comité opgericht.
-. De in Pruisische dienst zijnde Nederlandse vliegpionier en uitvinder Anthonie
Fokker ontwikkelt een gesynchroniseerde afvuurinrichting.

Geboren:
4.
Muddy Waters († 30-4-1984) Amerikaans blueszanger en gitarist

17.
Billy Holliday (ps. van Eleonor Gogh McKay) († 17-6-1959) Amerikaans zangeres

21.
Anthony R.O. Quin, Amerikaans filmacteur

Gestorven:
27.
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Alexander Nikolajewitsj Skrjabin (6-1-1872) Russisch componist en pianist

Eerste gasaanval van de Duitsers in de IJzerlinie nabij Ieper.

Duitsers zetten gifgas in
BERLIJN, 22 april - Duitse troepen hebben vandaag voor het eerst op grote schaal
gifgas gebruikt bij het begin van een tweede grote aanval bij het Belgische Ieper.
Duitse soldaten lieten een grote hoeveelheid gas ontsnappen uit hogedrukflessen,
die in de voorste loopgraven stonden opgesteld. De gasaanval werd uitgevoerd over
een breedte van 4 kilometer tussen Steenstraat en Langemark. Door de
noordoostenwind trok een dichte gele wolk op enkele meters boven de grond langzaam
in de richting van Britse en Franse troepen. Hier vielen in korte tijd vele slachtoffers.
Vluchtende soldaten die het gifgas hadden ingeademd, werden zwart in het gezicht,
hoestten bloed en stierven korte tijd later.
Nadat het gas was vervlogen - ongeveer een kwartier later - zetten Duitse soldaten
de aanval in. Vooralsnog gebeurde dit echter met te weinig manschappen en materieel
om na dit kortstondige succes een krachtig offensief te ontketenen. Na een eerste
mislukte proef met gas in januari aan het Oostfront, was de legerleiding niet bedacht
op de sterke uitwerking van het gas nu.
Het gas dat op het Kaiser Wilhelm-Institut is ontwikkeld, is een chloorgas. De
directeur van het gemeentelaboratorium te Parijs is onmiddellijk afgereisd om een
onderzoek in te stellen. Vervolgens zullen de nodige filtermaskers worden vervaardigd
voor manschappen en paarden.
De Duitse opperbevelhebber von Falkenhayn heeft tot de gasaanval opdracht
gegeven omdat ‘tegen versterkte stellingen de klassieke wapens onvoldoende zijn’.
Bovendien wijst hij op toespelingen in de Franse pers dat ook de Geallieerden
gasaanvallen zouden voorbereiden.

Poincaré op Belgisch hoofdkwartier
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HOUTEM, 26 april - President Poincaré van Frankrijk heeft het Belgische
hoofdkwartier bezocht. Dit is sinds 23 januari in de pastorie van Houtem gevestigd.
Waarschijnlijk staat dit bezoek in verband met de Duitse aanvallen ten noorden
van Ieper, enkele dagen geleden. De Franse president betreurt het verlies van Drie
Grachten, de stelling aan het Ieperkanaal die de Belgen moesten opgeven. Volgens
hem zullen de Duitsers door dit succes de neutralen beïnvloeden. Koning Albert
betwijfelt dit, aangezien de neutralen toch weten dat de laatste zes maanden de posities
ongewijzigd zijn gebleven.

Poincaré arriveert in Houtem.
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Troepenlanding bij ‘Anzac Cove’ bij Gallipoli in Turkije.

Offensief op Gallipoli
LONDEN, 25 april - Nadat vorige maand door de Britse zeestrijdkrachten onder
leiding van vice-admiraal John de Robeck een vergeefse poging is ondernomen een
doorgang te forceren in de Dardanellen en daarmee een tweede front te openen,
hebben de geallieerde landstrijdkrachten vandaag die taak overgenomen: een
expeditieleger onder leiding van Sir lan Hamilton en bestaande uit 78 000
manschappen is vandaag op Turks grondgebied geland. Het Anzac Corps
(manschappen uit Australië en Nieuw-Zeeland) vormt het belangrijkste onderdeel
van de geallieerde strijdmacht. Het heeft de strijd aangebonden met het pas
geformeerde Turkse Vijfde Leger van ongeveer 84 000 manschappen op Gallipoli
onder leiding van de Duitser Otto Liman von Sanders.
Ondanks het felle verzet van de plaatselijke Turkse commandant, Mustafa Kemal,
slagen de Australische en Nieuwzeelandse troepen erin ten noorden van Kaba Tepe
een bruggehoofd te veroveren (‘Anzac Cove’) waar de eerste twee dagen 20 000
man aan land worden gezet. De Britten proberen op vijf verschillende punten aan
land te komen, maar dat lukt ze slechts op drie en ze moeten vervolgens om
versterkingen vragen (het transport naar Kaap Helles van een Frans regiment dat
aanvankelijk was geland bij Kumkale op de zuidelijke oever van de Dardanellen,
blijkt voor de versterking van de troepen niet voldoende te zijn).

Moordacties in Turkije op Armeniërs
ISTANBOEL, 20 april - In Turkije zijn de laatste tijd opgrote schaal moordacties
tegen Armeniërs gaande.
Eerst werd de elite van het Armeense volk gearresteerd en zonder vorm van proces
vermoord. Daarna gingen alle Armeense militairen er aan. Ze werden ingezet op de
gevaarlijkste fronten in de oorlog.
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De derde fase bestaat uit de gedwongen deportatie van de totale Armeense
bevolking. Alles wat Armeens is, wordt bijeengedreven en voortgejaagd in de richting
van Mesopotamië, de woestijn in.
Tegenover de Armeniërs namen de Turkse autoriteiten in 1914 aanvankelijk een
nogal dubbelzinnige houding aan. Enerzijds moesten de Armeniërs zich loyaal jegens
het staatsgezag betonen en anderzijds beschouwden de Turken hen als de vijfde
colonne.
De Groot-Turkse Eenheidspartij had de Armeense partij Tashnak voorgesteld een
revolte te beginnen tegen Rusland in Trans-Kaukasus. De leiders van de Tashnak-partij
wezen het Turkse voorstel af. Ze hadden besloten dat, in geval van een oorlog tussen
Turkije en Rusland, de Armeniërs in beide landen hun militaire dienst zouden
vervullen.
Een Ottomaans legerkorps dat, onder persoonlijk bevel van Enver Pasja, het
Russische Kaukasus gebied binnenviel, werd begin januari 1915 vrijwel geheel
vernietigd. De Armeniërs, die in het verleden herhaaldelijk naar Russische
bescherming en steun hadden uitgekeken in hun streven naar zelfstandigheid, werden
de zondebok van deze Turkse nederlaag.
De huidige moordacties tegen de Armeniërs zijn niet de eerste in de geschiedenis
van het Ottomaanse Rijk. In 1894, 1895 en 1896 werden er ook al massamoorden
op hen gepleegd. Het aantal slachtoffers ligt tussen de één en twee miljoen mensen.
De overlevende Armeniërs ontkomen over de Kaukasus naar Rusland, of naar Syrië,
Perzië of Mesopotamië.
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2.
De legers van de Centralen openen een offensief tegen het Russische leger in Galicië.

4.
Italië stapt uit de Driebond. →
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4.
De Russen in Galicië worden gedwongen tot de terugtocht, met achterlating van veel
materieel; er worden veel krijgsgevangenen gemaakt.

6.
De geallieerde troepen op de Dardanellen doen een aanval op Kaap Helles bij de
Hellespont.

7.
De Chinese president Yuan Shikai willigt - bijna alle - Japanse eisen van 18 januari
in (het 21-punten-program) waardoor het land in feite een satellietstaat wordt.

7.
Voor de Ierse kust wordt het Britse passagiersschip Lusitania door een Duitse torpedo
tot zinken gebracht. →

9.
De Geallieerden beginnen de tweede slag in Artois; de Fransen openen het offensief
Vimy, de Britten bij Aubers.

13.
Het Dardanellen-offensief wordt afgebroken; de forcering van opening naar de Zwarte
Zee is mislukt.

15.
Een Brits Artois-offensief bij Festubert wordt geopend. Het Franse offensief bij Vimy
wordt afgebroken.

14.
In Portugal wordt premier Pimenta de Castro afgezet. →
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22.
In verband met het desastreus verlopen Dardanellen-offensief reorganiseert de Britse
prime-minister Asquith zijn kabinet. →

24.
Italië verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog en mobiliseert. →

26.
Het Britse Artois-offensief bij Festubert (ingezet de 15de) wordt afgebroken.

31.
Op Londen wordt de eerste Zeppelin-raid uitgevoerd.

Geboren:
6.
Orson Welles
Amerikaans filmacteur en -regisseur

15.
Paul Anthony Samuelson Amerikaans econoom

20.
Mosje Dajan († 16-10-1981) Israëlisch generaal en politicus

Regeringswisseling in Portugal na felle opstand
LISSABON, 14 mei - Een gewelddadige opstand in Portugal, die werd gesteund
door een deel van de strijdkrachten en een aantal linkse politieke groepen, heeft de
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Democraten, de linkervleugel van de Republikeinse partij, weer aan de macht
gebracht.
Generaal Pimenta de Castro, die na een staatsgreep in januari aan het bewind was
gekomen en een kabinet met voornamelijk militaire ministers had gevormd, is
gearresteerd en verbannen naar de Azoren.
President Arriaga, die de staatsgreep van januari had gestimuleerd uit onvrede
over de groeiende macht van de Democraten, is afgetreden. Teofilo Braga volgt hem
op als voorlopig president.
Deze politieke verwikkelingen tekenen de verdeeldheid binnen de Republikeinse
partij, die na de revolutie van 1910 verdeeld was geraakt in drie groepen. Arriaga
was in 1911 tot president gekozen als kandidaat van de gematigde en
centrum-Republikeinen. Verliezer was toen Bernardino Machado, kandidaat van de
Democraten, maar deze wordt in augustus tot president gekozen nadat de Democraten
bij parlementsverkiezingen een meerderheid hadden gekregen.

Italië verklaart Oostenrijk de oorlog
ROME, 24 mei - Uit ‘heilig egoïsme’, aldus premier Antonio Salandra heeft Italië
de oorlog verklaard aan Oostenrijk.
Op 4 mei was Italië uit de Triple Alliantie met Oostenrijk en Duitsland getreden,
nadat met de Geallieerden overeenstemming was bereikt over territoriale aanspraken
van Italië.
Rome had in 1912 de alliantie nog vernieuwd, maar liet de Oostenrijkse
oorlogsverklaring aan Servië volgen door een verklaring van neutraliteit omdat de
alliantie in Italiaanse ogen alleen gold wanneer een van de landen zou worden
aangevallen.
Eind 1914 waren zowel Frankrijk, Engeland en Rusland als Duitsland en Oostenrijk
in onderhandeling met de Italianen. De oude meningsverschillen met Oostenrijk over
gebiedsaanspraken en het verloop van de oorlog deden Italië uiteindelijk de kant van
de Geallieerden kiezen.
Op 26 april hadden Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland het Verdrag van
Londen ondertekend, waarin aan Italië onder andere Trentino, Triëst en Istrië worden
toegezegd.
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‘Lusitania’ getorpedeerd

De 32 000 ton metende ‘Lusitania’ vertrekt uit New York.

BERLIJN, 7 mei - Niet ver van de Ierse zuidoostkust heeft vanmiddag om 14.33
uur de Duitse onderzeeër U-20 het Britse passagiersschip Lusitania tot zinken
gebracht. 1198 opvarenden zijn om het leven gekomen. De Lusitania, die op weg
was van New York naar Liverpool, vervoerde niet alleen passagiers maar ook munitie.
De torpedo die het 32 000 ton zware passagiersschip aan de boeg trof, werd korte
tijd later gevolgd door een zware explosie aan boord van het luxeschip zelf, waardoor
de Lusitania snel in de golven verdween.
Onder de slachtoffers bevinden zich 128 Amerikanen, onder wie de bekende
miljonairszoon Alfred G. Vanderbilt.
Kort voor het vertrek uit New York had de Duitse ambassadeur in Amerika de
passagiers nog gewaarschuwd voor de risico's nu de Duitse duikboten bevel hadden
in Britse wateren alle schepen tot zinken te brengen.
De kapitein van het schip had echter gezegd dat zijn schip met 25 knopen per uur
de Duitse onderzeeërs te snel af zou zijn.
Door de gebeurtenis bij de Ierse kust is in de Verenigde Staten een storm van
verontwaardiging tegen Duitsland opgestoken.
Ex-president Theodore Roosevelt eist een Amerikaanse oorlogsverklaring aan
Duitsland. President Woodrow Wilson heeft een scherp protest laten horen, en verlangt
Duitse excuses en schadevergoeding.
De Duitse regering wijst alle protesten van de hand. De Lusitania vervoerde munitie
en ander oorlogsmaterieel en gold derhalve voor de Duitse marine als oorlogsschip.

Asquith hervormt kabinet
LONDEN, 22 mei - De ernstige crisis in het Britse ministerie van Marine heeft geleid
tot een volledige kabinetshervorming.
Premier Asquith heeft een coalitieregering van nationale eenheid gevormd. Van
zijn eigen Liberale partij zitten nu in het kabinet Sir E. Grey (Buitenlandse Zaken),
Lloyd George, Lord Crewe en McKenna. Lord Kitchener is partijloos.
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De Unionisten zijn vertegenwoordigd door Lord Lansdowne, Bonar Law, Balfour
en Austen Chamberlain. De Labourpartij is vertegenwoordigd door Arthur Henderson.
Het is nog niet bekend welke rollen Lord Fischer en Winston Churchill nu zullen
spelen na hun aftreden als marineministers.
Hun samenwerking was onmogelijk geworden als gevolg van persoonlijke
wrijvingen en meningsverschillen over de vastgelopen Dardanellen-operatie. Het is
aannemelijk dat Lloyd George het ministerie van Financiën zal leiden, nu hij van de
financiers in de City van Londen het volledige vertrouwen heeft verworven gedurende
de afgelopen jaren.

Herbert Henry Asquith.
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6.
Keizer Wilhelm verbiedt onderzeeboot-acties tegen schepen van neutrale
mogendheden. →

9.
President Wilson stuurt de Duitse regering een tweede protestnota inzake de Lusitania
waarin hij genoegdoening eist en laat weten de oorlogszone rond Groot-Brittannië
niet te erkennen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

10.
Britse troepen veroveren de Duitse kolonie Kameroen. →

Britse en Franse troepen zijn er op 10 juni in geslaagd de Duitse kolonie Kameroen te veroveren.
Foto: een transportschip met soldaten meert af aan de kade.

15.
In een Engels tijdschrift verschijnt een anti-Vlaams artikel. →

17.
In de Independence Hall te Philadelphia (VS) wordt de League to Enforce Peace
opgericht, met ex-president Taft als voorzitter. Het program van de liga is de vorming
van een statenbond die oorlog moet voorkomen.

18.
Na twee dagen wordt een door generaal Foch geleid Frans offensief in Artois
afgebroken.

19.
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Onder druk van revolutionaire woelingen in Moskou - uitgebroken op de 9de - na
het ineenstorten van het front in Galicië, is de tsaar akkoord gegaan met de convocatie
van de Doema, die deze dag weer bijeenkomt.

20.
De Duitsers lanceren een offensief in de Argonnen.

21.
Met de arrestatie van generaal De Wet bij Bloemfontein is de anti-Britse opstand in
Zuid-Afrika onderdrukt.

22.
De Centralen nemen Lemberg (Lvov) in. →

23.
De Italianen openen bij de rivier de Isonzo het offensief tegen Oostenrijks-Hongaarse
troepen.

23.
De SPD publiceert een vredesmanifest; dit is een reactie op een oproep van rechtse
partijen en ondernemers om de oorlog voort te zetten om economisch interessante
gebieden te annexeren.

27.
In Utrecht vindt een massale SDAP-demonstratie plaats gericht tegen het
wetsontwerp-Bosboom dat invoering van dienstplicht tot 40 jaar wil.

Geboren:
10.
Saul Bellow
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Amerikaans schrijver

Gestorven:
20.
Emil Rathenau (11-12-1838) Duits industrieel

Controverse over duikbootoorlog in Duitse legertop
BERLIJN, 6 juni - Binnen de Duitse legertop is een ernstig meningsverschil gerezen
over de inzet van duikboten. Keizer Wilhelm II heeft het torpederen van neutrale en
vijandelijke passagiersschepen verboden en daarmee direct in de oorlogvoering op
zee ingegrepen. Het keizerlijke verbod is een reactie op de scherpe protesten uit de
Verenigde Staten na de aanval op de Lusitania een maand geleden. De keizer vreest
dat de Verenigde Staten wellicht aan de kant van de Geallieerden mee zullen gaan
strijden indien met de gevoelens in Amerika geen rekening wordt gehouden.
President Wilson heeft onlangs in een tweede protestnota van Duitsland verlangd
dat dit land de torpedering van de Lusitania als een misdaad veroordeelt en volgens
politieke waarnemers komt dit protest dicht bij een ultimatum. Na het besluit van
keizer Wilhelm heeft admiraal von Tirpitz zijn ontslag ingediend omdat hij wil
vasthouden aan de totale duikbootoorlog. De keizer heeft dit verzoek intussen echter
geweigerd en de admiraal berispt wegens zijn gebrek aan loyaliteit. De keizer sprak
van een ‘militaire samenzwering’.
Het verbod wordt overigens niet gepubliceerd. De regering in Berlijn vreest
namelijk bij het Duitse publiek op weinig begrip en veel kritiek te stuiten nadat de
oorlogspropaganda de laatste maanden juist de duikboot in de strijd tegen de Britten
heeft verheerlijkt als wonderwapen. Bovendien zou een verbod als een indirecte
schuldbekentenis kunnen worden uitgelegd. Via diplomatieke kanalen wordt president
Wilson echter wel van het besluit op de hoogte gebracht.

Anti-Vlaams artikel wekt veel kritiek
LONDEN, 15 juni - De 25-jarige wallingant Raymond Colleye (schuilnaam voor
Raymond De Weerdt) heeft in Engeland een artikel gepubliceerd dat bij de
vlaamsgezinden veel kwaad bloed heeft gezet.
In het tijdschrift Le cri de Londres schrijft hij over ‘L'avenir de la Belgique latine’.
Vooral de slotzin ‘La Belgique de demain sera latine ou elle ne sera pas’ wordt
bijzonder hoog opgenomen en als een aanval beschouwd.
Deze Brusselse essayist, die al voor de oorlog actief was in de Waalse beweging,
stelt dat Vlamingen en Walen vechten voor de zege van de Latijnse beschaving, dat
het flamingantisme dood is.
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Centralen heroveren Lvov

Velen zijn op de been om de binnenmarcherende Duitsers in Lvov te begroeten.

LVOV, 22 juni - De stad Lvov in Galicië is door de Duitsers en Oostenrijkers
heroverd.
De grootscheepse aanval op het Russische leger was om zes uur in de ochtend van
15 mei begonnen. Met een moordend artilleriebombardement culmineerde de aanval
in het terugdringen van het Russische leger. Groot was de overmacht van de Duitse
artillerie onder generaal von Mackensen. Door granaten in loopgraven te werpen
konden de Duitsers vijandelijke soldaten van de ‘aardbodem doen verdwijnen’. De
Russische strijdkrachten leden bovendien aan een ernstig munitietekort. Op 3 juni
viel na vier dagen van intensief bombarderen de vesting Peremysjl (Przemyśl) weer
in handen van de Oostenrijkers en de Duitsers. De Russische strijdkrachten konden
slechts verzet bieden met geweren en bajonetten.
De Engelse Times schrijft: ‘In alles wordt het Russische leger overtroffen behalve
in moed.’
Ondanks alle pogingen van de Russen hebben de tegenstanders de rivier de Dnestr
bereikt.
Galicië is nu door de Russen ontruimd. Ook in het noorden vallen de Duitsers aan.
Aan Russische zijde telt men sinds het begin van de oorlog rond de 3,5 miljoen
doden, gewonden en krijgsgevangenen.
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7.
De Italiaanse aanval aan de Isonzo wordt afgebroken na een nederlaag bij Gorizia
(Gorz).

9.
In Duitsland publiceert een groep diplomaten en intellectuelen op initiatief van de
historicus Delbrück een manifest waarin annexatie als oorlogsdoel afgewezen wordt.
Dit als reactie op een manifest van rechtse intellectuelen die dit juist wel willen.

10.
De Duits-koloniale troepen in Duits Zuidwest-Afrika geven zich over aan generaal
Botha. →

11.
Het Duitse slagschip Königsberg wordt in de Indische Oceaan de grond in geboord.

11.
De redactie van De Vlaamsche Stem dringt aan op een zelfstandig Vlaanderen. →

12.
De Duitse regering neemt de controle over de kolenmijnen in het Ruhrgebied over.

17.
De Italianen lanceren een tweede offensief aan de Isonzo. →

19.
In Nederland wordt de Oorlogszeeongevallenwet van kracht.
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21.
De VS sturen de Duitse regering een derde nota inzake de Lusitania. In ultimatieve
taal wordt gesteld dat een aanval op VS-schepen beschouwd wordt als een
weloverwogen onvriendelijke daad.

26.
In Amersfoort wordt door onder anderen Frederik van Eeden en Henri Borel de
Internationale School voor Wijsbegeerte opgericht.

29.
De VS interveniëren op Haïti, nadat de vorige dag president Vilbrun Guillaume Sam
bij een coup om het leven was gekomen. Sam was op 5 maart via een coup aan de
macht gekomen. →

30.
Na de val van Lublin beginnen de Russen zich massaal uit Polen terug te trekken.
-. In Armenië verslaan de Turken bij de stad Malazgirt de Russen.

Geboren:
1.
Jean Stafford
Amerikaans schrijfster

Gestorven:
2.
Porfirio Diaz (15-9-1830) Mexicaans politicus en generaal

10.
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Hendrik Willem Mesdag (23-2-1831) Nederlands schilder

Roep om autonomie van Vlaanderen
BUSSUM, 11 juli - Namens de redactie van De Vlaamsche Stem hebben Alberic
Deswarte en René de Clercq aan koning Albert een telegram gestuurd. Dit gebeurde
ter gelegenheid van het Guldensporenfeest dat dit dagblad in Bussum organiseerde.
De twee redacteuren richten zich rechtstreeks tot de koning en stellen daarbij hun
vertrouwen in zijn ‘haute sagesse pour garantir la Flandre autonome dans la Belgique
indépendante’.
De Vlaamsche Stem verschijnt in Nederland sinds februari 1915 en richt zich tot
de uitgeweken vlaamsgezinden, zonder politiek onderscheid. Het blad verenigde
aanvankelijk Belgisch loyalisme met de traditionele flamingantische opvattingen.
De godsvrede werd vorige maand echter verbroken door de artikelen van
hoofdredacteur Deswarte. Hij eist de autonomie van Vlaanderen in België dat tot
een federatie omgevormd moet worden.

VS bezetten Haïti
PORT-AU-PRINCE, 29 juli - De Amerikaanse admiraal William Caperton is met
eenheden van het Korps Mariniers geland op Haïti. De bezetting van Haïti door de
Verenigde Staten volgt op bloedige ongeregeldheden. Voor de Haitiaanse kust
patrouilleerde al enkele maanden het Amerikaanse oorlogsschip Washington met
admiraal Caperton als commandant. In januari begon een van de talloze caco-revoltes,
die geregeld op Haïti uitbreken. Dit zijn opstanden van zwarten uit het binnenland.
Een legertje onder leiding van Vilbrun Sam bezette de hoofdstad Port-au-Prince.
Admiraal Caperton waarschuwde Sam dat plunderingen of bloedvergieten met
Amerikaans ingrijpen zouden worden beantwoord. De Amerikanen hebben grote
financiële belangen op Haïti.
In de loop van het jaar begon een nieuwe caco-rebellie onder leiding van chef
Bobo. Deze slaagde er op 27 juli in om Sam uit het presidentiële paleis te verjagen.
Sam vluchtte naar de Franse ambassade. Diezelfde nacht werden 167 politieke
gevangenen vermoord, waarschijnlijk in opdracht van de afgezette president Sam.
Een woedende menigte eiste gistermorgen dat de Franse gezant Sam zou uitleveren.
Ondanks diplomatieke protesten werd het Franse gezantschap bestormd. Vilbrun
Guillaume Sam werd onder een bed vandaan gesleurd en buiten in stukken gereten.
Met stukken van het lichaam van Sam trok de menigte door de straten. Dit was voor
admiraal Caperton aanleiding om bevel te geven tot de landing van de mariniers.
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Inwoner van Transvaal geeft zich bij een Britse post op als vrijwilliger.

Zuidwest-Afrika in handen van Boeren
BERLIJN, 10 juli - De Duitse gouverneur in Zuidwest-Afrika heeft zich met zijn
troepen overgegeven aan de gecombineerde Brits-Zuidafrikaanse strijdmacht, die de
Duitse troepen de afgelopen maanden in het nauw had gedreven. Generaal Botha
heeft 3400 Duitse soldaten krijgsgevangen gemaakt. De Duitse reservisten hoofdzakelijk kolonisten - zijn meteen op vrije voeten gesteld teneinde hun
werkzaamheden als boer in de kolonie te kunnen hervatten.
Het afgelopen jaar waren Britten en Zuidafrikanen onder leiding van de laatsten
Zuidwest-Afrika binnengevallen. Deze legers vormden een achtvoudige overmacht
tegenover de in totaal 5000 man Duitse troepen.
De aanvallen van deze overmacht werden evenwel aanvankelijk vertraagd door
grote strubbelingen binnen het Zuidafrikaanse leger. Hier rees kritiek op de
samenwerking met de Britten, met wie Zuid-Afrika nog maar recentelijk de bloedige
Boerenoorlog had uitgevochten. In oktober vorig jaar kwam het zelfs tot een openlijke
muiterij die pas na enkele maanden door Botha kon worden beteugeld.
Vanaf dat moment was de opmars begonnen. In mei jongstleden werd Windhoek
- het Duitse bestuurscentrum - omsingeld en vluchtte de gouverneur. Hij en zijn
troepen werden vervolgens afgesneden van elke bevoorrading en dus besloot de
gouverneur nu te buigen. De capitulatie betekent een aanzienlijke uitbreiding van
Zuidafrikaanse invloed en prestige. De Zuida frikaanse bestuurders is er nu alles aan
gelegen met de Duitse kolonisten een verstandhouding van blanken onder elkaar te
scheppen.

Tweede offensief Italianen aan Isonzo
UDINE, 17 juli - De Italiaanse troepen langs de rivier de Isonzo, in het noordoosten
van het land, zijn een nieuw offensief tegen de Oostenrijkse tegenstander begonnen.
De aanval komt nadat tien dagen geleden de eerste slag bij de Isonzo zonder veel
resultaat is beëindigd. Ondanks een grote numerieke meerderheid was het Italiaanse
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leger, dat kampt met een gebrek aan munitie en een gebrekkige organisatie, niet in
staat een echte doorbraak te forceren in de Oostenrijkse verdedigingslinies.
Ook in deze tweede slag boeken de Italianen weinig successen. Terwijl de Italiaanse
opperbevelhebber Cadorna voorbereidingen treft voor een grootschaliger offensief,
veranderen de gevechten in een loopgravenoorlog, waarbij aan Italiaanse zijde
ongeveer twee keer zoveel soldaten sneuvelen als aan Oostenrijkse kant.
Dat in deze en latere offensieven weliswaar een aantal bruggehoofden wordt
geslagen maar de Oostenrijkse verdediging niet wezenlijk wordt aangetast, tekent
de problemen van Italië aan wat wel het moeilijkste front van Europa wordt genoemd.
De Alpen vormen een natuurlijke verdedigingslinie voor de Oostenrijkers, en de
Italianen moeten bij hun offensieven langs de Isonzo steeds op een Oostenrijkse
aanval op de flank vanuit Trentino bedacht zijn.

Duitse uitval aan het Isonzofront.
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1.
In de Doema verdedigt de minister van Buitenlandse Zaken voor een kritisch gehoor
de Russische oorlogspolitiek. →

3.
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Het Italiaanse tweede Isonzo-offensief wordt zonder succes afgebroken.

4.
Oostenrijks-Hongaarse troepen nemen Iwangorod aan de Weichsel (Wisla)in.

5.
In Washington wordt een Latijnsamerikaanse conferentie geopend. De Mexicaanse
revolutie staat bovenaan op de agenda.

5.
Duitse troepen nemen Warschau in. →

6.
Commandant Pilsudski marcheert aan het hoofd van een Poolse eenheid nabij Krakau
Rusland binnen. →

6.
Door de Geallieerden wordt een nieuw Dardanellen-offensief ingezet. Bij de
Suvla-baai (ten noorden van Gallipoli of Geliboloe) wordt een landing uitgevoerd.

10.
Een manifest van professoren van de universiteiten van Leuven, Gent en Luik roept
op tot het - tijdelijk - begraven van de taalstrijdbijl.

10.
Onder leiding van generaal Wood wordt in Plattsburg, New York, een trainingskamp
geopend voor oorlogsvrijwilligers.

15.
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Op Haïti wordt de Amerikaansgezinde militair Sudre Dartiguenave de nieuwe
president.

17.
De stad Kovno in Litouwen valt in Duitse handen.

19.
Het Britse lijnschip Arabic wordt voor de kust van Liverpool getorpedeerd. Hierbij
komen twee Amerikanen om.

20.
Italië verklaart Turkije de oorlog. →

26.
Het Duitse leger van - inmiddels - maarschalk Mackensen neemt Brest-Litovsk in.
→

31.
De Centralen verdelen Polen in bezettingszones.

Geboren:
26.
Gré Brouwenstein Nederlands sopraan

29.
Ingrid Bergman († 29-8-1982) Zweeds filmactrice

Gestorven:
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20.
Paul Ehrlich (14-3-1854) Duits arts

Italië verklaart Turkije de oorlog
ROME, 20 augustus - Italië heeft Turkije de oorlog verklaard. Het verdrag van Londen
van 26 april bepaalde dat Italië alle vijanden van de Triple Entente moet bestrijden,
maar Italië had alleen nog maar de oorlog verklaard aan Oostenrijk.
De Italiaanse oorlogsverklaring wordt beschouwd als een teken dat Rome wil
voorkomen dat het met lege handen blijft zitten bij een eventuele opdeling van de
Turkse bezittingen in Azië. Volgens artikel 9 van het verdrag van Londen heeft Italië
recht op ‘een eerlijk deel van het mediterrane gebied grenzend aan de provincie
Adalia’.
Inmiddels hebben de Geallieerden opnieuw een aanval uitgevoerd op het
schiereiland Gallipoli aan de Dardanellen, om via de Zwarte Zee contact met Rusland
te krijgen. Op 6 augustus zijn Britse troepen geland op de westkust van het
schiereiland, maar opnieuw wisten de Turken met Duitse hulp stand te houden. Net
als bij een eerdere landingspoging kunnen de Britten weinig meer dan een aantal
bruggehoofden bezet houden ten koste van aanzienlijke verliezen. Londen aarzelt
nog steeds zijn troepen terug te trekken, uit angst voor gezichtsverlies in de Arabische
wereld.

Pilsudski groeit uit tot volksheld van Polen
KRAKAU, 6 augustus - Na de terugtrekking van het Russische leger uit Polen is
Jozef Pilsudski met een Poolse eenheid Rusland binnengevallen.
Vanaf het voorjaar staat de Oostenrijkse legerleiding de vorming van Poolse
eenheden toe. De betekenis van deze eenheden in het Oostenrijkse leger neemt toe
naarmate de verliezen van Oostenrijk in de campagne tegen Rusland groter worden.
Commandant Pilsudski, wantrouwig tegenover het idee van Pools-Oostenrijkse
legereenheden, streeft naar onafhankelijke Poolse militaire groeperingen, slechts
geallieerd aan het Oostenrijkse leger. Zijn legioenen stellen zich onafhankelijk op:
de eerste legioen-brigade heeft een aantal gedurfde acties in de Karpaten tegen de
Russen uitgevoerd, zonder duidelijke coördinatie met het Oostenrijkse hoofdkwartier.
Het terugtrekkende Russische leger heeft Poolse dorpen in brand gestoken en de
bevolking gedwongen mee te gaan. De legioenen van Pilsudski hebben daarop een
aantal bliksemacties uitgevoerd in de regio Lublin om de Poolse bevolking te redden.
Pilsudski's populariteit bij de Poolse bevolking is hierdoor tot legendarische proporties
gestegen.
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Duitsers in Brest-Litovsk

Russische artillerie trekt zich in oostelijke richting terug.

BERLIJN, 26 augustus - Duitse troepen hebben vandaag de Russische stad
Brest-Litovsk veroverd. Dit is gebeurd enkele dagen nadat de centrale Russische
defensielinie langs de rivier de Weichsel bij Modlin in Duitse handen was gevallen.
Hiermee zijn de Duitsers weer meester geworden over de situatie aan het Oostfront.
Aan het einde van de winter hadden zij weliswaar Oost-Pruisen weer veilig gesteld,
maar dreigde het leger door lange aanvoerroutes en barre weersomstandigheden te
worden verlamd. In het zuidelijk gedeelte van het front formeerden de Russische
legers zich toen weer.
Daarop haalde de Oberste Heeresleitung troepen weg van het westelijk front en
werd een nieuw - 11de - legerkorps gevormd. Dit zorgde voor een aanzienlijke
versterking van de posities van de Centralen.
Op 5 augustus jongstleden werd Warschau door Duitse troepen ingenomen.

Intocht van de Duitse troepen in de Poolse hoofdstad Warschau.

Vierde Doema valt beleid tsaar aan
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PETROGRAD, 1 augustus - De vierde Doema, die op 19 juni werd heropend heeft
tot nu toe zeer kritisch gereageerd op het beleid dat door tsaar Nicolaas I wordt
gevoerd.
Verscheidene fracties hebben zich aaneengesloten tot een progressief blok, waarvan
echter de sociaal-democraten, de troedoviki en vanzelfsprekend de uiterst rechtse
partijen geen deel uitmaken. Dit blok eist dat er een regering wordt gevormd die het
vertrouwen van het hele land geniet en ervoor zorgt dat er tal van landhervormingen
tot stand komen, zoals het beëindigen van alle vervolgingen van politieke en
godsdienstige aard. Tot heftige redevoeringen is het echter tot nu toe niet gekomen
in deze Doema, de eerste sedert het uitbreken van de oorlog.

1915
September
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.
De Duitse ambassadeur in de VS, Bernstorff, antwoordt op de Amerikaanse
protestnota's dat in het vervolg geen passagiersschepen aangevallen zullen worden
voordat zekerheid bestaat over het vervoer van munitie.

6.
Tsaar Ferdinand van Bulgarije begint onderhandelingen met de Centralen over
deelneming aan de oorlog.

8.
Op de Zimmerwald-conferentie wordt besloten tot de vorming van een
Zimmerwald-unie van socialistische anti-oorlogspartijen die kritisch staat tegenover
de Internationale. →

7/8.
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Op Londen-City worden Zeppelin-raids gehouden.

16.
De nieuwe president van Haîti, Dartiguenave, sluit een verdrag met de VS waarmee
het eiland in feite een protectoraat van de VS wordt. →

16.
Tsaar Nicolaas II verdaagt de vierde Doema. →

21.
De Britse regering kondigt belastingverhogingen tot 40% aan.

22.
Minister-president Cort van der Linden neemt het petitionnement dat gelijkstelling
van man en vrouw eist in ontvangst (164 696 handtekeningen).

25.
Een Frans-Brits offensief in Artois wordt geopend (bij Vimy en Loos); een Brits in
Champagne.

29.
In Rusland eisen de Unie van Zemstwo's en de Unie van Steden verreikende politieke
hervormingen.

29.
Het Brits Indische leger in Mesopotamië verovert Koet al Imara. →

29.
De geallieerde offensieven in Artois en Champagne worden afgebroken. →
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De Anglo-Franse offensieven in Artois en Champagne, die op 25 september zijn gelanceerd, worden
vier dagen later weer afgebroken. Foto: een Franse soldaat ziet tijdens de slag in de verte een mijn
exploderen.

30.
Het front in het Oosten stabiliseert zich; begin loopgravenoorlog.

Geboren:
6.
Franz Josef Strauss Duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
27.
Rémy de Gourmont (4-4-l858) Frans schrijver en criticus

Tsaar verdaagt de Doema en vertrekt naar het front
PETROGRAD, 16 september - Tsaar Nicolaas II heeft de Doema verdaagd en is
naar het front vertrokken om het opperbevel over te nemen van zijn oom grootvorst
Nicolaas. Tsarina Alexandra heeft de regeringsmacht overgenomen, bijgestaan door
haar naaste adviseur Raspoetin. ‘Onzichtbaar draag ik de broek’, karakteriseerde de
tsarina de situatie in de hoofdstad, waar ministers komen en gaan.
Sinds het voorjaar is men in Rusland bezig het tekort aan wapens en munitie weg
te werken. Op 23 juli is buiten de regering om de Zemgor opgericht, de Al-Russische
Unie van Zemstvo's (een zemstvo is een eenheid met gedeeltelijk zelfbestuur op
regionaal niveau) en steden. Deze heeft tot doel beter in de behoeften van het leger
te voorzien.
Hoewel het particulier initiatief snel een onmisbare factor in het bestuur van het
land is geworden, vinden de tsaar en de regering elk initiatief dat niet van bovenaf
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komt, een aanslag op de huidige infrastructuur van de autocratie. Tegelijkertijd roert
zich de stakingsbeweging. In Petrograd staakten in augustus en september 70 000
mensen. In Kostroma en Ivanovo-Voznesensk gaf de regering bevel te vuren op
stakende arbeiders.

Conferentie in Zimmerwald van socialisten
ZIMMERWALD, 8 september - In het Zwitserse Zimmerwald is de afgelopen dagen
een internationale conferentie gehouden door een aantal revolutionaire socialisten.
Op deze conferentie liepen de meningen over oorlog en vrede nogal uiteen. Lenin
vond dat alleen burgeroorlog en klassenstrijd de vrede tussen de volkeren kunnen
bevorderen. Hierdoor zou een verbroedering in de loopgraven ontstaan. Plechanov,
de vader van het Russische marxisme, vond slechts een defensieve oorlog toelaatbaar.
Lenin en Martov wisten, ondanks hun onderlinge verschillen, een radicale
minderheidsgroep te vormen. Deze groep, de ‘linksen van Zimmerwald’, zou later
een belangrijke rol spelen in verband met het voorbereiden van de Derde
Internationale.
In het manifest dat aan het eind van de conferentie is opgesteld, hebben de
bolsjewiki onder Lenin zich wel achter de meerderheid geschaard, waartoe onder
anderen Trotski en Henriëtte Roland Holst behoorden. In dit manifest zijn Lenins
ideeën aangaande het imperialistische karakter van de oorlog overigens opgenomen.
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Turkse troepen trekken op in de buurt van Koet al Imara.

Britten verslaan Turken
BAGDAD/KOET AL IMARA, 29 september - Het Britse leger onder leiding van
generaal Townsend heeft de steden Imara en Koet onder controle.
Door de deelneming van de Turkse regering aan de oorlog aan de zijde van de
Duitsers, heeft Groot-Brittannië een militaire actie uitgevoerd om zijn oliebelangen
in Perzisch Arabistan veilig te stellen. Het Britse leger bezette Abadan, Moehammara
en Basra. Nadat het op 21 november 1914 Basra had bezet, probeerde het van daaruit
op te rukken naar Bagdad. In juni 1915 viel generaal Townsend Imara binnen en in
september viel de stad Koet in handen van het Britse leger.
De olievelden in de buurt van de Perzische Golf spelen een zeer belangrijke rol
in deze oorlog. Het is noodzakelijk voor Groot-Brittannië om dit gebied, met name
Basra Vilayet, in zijn macht te krijgen om zo zijn oliebelangen te kunnen verdedigen
en de weg via de Perzische Golf naar India veilig te stellen.
De overwinning in Koet heeft de weg voor de Britten naar Bagdad geopend.

Haïti wordt Amerikaans protectoraat
PORT-AU-PRINCE, 16 september - De Verenigde Staten hebben een verdrag
opgesteld waarbij Haïti gedurende tien jaar de status van Amerikaans protectoraat
krijgt.
Sinds eind juli bezetten de Verenigde Staten Haïti, waar vooral de National City
Bank grote financiële belangen heeft.
De Amerikaanse mariniers proberen met hun bezetting een einde te maken aan de
bloedige opstanden, die voortdurend op Haïti uitbreken.
Het verdrag dat de status van het eiland als protectoraat regelt, voorziet in controle
door de VS op de Haïtiaanse overheidsfinanciën, over de Haïtiaanse politie, en in
het recht van de VS om de orde te handhaven.
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Onder druk van de Amerikanen gaat het Haïtiaanse parlement met het verdrag
akkoord.

1915
Oktober
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2.
De SPD distantieert zich van de slotresoluties van de conferentie van Zimmerwald.

6.
De Centralen beginnen een offensief tegen Servië.

9.
De hoofdstad van Servië, Belgrado, capituleert.

11.
Bulgarije opent een offensief tegen Servië.

12.
Ondanks internationale protesten wordt in Brussel de Engelse verpleegster Edith L.
Cavell (40) wegens hulp aan Britse soldaten gefusilleerd. →

12.
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De Geallieerden beloven steun aan Servië; Griekenland weigert die ondanks
verdragsverplichtingen (verdrag van 1-6-1913).

16.
Groot-Brittannië verklaart Bulgarije de oorlog. →

18.
De Italianen beginnen aan de 3de slag bij de Isonzo.

19.
Rusland verklaart evenals Italië Bulgarije de oorlog.

19.
Onder druk van de Washingtonse Conferentie van Latijns-amerikaanse Staten gaat
president Wilson over tot erkenning van Venustiano Carranza als president van
Mexico.

19.
Japan sluit zich aan bij het Londense Protocol: geen afzonderlijke vrede.

20.
Bij verkiezingen in Zuid-Afrika behaalt de Nationalistische Partij van J.B. Hertzog
een overwinning; Botha's regeringspartij heeft nu een parlementaire minderheid.

21.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Lansing, stuurt de Britse
regering een protestnota inzake de belemmering van het scheepvaartverkeer.

29.
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Na het ontslag van premier Viviani wordt Aristide Briand het nieuwe regeringshoofd
in Frankrijk. →

29.
De Italianen behalen in de Dolomieten hun eerste succes in de oorlog.

29.
Het kabinet-Cort van der Linden stelt algemeen kiesrecht voor. →

Geboren:
17.
Arthur Miller
Amerikaans (toneel-)schrijver

Regering stelt voor: algemeen mannenkiesrecht
DEN HAAG, 29 oktober - Het kabinet-Cort van der Linden heeft bij de Tweede
Kamer voorstellen ingediend voor een drastische herziening van het kiesrecht. De
regering wil invoering van het algemeen mannenkiesrecht en evenredige
vertegenwoordiging. De grondwettelijke beletselen voor vrouwenkiesrecht dienen
te vervallen. Er moet een stemplicht worden ingevoerd.
De kiesrechthervorming is het belangrijkste programma-onderdeel van het kabinet
dat, doordat de SDAP weigerde ministers te leveren, in de Tweede Kamer niet over
een meerderheid beschikt.
Stemgerechtigd zijn nu uitsluitend die mannen, die aan wettelijk vastgestelde eisen
van welstand en geschiktheid voldoen. Deze eisen zijn sinds de invoering van de
Grondwet van 1848 geregeld verzacht.
De regering stelt nu voor het desbetreffende grondwetsartikel als volgt te wijzigen:
‘Het recht om de leden der Tweede Kamer te kiezen, wordt toegekend aan de
mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche
onderdanen erkend, die de door de wet te stellen leeftijd, welke niet beneden 23 jaar
mag zijn, hebben bereikt, en aan de vrouwelijke ingezetenen, die aan gelijke
voorwaarden voldoen, voor zover de wet haar daartoe uit hoofde van niet aan het
bezit van maatschappelijke welstand ontleende redenen bevoegd verklaart.’ Het
districtenstelsel komt te vervallen, evenals de individuele kandidatuur; deze wordt
vervangen door een lijst van kandidaten. Er zullen geen tussentijdse verkiezingen
meer worden gehouden; bij een vacature wordt de volgende op de lijst benoemd.
Voor de verkiezingen van gemeenteraden en Provinciale Staten geldt hetzelfde
stelsel. De verkiezing van de Eerste Kamer blijft ongewijzigd.
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Om misbruik bij de stemmenwerving tegen te gaan stelt de regering de invoering
van een stemplicht voor.

Cort van der Linden.
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Edith Cavell gefusilleerd
BRUSSEL, 12 oktober - De Britse verpleegster Edith Cavell en de Brusselse architect
Philippe Baucq zijn in de Nationale Schietbaan gefusilleerd.
Edith Cavell was sinds 1906 in Brussel directrice van een school voor verpleegsters.
Vanaf het begin van de oorlog richtte ze er een hospitaal in en verzorgde geallieerde
en Duitse gewonden. Maar ze deed meer: ze hielp met een Belgische organisatie
Britse en Belgische licht gewonde militairen over de Nederlandse grens.
Ze werd op 5 augustus aangehouden, op 9 oktober voor de Duitse krijgsraad
gebracht en gisteren ter dood veroordeeld.

Terechtstelling van Edith Cavell.

Soldaten van de Servische stoottroepen hebben zich opgesteld aan de oever van de rivier de Vojusa
in Zuid-Albanië.

Bulgarije oorlog verklaard
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LONDEN, 16 oktober - De Geallieerden hebben Bulgarije vandaag de oorlog
verklaard.
Dat is een direct gevolg van de Bulgaarse oorlogsverklaring aan Servië, eergisteren.
De Geallieerden hebben Servië alle steun toegezegd in zijn strijd tegen de Bulgaarse
troepen.
Bulgarije heeft van 9 tot 16 september met Turkije onderhandeld over een
territoriale prijs voor Bulgaarse deelneming aan de oorlog. Op de conferentie van
Dimotika is afgesproken dat Bulgarije een deel van het gebied op de linkeroever van
de rivier de Maritsa zal krijgen.
Op 25 september werd een Bulgaars-Turks verdrag getekend. Twee dagen eerder
was in Bulgarije al een algemene mobilisatie afgekondigd.
De deelneming van Bulgarije aan de oorlog is een groot gevaar voor Servië, dat
nu op de Balkan in de tang zit: ten noorden en westen liggen de Oostenrijkers, aan
de tot nu toe vrije oostflank wacht de Serviërs een gecombineerd Bulgaars-Turks
offensief.
Voor de Centralen is de actie van de Bulgaren een grote meevaller, vooral omdat
bij een geslaagd Bulgaars offensief in het noordoosten van Servië vrij makkelijk
contacten kunnen worden gelegd tussen Bulgarije en Turkije enerzijds en
Oostenrijk-Hongarije anderzijds: veilige spoorverbindingen tussen de Centralen zijn
dan gegarandeerd.

Briand volgt in Frankrijk premier Viviani op
PARIJS, 29 oktober - Aristide Briand is door president Raymond Poincaré
aangewezen als opvolger van premier Viviani, wiens kabinet door het parlement
omvergeworpen werd. De parlementariërs hopen op deze wijze tevens een einde te
maken aan de carrière van opperbevelhebber Joffre, die volgens hen niet genoeg
onderneemt om de Duitsers te verslaan.
Frankrijk verkeert inderdaad in een benarde positie. De Duitse troepen bezetten
nagenoeg heel Noord- en Noordoost-Frankrijk. Dat heeft tot gevolg dat de Franse
kolen- en staalindustrie voor het leeuwedeel in Duitse handen is. Zowel voor het
Franse volk als voor het Franse leger levert dat uiteraard grote problemen op.
Briand gaat door voor een man van de dialoog, die eventueel bereid zou zijn met
de vijand een compromis te sluiten, als daarmee de vrede zou kunnen worden
bewerkstelligd. Dit in tegenstelling tot president Poincaré, die afkomstig is uit het
sinds 1870 door de Duitsers bezette Lotharingen.
De 53-jarige Briand is sinds 1901 lid van de Kamer; ettelijke malen is hij al minister
en premier geweest. Zijn eerste premierschap dateert van 1909. Zijn belangrijkste
werk tot dusver was zijn aandeel aan de wet tot scheiding van kerk en staat. Briand
was oorspronkelijk socialist, maar is in de loop der jaren naar rechts opgeschoven.
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Intocht van de Fransen in Saloniki.
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4.
De 3de Isonzo-slag wordt door de Italianen zonder succes afgebroken.

6.
In Griekenland vormt Sophokles Skouloudis een pro-Entente-kabinet.

7.
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Een Oostenrijkse onderzeeer torpedeert het Italiaanse lijnschip Ancona. Er verdrinken
272 mensen, onder wie 27 Amerikanen.

10.
De Italiaanse legerleiding geeft bevel tot een nieuw offensief aan de Isonzo (het
vierde).

12.
Groot-Brittannië annexeert de Micronesische Gilbert- en Ellice-archipel.

14.
In Parijs publiceert Thomas Masaryk, hoogleraar in de filosofie en afgevaardigde in
het parlement in Wenen, een manifest waarin hij de vorming van een onafhankelijke
staat Tsjechoslowakije eist. Met steun van de Franse regering zet hij een regering in
ballingschap op stapel.

21.
De Italiaanse regering sluit zich aan bij het Londense Protocol: geen afzonderlijke
vrede.

22.
Bij Ctesiphon in Mesopotamië worden de Brits Indische troepen van generaal
Townsend - die Bagdad al op 24 mijl zijn genaderd - door Turkse troepen gedwongen
tot een haastig terugtocht naar Koet al-Imara.

23.
De Surinaamse Bauxiet Maatschappij, een dochter van de Aluminium Company of
America (Alcoa), die net opgericht is, krijgt van het gouvernement vergunning om
te Moengo aan de bovenloop van de Cottica bauxieterts te exploiteren.

25.
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Het Belgische episcopaat beschuldigt Duitsland van oorlogsmisdaden. →

24.
Het verslagen Servische leger vlucht naar Albanië.
-. Een Duitse poging om in Perzië een nationalistische coup te forceren wordt door
een tsaristisch leger verijdeld; Teheran wordt bezet.
-. De Duitse geleerde Alfred Wegener poneert de stelling dat de continenten
uiteendrijven. →

Gestorven:
14.
Booker Tallaferro Washington (5-4-1856) Amerikaans schrijver, pedagoog en
negerleider
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Bisschoppen van België tegen Duitse laster
MECHELEN, 25 november - Na ruim een jaar oorlog heeft de aartsbisschop van
Mechelen, samen met de bisschoppen van Gent, Brugge, Namen, Luik en Doornik,
een brief gericht aan de kardinalen en bisschoppen van Duitsland, Beieren en
Oostenrijk-Hongarije.
Het Belgisch episcopaat bestempelt de Duitse beschuldigingen van oorlogsmisdaden
als laster. Ook schrijft het dat er in België geen organisatie van ‘francs-tireurs’ was.
Anderzijds stellen de bisschoppen dat België aangevallen werd en dat de Duitsers
zich schuldig maakten aan brandstichtingen en bloedbaden en bovendien verschillende
inbreuken op de Conventie van Den Haag pleegden. In een bijlage geven ze zelfs
een opsomming: collectieve straffen voor individuele daden, dwangarbeid voor de
vijand, nieuwe belastingen.
Tot slot schrijven ze dat ze hiermee de oproep van de paus beantwoorden. Ze
willen samenwerken om de waarheid te laten zegevieren, voor de rechtvaardigheid,
de eer van de naties en uiteindelijk de vrede.

Nieuwe theorie: continenten drijven uiteen
HAMBURG, november - De Duitse geleerde Alfred L. Wegener heeft een theorie
ontwikkeld waarmee kan worden verklaard dat de oostelijke kustlijn van Noord- en
Zuid-Amerika vrijwel evenwijdig loopt met de westelijke kustlijn van Europa en
Afrika. Wegener beweert dat de drie continenten in de oertijd één groot continent
hebben gevormd: Pangaea, een enorm oercontinent uit het Paleozoïcum. Sindsdien
zijn de verschillende continentale schollen volgens Wegener als ijsschotsen op de
onderkorst en de mantel van de aarde uiteengedreven. Ook zouden het Indische
schiereiland en Australië zich van het oercontinent hebben losgemaakt.
Verder stelt Wegener dat door de west-waartse ‘drift’ het Andes-gebergte in
Zuid-Amerika als een soort boeggolf is opgestuwd.
Wegener meent bovendien dat Groenland zich met grote snelheid van Europa
verwijdert en dat het mogelijk moet zijn deze beweging aan te tonen. Wegeners
theorie, die overigens niet nieuw is, wordt over het algemeen met veel scepsis
ontvangen. Bezwaren van geologische en paleontologische aard maken het volgens
deskundigen inderdaad erg moeilijk Wegeners theorie te aanvaarden.
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2.
De 4de slag aan de Isonzo wordt door de Italianen zonder succes afgebroken.

3.
Generaal Joffre wordt chef-staf van het Franse leger. →

5.
Het Bulgaarse leger bezet de Servische vestingstad Monastir (Macedonië).

5.
In Mesopotamië begint het Turkse beleg van Koet al Imara waar het Britse leger zich
verschanst heeft.

8.
In een tweedaagse topconferentie van de Geallieerden wordt men het eens over de
ontruiming van de Dardanellen, en worden afspraken gemaakt over het lot van de
Duitse kolonies in Afrika en van Elzas- Lotharingen. →

10.
Het geallieerd expeditieleger in de buurt van Gallipoli begint met de evacuatie. →

12.
Russische troepen veroveren de Noordperzische stad Hamadan.

16.
Generaal Haig volgt French op als bevelhebber van het Britse expeditieleger in
Frankrijk.
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20.
Russische troepen veroveren de Perzische stad Qom.

21.
In de Duitse Rijksdag stemmen twintig SPD-ers tegen de oorlogskredieten. →

27.
Metaalarbeiders in East Youngstown (Ohio, VS) beginnen een staking om de
8-urendag en loonsverhoging af te dwingen.

28.
In Groot-Brittannië wordt de dienstplichtwet ingediend. Sinds het begin van de oorlog
zijn er al 550 000 Britten voor gevecht uitgeschakeld.

31.
Bij Koninklijk Besluit wordt in Nederland een Pacificatiecommissie ingesteld om
de schoolstrijd te beëindigen.

31.
De Duitse gouverneur-generaal van Bezet België, von Bissing, maakt bekend dat de
Universiteit van Gent Nederlandstalig wordt.

Geboren:
9.
Elisabeth Schwarzkopf
Duits sopraan

12.
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Frank Sinatra
Amerikaans zanger

13.
Balthasar Johannes Vorster Zuidafrikaans politicus

19.
Edith Piaf(ps. van Edith Giovanna Gassion) († 11-11-1963) Frans chansonière

Deel SPD neigt tot vrede
BERLIJN, 21 december - In de Duitse sociaal-democratische SPD neemt het verzet
tegen verdere verstrekking van oorlogskredieten toe. Vandaag hebben twintig SPD-ers
in de Rijksdag tegen een nieuw oorlogskrediet gestemd.
Aan de stemming in het parlement ging een scherp debat vooraf. Daarin verlangde
de fractieleider van de SPD, Philipp Scheidemann, van de rijkskanselier een uitspraak
over de kansen op vrede. Von Bethmann-Hollweg moet zeggen, aldus de
oppositieleider, ‘onder welke voorwaarden hij bereid is vredesbesprekingen te
beginnen’. Duitsland kan, aldus Scheidemann, als sterke economische en politieke
machtsfactor, onder de oorlogvoerende landen zelf het initiatief nemen tot
vredesoverleg. De oppositieleider bepleitte voorts een vrede zonder annexatie van
vreemde gebieden: ‘Annexatie van gebieden waar andere volken wonen druist in
tegen het zelfbeschikkingsrecht van volken’.
Rijkskanselier von Bethmann-Hollweg hield zich in zijn antwoord op de vlakte.
‘Noch in het oosten noch in het westen mogen onze vijanden van vandaag beschikken
over invalspoorten’. De linkervleugel van de SPD nam met dit antwoord geen
genoegen en eiste bij monde van Karl Liebknecht een publikatie van documenten
uit de weken van de julicrisis en het uitbreken van de oorlog. Dit verzoek werd
geweigerd. Volgens Liebknecht die al eens eerder tegen een oorlogskrediet stemde,
hebben de centrale mogendheden schuld aan het uitbreken van de oorlog. ‘De frasen
over een verdedigingsoorlog zijn een leugen’, aldus Liebknecht. Ten slotte stemden
19 fractiegenoten met hem tegen de nieuwe oorlogskredieten.
In een interne fractiestemming tevoren hadden zelfs 44 van de 110 SPD-ers tegen
het regeringsvoorstel gestemd. Ruim de helft van de tegenstanders hield zich ten
slotte in het plenum van de Rijksdag aan de fractiediscipline. Enkele maanden geleden
had Liebknecht samen met 600 sociaal-democraten al eens een manifest tegen verdere
oorlogvoering opgesteld.
Deze actie en de stemming van vandaag illustreren dat zich allengs een
diepergaande confrontatie binnen de partij manifesteert die ernstige gevolgen kan
hebben voor de eenheid van de Duitse sociaal-democratie.

Brits Dardanellenleger geëvacueerd
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LONDEN, 8 december - Deze maand zal er een begin worden gemaakt met de
evacuatie van de geallieerde troepen van het schiereiland Gallipoli. Met het
evacuatiebesluit is een definitief einde gekomen aan de rampzalig verlopen
Dardanellen-campagne. De evacuatie van de troepen zal deze maand in fasen worden
uitgevoerd. Bij de Dardanellen-operatie zijn 489 000 geallieerde soldaten betrokken
geweest; de Geallieerden hebben 252 000 doden en gewonden te betreuren. De
Turken tellen 251 309 doden en gewonden.
De Dardanellen-campagne heeft de reputatie van Lord Kitchener grote schade
berokkend, geleid tot het aftreden van Fisher en Churchill en een eind gemaakt aan
de militaire carrière van Hamilton. De campagne heeft de reputatie van Moestafa
Kemal echter zeer veel goed gedaan; hij wordt door de Turken geprezen als de
‘Redder van Constantinopel’.
Moestafa Kemal, die na zijn succesvolle verdediging van Gallipoli tot kolonel
wordt gepromoveerd, sloot zich na zijn militaire opleiding aan bij het ‘Comité van
Eenheid en Vooruitgang’ dat zijn revolutionaire activiteiten in alle geledingen van
de strijdkrachten ontplooide en verantwoordelijk was voor de afkondiging van de
Grondwet van 1908. Kemal was ook in de Balkanoorlog van 1912 belast met de
verdediging van Gallipoli.

Geallieerden confereren in Chantilly
PARIJS, 8 december - In het vlak boven Parijs gelegen kasteel van Chantilly is de
tweede conferentie van de Geallieerden zo juist beëindigd. In juli waren de Britten,
Fransen en Russen ook al in Chantilly bijeengekomen om vast te leggen, welke
positieve resultaten zij van deze oorlog verwachtten. Het eerder dit jaar begonnen
Dardanellen-offensief, bedoeld om zowel de verbindingen met Rusland te verbeteren
als Constantinopel in een moeilijk parket te brengen, zal worden afgebroken: het is
op niets uitgelopen en er zijn al meer dan 140 000 Britten en Fransen bij omgekomen.
Frankrijk en Groot-Brittannië houden wel vast aan hun andere doelstellingen: de
Britten willen de Duitse kolonies in Afrika, de Fransen wensen Elzas-Lotharingen
terug. Voorlopig echter lijken zij nog niet in staat de Duitsers uit Noord- en
Noordoost-Frankrijk terug te dringen.
Maarschalk Joffre, die enkele dagen geleden benoemd werd tot opperbevelhebber
van de Franse strijdkrachten, erkent dat het einde van de oorlog nog niet in zicht is.
De Duitse troepen zijn staande gehouden, maar meer ook niet. Het voornaamste
resultaat is, dat de Duitsers hun troepen moeten verdelen over de fronten in oostelijk
Europa en die in Frankrijk.
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5.
Het Oostenrijks-Hongaarse leger lanceert een offensief tegen Montenegro.

7.
Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken laat het State Department te Washington
weten dat Duitsland zich zal houden aan de internationale regels van maritieme
oorlogvoering.

9.
De evacuatie uit de Dardanellen wordt voltooid.

10.
Rusland opent een offensief in de Kaukasus (Armenië).

11.
Het Griekse eiland Korfoe (Kérkyra) wordt door de Franse troepen bezet; de evacuatie
van het verslagen Servische leger naar dit eiland begint.
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12.
Karl Liebknecht wordt uit de Duitse SPD-fractie gezet. →

14.
De Zuiderzeedijk bij Marken breekt bij zware storm door. Hierdoor wordt Waterland
overstroomd. Deze ramp versnelt de plannen tot afsluiting van de Zuiderzee. →

17.
Het Mexicaanse revolutionaire leger van Pancho Villa arresteert 16 Amerikaanse
ingenieurs. Zij worden ter plaatse doodgeschoten.

18.
In België formeert minister-president De Broqueville een Nationaal Kabinet. →

19.
Het (succesvolle) Russisch offensief in Armenië wordt tijdelijk gestopt.

24.
Het Britse Lagerhuis stemt voor invoering van algemene dienstplicht. De Labour
Party is tegen.

25.
Met de capitulatie van Montenegro wordt de invasie van Oostenrijks-Hongaarse
troepen in dit land beëindigd. →

27.
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Het eerste nummer van de Spartakusbriefe verschijnt, het orgaan van de Duitse
linkssocialisten die zich onder leiding van Liebknecht, Rosa Luxemburg en Franz
Mehring van de SPD-partijlijn hebben afgekeerd.

28.
De Duitse koloniale bezetting van Kameroen capituleert voor een Brits-Frans leger.
→

Geboren:
20.
Johan (Jopie) Adolf Pengel († 5-6-1970) Surinaams vakbondsleider en politicus

Zuiderzeedijk breekt door

Boven: in Zunderdorp wordt het vee door het wassende water verdreven. Onder: in Burgerdam stuwde
de zee over de dijk en ondermijnde de fundering van een huis.

EDAM, 14 januari - Vannacht is bij zware storm de Zuiderzeedijk op drie plaatsen
doorgebroken. Vrijwel geheel Waterland tot aan de Zaan staat onder water.
Verscheidene mensen zijn om het leven gekomen, de schade aan veestapel, gebouwen
en wegen is enorm.
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De dijken braken bij Zuiderwolde, bij Uitham en bij Katwoude, vlak bij Volendam.
De Purmer zelf is voor het water gespaard gebleven, maar het land ten oosten ervan
tot Edam staat blank. De dijken langs de Zaan lopen door deze wateraanval van de
landzijde ernstig gevaar. Met man en macht wordt geprobeerd verdere doorbraken
te verhinderen.

Karl Liebknecht geroyeerd
BERLIJN, 12 januari - De fractie van de sociaal-democratische SPD in de Duitse
Rijksdag heeft parlementariër Karl Liebknecht uit de fractie gezet. Dit is gebeurd
nadat Liebknecht in december vorig jaar voor de tweede keer de fractiediscipline
heeft gebroken en tegen de oorlogskredieten heeft gestemd.
Liebknecht heeft slechts één keer de oorlogskredieten gesteund en dat was enkele
dagen na het uitbreken van de oorlog. Ook toen al betreurde hij echter bijna
onmiddellijk zijn eigen stemgedrag en hij heeft zich sindsdien ontpopt als fel criticus
van de regering.
De uitstoting van de vooraanstaande politicus Liebknecht betekent het begin van
een scheuring binnen fractie en partij. In de SPD zelf gaan de laatste tijd ook meer
stemmen op die vragen om een frontaal verzet tegen de oorlogvoering door het Duitse
rijk. Liebknecht beschouwt de oorlog als een door Berlijn uitgelokte aanvalsoorlog
met het doel de Duitse hegemonie te vestigen in de wereld.
Deze politieke practicus van extreemlinks heeft met zijn interpellaties in de
Rijksdag niet alleen de regering maar ook de SPD-leiding zelf al herhaaldelijk in
verlegenheid gebracht. In mei vorig jaar had hij een betoging van vrouwen tegen de
oorlog georganiseerd voor het gebouw van de Rijksdag.
Liebknecht was daarop zelf opgeroepen voor militaire dienst aan het Oostfront,
waar hij bij de bouw van stellingen werd ingezet. Voor vergaderingen van de Rijksdag
kreeg hij evenwel steeds verlof.

Belgische regering wordt uitgebreid
BRUSSEL, 18 januari - Voor het eerst sinds 1884 zijn in de Belgische regering ook
andere ministers dan uitsluitend katholieke opgenomen. De regering, geleid door
Charles de Broqueville, is aangevuld met drie ministers van Staat, de liberalen Paul
Hymans en Emile Goblet d'Alviella en de socialist Emile Vandervelde allen zonder
portefeuille. Daarmee is de eerste coalitieregering in de Belgische politieke
geschiedenis tot stand gekomen.
De benoeming gebeurde op instigatie van koning Albert, die de regering hiermee
een grotere legitimiteit wilde geven; de hele oorlog door regeerde De Broqueville
zonder het parlement. De Koning verzette zich immers tegen het bijeenroepen van
de parlementsleden. België is de enige democratie zonder parlementaire controle
tijdens de oorlog. De regeringsuitbreiding symboliseert de partijpolitieke ‘godsvrede’.

Belgisch militair succes Kameroen
KAMEROEN, 28 januari - Het Belgische expeditiekorps in Kameroen is samen met
de Fransen de hoofdstad Yaoundé binnengerukt.
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Dit korps heeft vanaf september 1914 de Fransen hulp geboden. Een colonne van
500 man, met enkele artilleriestukken en het bewapende stoomschip Luxembourg,
rukte op in het gebied van de Sango waar de Duitsers zich hadden verschanst.

Capitulatie van Montenegro
CETINJE, 25 januari - Twaalf dagen nadat een Oostenrijks-Hongaars leger Cetinje,
de hoofdstad van Montenegro, is binnengerukt, heeft dit land zich overgegeven.
Koning Nikola van Montenegro is zijn land ontvlucht en begeeft zich op het ogenblik
naar Rome. Sinds de Bulgaarse intrede in de oorlog is het de Centralen op de Balkan
voor de wind gegaan. Ze hebben Belgrado ingenomen en de Servische regering
gedwongen haar toevlucht te nemen in het Albanese Shkodër. De Oostenrijkers en
Duitsers zijn in zuidelijke richting langs de Donau opgerukt, terwijl de Bulgaren
sinds 11 oktober Oost-Servië en sinds 14 oktober Servisch Macedonië zijn
binnengetrokken.
Om de Serviërs en Montenegrijnen te ontlasten hebben de Geallieerden een grote
troepenmacht onder leiding van de Franse generaal Maurice Sarrail in Saloniki aan
land gezet met de bedoeling naar het noorden, naar Servisch Macedonië, op te rukken.
Dat is tot dusverre echter verhinderd door de westwaarts optrekkende Bulgaren.
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2.
De Tweede Kamer neemt een motie aan waarin de onverbrekelijke band tussen de
Ouderdomswet en de Pensioenbelastingwet wordt uitgesproken. Minister Treub
neemt daarop ontslag (opgevolgd door A. van Gijn).

3.
In Zurich (Zwitserland) publiceert Tristan Tzara zijn Dadamanifest.

9.
In Groot-Brittannië wordt de dienstplichtwet aangenomen door het Lagerhuis.

11.
De Duitse keizer beveelt verscherpte duikbootoorlog. Bewapende handelsschepen
van vijandelijke naties zullen zonder waarschuwing getorpedeerd worden.

14.
De regeringen van Londen, Parijs en Petrograd bevestigen geen vrede te zullen sluiten
voordat de economische en politieke onafhankelijkheid van België hersteld is. →
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16.
De Russen veroveren de Armeense stad Erzurum op de Turken.

18.
Engeland verovert Kameroen op de Duitsers. →

21.
Het Duitse opperbevel beveelt de aanval op de Franse stellingen bij Verdun. →

22.
In Londen komt het Grey-House-memorandum tot stand. →

22.
Tsaar Nicolaas heropent de Doema in eigen persoon, een unicum. De Doema was
in september op reces gestuurd na het eisen van democratisering van het
regeringsstelsel.

25.
Duitse troepen nemen het fort Douaumont bij Verdun in. →

26.
Russische troepen nemen het Perzische Kermansjah in.
-. De Tsjechoslowaakse leiders in ballingschap richten in Parijs de Tsjechoslowaakse
Nationale Raad op. →

Gestorven:
6.
Anne Catherine Albertine Isala van Diest (7-3-1842) Belgisch arts en feministe
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16.
Gerard Jan Ligthart (11-1-1859) Nederlands onderwijzer en pedagoog

19.
Ernst Mach (18-2-1838) Oostenrijks fysicus, filosoof en psycholoog

Duits offensief bij Verdun
VERDUN, 21 februari - Vanochtend om kwart over zeven werden de ten noorden
van Verdun gelegerde Franse troepen opgeschrikt door wat leek op een
vulkaanuitbarsting. Op sommige momenten zagen zij slechts één reusachtige vlam,
die zich vlak boven de grond voortbewoog. Mensen, dieren, bomen, voertuigen, zelfs
bouwwerken werden van de grond geplukt en vielen elders weer neer.
Een tweehonderd kilometer naar het oosten, in de Vogezen, gelegerde generaal
sprak van ‘een onophoudelijk tromgeroffel, afgewisseld met harde slagen’. De Duitse
artillerie, bijgestaan door de luchtmacht (tegen honderd Duitse vliegtuigen konden
de Fransen er slechts één inzetten), bleef de Fransen permanent onder vuur houden,
over een front van zo'n zestig kilometer.
Om vier uur 's middags nam het Duitse geschut ineens in hevigheid toe, op een
smalle strook bij het Bois des Caures. Daarop volgde een offensief van de

Een gebarende generaal Haig, generaal Joffre en premier Lloyd George bespreken de toestand bij
Verdun.
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Franse militairen in een loopgraaf tijdens de slag bij Verdun.

Duitse infanterie die zich, gewapend met vlammenwerpers, op de Franse frontlinie
stortte. Hier en daar werd zonder slag of stoot een wiggedreven in de inmiddels sterk
uitgedunde, Franse gelederen. Elders echter werd iedere vierkante meter grond uiterst
fel verdedigd, ondanks het nijpende gebrek aan manschappen en munitie, en
niettegenstaande de slechte conditie van de Franse troepen.
De Duitse aanval kwam als een verrassing, maar desondanks niet onverwachts.
Sommige officieren hadden hem al maanden zien aankomen, maar de Franse
legerleiding nam hun herhaalde waarschuwingen niet serieus. De forten bij Verdun,
Douaumont en Vaux waren al geruime tijd verwaarloosd. Pas op het laatste moment
werden ze min of meer opgelapt.
Gelukkig voor de Fransen moesten de Duitsers hun offensief, dat aanvankelijk
bedoeld was voor 12 februari, uitstellen omdat het weer niet meewerkte. Dat gaf de
Fransen de tijd, nog iets meer voorbereidingen te treffen. Vanochtend was de mist,
die al meer dan een week in de Maasvallei hing, opgetrokken, en had plaats gemaakt
voor een zonnige vrieskou. In andere omstandigheden zou het een mooie, winterse
dag genoemd zijn. De duizenden doden die vandaag bij Verdun vielen, werpen daar
echter een zwarte schaduw over.

Tsjechoslowaakse Nationale Raad
PARIJS, februari - De Tsjechoslowaakse leiders in ballingschap hebben officieel de
Tsjechoslowaakse Nationale Raad opgericht. Deze Raad is een voortzetting van het
Tsjechoslowaakse Buitenlandse Comité, dat in september 1915 in Parijs werd
opgericht met prof. T.G. Masaryk als voorzitter en E. Benesš als secretaris.
Het uitbreken van de oorlog kwam voor de Tsjechische politici als een verrassing
waar ze politiek niet op waren voorbereid. Ze hadden geen concept, dat tot de
zelfstandigheid van hun land zou kunnen leiden. Het grootst mogelijke succes dat
ze aanvankelijk voor ogen hadden, was autonomie binnen de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie. Toch hebben Tsjechoslowaken in het buitenland zich vanaf het begin
van de oorlog politiek en militair georganiseerd. De centrale persoonlijkheid van de
Tsjechoslowaakse strijd voor onafhankelijkheid is de filosoof en socioloog prof. T.G.
Masaryk. Hem staat een duidelijk doel voor ogen: de vereniging van Bohemen en
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Slowakije en daarmee de vorming van een zelfstandige staat, groot en sterk genoeg
om tussen Duitsland en Rusland te kunnen overleven.
De centra van de Tsjechoslowaakse politieke strijd in het Westen zijn Amerika,
Parijs en Londen. Al in september 1914 werd in Chicago het Tsjechoslowaakse
Nationale Genootschap gesticht met als doel de Tsjechoslowaakse emigranten in
Amerika te verenigen en actief te betrekken bij de strijd van hun landgenoten binnen
de monarchie. Zo ontstond een machtige lobby, die ruime financiële middelen ter
beschikking stelt en een steeds belangrijker rol speelt bij het beïnvloeden van de
Amerikaanse publieke opinie. Masaryk, die verder invloedrijke vrienden in Londen
en Parijs heeft en Benesš zijn ervaren politieke strategen en uiterst bekwame
diplomatieke onderhandelaars: precies de kwaliteiten die op het moment het meest
nodig zijn.
Militair organiseerden de Tsjechen en Slowaken zich al sinds augustus 1914. Als
burgers van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie moesten ze dienen in het leger van
hem die in feite hun vijand was. Velen lieten zich door de Geallieerden (Rusland,
Frankrijk, Engeland) gevangennemen of deserteerden. Uit deze soldaten, aangevuld
met vrijwilligers uit de rijen van in het buitenland levende Tsjechoslowaken,
ontstonden gemotiveerde en bijzonder gedisciplineerde legereenheden die een
beslissende rol spelen bij de onderhandelingen over onafhankelijkheid tussen de
Geallieerden en de Tsjechoslowaakse politici.
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Britten bezetten Kameroen

Britse soldaten aan de oevers van het Nyasameer in Oost-Afrika.

LONDEN, 18 februari - Generaal Dobell heeft uit Kameroen getelegrafeerd, dat
deze Duitse kolonie sinds 16 februari vrijwel geheel in Britse handen is gevallen.
De Duitse commandant Zimmermann heeft kans gezien te ontsnappen naar Spaans
Guinea.
Met uitzondering van een geïsoleerde positie is de verovering voltooid. Duitsland
heeft hiermee de derde van zijn vier koloniën in Afrika verloren. Eerst werden de
Duitsers op 27 augustus 1914 gedwongen Togoland op te geven en daarna op 9 juli
1915 Duits Zuidwest-Afrika.
De verliezen aan Britse zijde in de slag om Kameroen beliepen 172 man, van wie
er 137 deel uitmaakten van de 2de Zuidafrikaanse Brigade, die haar eerste ervaringen
opdeed in junglegevechten.

Fort Douaumont gevallen

Luchtopname van het fort Douaumont vlak voor zijn verwoesting.

VERDUN, 25 februari - In de strijd om Verdun hebben de Duitsers een beslissende
slag geleverd. De inneming van het fort Douaumont, door het 24ste Brandenburgse
infanterieregiment, maakt hun positie een stuk sterker.
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Het was een zeer gemakkelijke verovering, in tegenstelling tot wat de Duitse
troepen ervan verwachtten. Het fort door de Duitsers ‘Sargdeckel’, doodkistdeksel,
genoemd - werd slechts bewaakt door een batterijcommandant en 57 manschappen.
Dezen hadden het vijandelijke commando overigens niet eens zien aankomen, zodat
het fort zonder de minste schermutseling kon worden ingenomen.
Voor de zekerheid hadden de Duitsers zich als zoeaven vermomd, hetgeen de op
afstand gelegen Franse troepen, die hen wél vanuit de vijandige frontlinie zagen
aankomen, in grote verwarring bracht. De mitrailleurs aan Franse zijde werden
zodoende pas in werking gesteld toen het al te laat was.
De Duitsers namen het fort Douaumont onmiddellijk in gebruik. Vanaf de
hooggelegen vesting staat het geschut nu op de Franse linies gericht.

Memorandum van House en Grey komt tot stand
LONDEN, 22 februari - President Wilsons persoonlijke adviseur en vriend kolonel
Edward House heeft een geheime overeenkomst gesloten met de Britse minister van
Buitenlandse Zaken, Sir Edward Grey, over eventuele Amerikaanse deelneming aan
de oorlog.
Het memorandum stelt dat Wilson het initiatief tot een vredesconferentie zal nemen
als Groot-Brittannië en Frankrijk het ogenblik daarvoor geschikt achten.
Indien Duitsland echter zou weigeren aan een dergelijke conferentie deel te nemen,
dan zouden de VS ‘waarschijnlijk gaan meedoen aan de oorlog tegen Duitsland.’
Aan de overeenkomst zijn meer dan twaalf maanden geheime diplomatie
voorafgegaan, waarbij House als onofficiële afgezant de Europese hoofdsteden heeft
afgereisd.
Zowel de Geallieerden als Duitsland en zijn bondgenoten zijn echter van mening
dat de impasse die op het slagveld is ontstaan, door militair geweld kan worden
doorbroken.
Het Amerikaanse voorstel voor een vrede door onderhandelingen vindt dan ook
geen gehoor.

Verklaring van Sainte-Adresse over België
SAINTE-ADRESSE, 14 februari - Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland hebben
in de zogenaamde Verklaring van Sainte-Adresse beloofd de oorlog voort te zetten
totdat de politieke en economische onafhankelijkheid van België zou zijn hersteld.
Deze verklaring is tot stand gekomen op verzoek van de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken Eugène Beyens.
Op andere eisen van Beyens die een uitgesproken expansionistisch karakter ten
nadele van Nederland en Luxemburg hadden, gingen de landen van de Triple Entente
niet in.
De verklaring van de Geallieerden heeft tot doel België zonder formeel
bondgenootschap toch bij de Entente te betrekken.
Tegelijkertijd zou hierdoor de Belgische regering ervan weerhouden kunnen
worden een afzonderlijke vrede met Duitsland te sluiten.
Daardoor is de Verklaring van Sainte-Adresse in zekere zin een pendant van het
Verdrag van Londen, gesloten door de drie Entente-landen. Door de Verklaring is
ook koning Alberts privé-diplomatie met Duitsland tot mislukken gedoemd.
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3.
Britse, Belgische, Portugese en Zuidafrikaanse troepen voeren een invasie uit in
Duits Oost-Afrika.

9.
Duitsland verklaart Portugal de oorlog. →

11.
In Nederland komt de pacificatiecommissie, de parlementaire onderwijscommissie,
tot een bijna unaniem voorstel tot gelijkstelling van openbaar en bijzonder
(confessioneel) lager onderwijs. →

11.
De Italianen lanceren een nieuw offensief aan de Isonzo (het I vijfde).

12.
Een herderlijke brief van kardinaal Mercier leidt tot Duitse protesten.

14.
Duitse troepen openen een aanval op de Franse stelling Mort-Homme bij Verdun.
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15.
De Duitse gouverneur-generaal in België besluit tot vernederlandsing van de Gentse
rijksuniversiteit. →

15.
De Duitse minister van Marine, admiraal von Tirpitz, neemt ontslag, omdat hij
onvoldoende steun krijgt voor zijn plan tot onbeperkte duikbootoorlog.

16.
De vijfde Isonzo-slag wordt zonder succes afgebroken.

20.
Op Zeebrugge wordt een geallieerde aanval uitgevoerd.

21.
De nieuwe gouverneur-generaal van Nederlandsen Oost-Indië, graaf J.P. van Limburg
Stirum, komt in Batavia aan en neemt het roer van A.W.F. Idenburg over. →

27.
In Parijs wordt een geallieerde oorlogsconferentie door de Franse minister-president
Briand geopend.

31.
In Nederland ontstaat een neutraliteitscrisis als Duitsland een Britse landing in
Nederland verwacht; de militaire verloven worden ingetrokken.

Geboren:
11.
Harold Wilson, Brits Labourpoliticus
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29.
Eugene McCarthy, Amerikaans Democratisch politicus

Gestorven:
21.
Jonkheer Victor de Stuers (20-10-1843) Nederlands kunstkenner en -beschermer
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Ook Portugal in oorlog
LISSABON, 9 maart - Duitsland heeft Portugal de oorlog verklaard nadat de Portugese
autoriteiten beslag hebben gelegd op 71 Duitse en Oostenrijkse koopvaardijschepen
die na het uitbreken van de oorlog beschutting hadden gezocht in Portugese havens.
Twintig van deze schepen zullen worden afgestaan aan Groot-Brittannië, dat om
de inbeslagneming had verzocht omdat het problemen kreeg met het vervoer over
zee. De overige schepen worden opgenomen in de koopvaardijvloot van de Portugese
staat, maar dertig ervan zouden verloren gaan in de oorlog.
De Portugese regering had al eerder duidelijk gemaakt dat zij de zijde van
Groot-Brittannië zou kiezen wanneer het land hierom zou verzoeken, en de
Democraten, de linkervleugel van de Republikeinen, hadden een onvoorwaardelijk
bondgenootschap met de Triple Entente bepleit.
Vóór de Duitse oorlogsverklaring had Portugal zich al genoodzaakt gezien twee
militaire expedities te sturen naar Angola en vier naar Mozambique, waar de Duitsers
anti-Portugese gevoelens probeerden aan te wakkeren.

Einde schoolstrijd nabij
DEN HAAG, 11 maart - De staats-commissie-Bos die moest onderzoeken ‘in hoever
een algemeen bevredigende regeling mogelijk is ter zake van de subsidiëring van
het bijzonder onderwijs’, is vrijwel unaniem tot de conclusie gekomen, dat het
openbaar en het bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld moeten worden. Indien
de voorstellen van de commissie worden uitgevoerd, betekent dat het einde van de
schoolstrijd, die ‘als het ware een wig is, die in ons volksleven is geslagen, en die
van ons volk twee volken maakt’ (minister-president Cort van der Linden in 1913).
De commissie stelt voor een nieuw grondwetsartikel op te nemen, waarvan de
kern luidt dat het bijzonder lager onderwijs ‘dat aan bij de wet te stellen voorwaarden
voldoet, naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas (zal
worden) bekostigd.’
In de staatscommissie zitten vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Alleen
de liberaal Tydeman neemt een enigszins afwijkend standpunt in. Hij verzet zich
niet tegen de financiële gelijkstelling, maar wenst waarborgen dat het openbaar
onderwijs niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd.

Nieuwe gouverneur Indië
DEN HAAG, 21 maart - De diplomaat mr. J.P. graaf van Limburg Stirum is benoemd
tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Hij volgt A.W.F. Idenburg op.
Van Limburg Stirum (43) was van 1906 tot 1908 gezantschapssecretaris in
Constantinopel. Tot 1913 was hij als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
werkzaam als chef van het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken.
In 1913 was hij negen maanden gezant in Peking. In maart 1914 werd hij gezant
in Stockholm, waar hij een belangrijke rol speelde in het overleg der neutralen over
de door hen in te nemen positie.
Van Limburg Stirum kent Indië slechts als toerist.
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Indië ondervindt thans de gevolgen van de islamitische bewustwording, het Chinese
nationalisme en de Japanse expansiedrang.
In deze omstandigheden acht minister van Koloniën Th.B. Pleyte het belangrijker
een niet-partijgebonden internationaal deskundige als gouverneur-generaal te hebben
dan een uitgesproken Indië-kenner.

Universiteit Gent Vlaams
BRUSSEL, 15 maart - De Duitse gouverneur-generaal, Moritz von Bissing, heeft
een verordening inzake de vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit
uitgegeven.
In november 1911 en opnieuw in november 1912 dienden Franck en Van
Cauwelaert een wetsvoorstel aangaande vernederlandsing van het onderwijs in, dat
op hardnekkige obstructie stuitte. Pas op 19 maart 1913 werd het in overweging
genomen. Het ontwerp werd naar de kamerafdelingen gezonden waar het bleef liggen
tot aan het uitbreken van de oorlog.
Op 5 juli 1914 verklaarde regeringsleider Charles de Broqueville: ‘Op 1 januari
1915 zal voor het Vlaamse volk te Gent een volledig Vlaams hoger onderwijs worden
ingericht.’ De Vlaamse publieke opinie keek met spanning uit naar de verwezenlijking
van dit plan. Maar de oorlog besliste er anders over. De Duitse bezetter heeft op deze
verwachtingen ingespeeld. Op 2 december 1915 nam de gouverneur-generaal de
beslissing tot inwilliging van de eis van de Vlaamse activisten.
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1.
Gabrielle Petit wordt door een vuurpeloton geëxecuteerd.

5.
In de Duitse Rijksdag verklaart kanselier von Bethmann-Hollweg dat Duitsland het
Vlaamse volk niet aan verwaalsing zal prijsgeven.
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6.
De Duitse Rijksdag besluit tot onbeperkte duikbootoorlog.

8.
In Noorwegen wordt actief en passief vrouwenkiesrecht ingevoerd.

16.
De Nederlandse Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht organiseert een demonstratieve
vrouwendag in Amsterdam.

18.
De Nederlandse ex-premier Abraham Kuyper bezoekt de Duitse kanselier von
Bethmann-Hollweg. Het gespreksthema is onder meer een mogelijke verdeling van
België.

19.
De Italiaanse troepen veroveren Col di Lana bij Merano (Alto Adige).

20.
Voor de Vlaamse kust vindt een Duits-Brits zeegevecht plaats.

24.
In Kiental (Zwitserland) wordt een internationale conferentie van anti-oorlogs
socialisten gehouden, als vervolg op de Zimmerwald-conferentie van september
1915. Lenin eist onmiddellijke vrede zonder annexaties of herstelbetalingen. →

24.
In Dublin (Ierland) breekt de Paasopstand uit, geleid door Sir Roger Casement geridderd vanwege zijn acties tegen de wreedheden in Belgisch Kongo - die enkele
dagen eerder met een Duitse onderzeeër aan land is gebracht. →
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28.
Het Iers ondergrondse leger, de Irish Volunteers, geven zich over. De Britten gaan
over tot strenge strafmaatregelen. →

29.
Het Britse expeditieleger dat vanaf 5 december 1915 belegerd wordt in Koet al Imara
(Mesopotamië) geeft zich over aan de Turken. →

Linkssocialisten: geen steun aan oorlogspolitiek
KIENTAL, 30 april - In het Zwitserse Kiental is vandaag een conferentie van Europese
links-socialisten beëindigd. Op deze bijeenkomst, die een vervolg is op de conferentie
van Zimmerwald die in 1915 plaatsvond, werd de eis geformuleerd dat de
vertegenwoordigers van de socialistische partijen hun steun aan de oorlogspolitiek
van hun regering en dientengevolge hun toestemming tot oorlogskredieten moeten
weigeren. Het proletariaat, zo waren de 44 afgevaardigden op deze conferentie van
mening, dient een onmiddellijke wapenstilstand en een begin van de
vredesonderhandelingen te eisen.
Een ontwerp-manifest van de bolsjeviek Lenin, waarin hij stelt dat een nederlaag
van een regering van een land kan leiden tot revolutionaire activiteit van de massa
en waarin hij aandringt op de splitsing van de Tweede Internationale, vond geen
meerderheid. Van een breuk in de gelederen wilden de anti-oorlogs-socialisten niets
weten.

Britten lijden nederlaag bij Koet al Imara
KOET AL IMARA, 29 april - De Britten hebben in het Midden-Oosten een ernstige
nederlaag tegen de Turken geleden. Generaal Charles Townsend, die zich met zijn
troepen in Koet al Imara had teruggetrokken, heeft zich vandaag aan zijn Turkse
belegeraars overgegeven.
De stad was op 29 september 1915 zonder veel strijd door de Britten op de Turken
veroverd. De Britten maakten zich daarom op naar Bagdad door te stoten. Generaal
Townsend, die twijfelde of een verdere opmars logistiek wel verantwoord was, kreeg
van zijn regering toch opdracht naar Bagdad op te trekken. Op 22 november viel het
Britse leger een sterke Turkse stelling bij Ctesifon, ten zuiden van Bagdad, aan. Dit
werd een volledig fiasco: 4000 van de 12 000 Britse militairen werden uitgeschakeld.
Townsend en zijn mannen werden naar Koet terruggedreven. Pogingen om het beleg
van de stad te breken faalden driemaal, evenals een bemiddelingspoging van de Britse
agent T.E. Lawrence.
De situatie in de stad verslechterde snel. De rantsoenen moesten worden
ingekrompen en de Indische troepen raakten sterk ondervoed doordat het merendeel
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ervan op religieuze gronden weigerde paardevlees te eten. Enkelen stierven de
hongerdood, anderen probeerden te deserteren.
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Paasopstand in Ierland

Aanhangers van Sinn Fein marcheren door Dublin onder escorte van Britse militairen en een lid van
de Royal Irish Constabulary (Ierse politie).

DUBLIN, 28 april - In Ierland is een nationalistische opstand uitgebroken tegen
het Britse gezag. Gewapende aanhangers van Sinn Fein hebben diverse
overheidsgebouwen in Dublin bezet en de telefoon- en telegraafverbindingen
verbroken.
De Britse regering heeft militairen ingezet om de opstand te onderdrukken. Na
bloedige straatgevechten wisten de militairen op dinsdag na Pasen de rust vrijwel
geheel te herstellen. Het post kantoor dat door de rebellen was bezet, is door brand
geheel verloren gegaan.
De leider van de opstandelingen, James Conolly, zou zijn omgekomen. Meer dan
zevenhonderd rebellen zijn gearresteerd.
Er zijn aanwijzingen dat de opstand werd geïnspireerd, en gesteund met
wapenleveranties, door de Duitsers, die tegelijkertijd een aanval met een vlooteskader
kruisers deden op Lowestoft aan de Engelse oostkust.
De Duitse hulp aan de Ierse rebellen had moeten dienen om delen van de publieke
opinie in Amerika tegen de Britten te keren, nu de Duitse betrekkingen met de VS
in een kritiek stadium zijn gekomen.
Rebellenleider Sir Roger Casement is naar Londen overgebracht na zijn arrestatie,
die volgde op een mislukte poging om wapens van een Duits schip te smokkelen.
Casement kan daarvoor de doodstraf tegemoet zien.
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Tijdens de Paasopstand werden in de straten van Dublin hevige gevechten geleverd tussen Britse
troepen en 2000 met Duitse wapens uitgeruste Ieren. Huizen in de stad werden verwoest of zwaar
beschadigd.
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1.
Op het congres van de Sociaal Democratische Partij (SDP) van Wijnkoop komt de
fusie met het Revolutionair Socialistisch Verbond RSV) van Henriëtte Roland Holst
tot stand. →

1.
Na een 1-mei rede op de Potsdamer Platz in Berlijn waarin hij de oorlog veroordeelt,
wordt Karl Liebknecht gearresteerd.

6.
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Door Belgische koloniale troepen wordt de stad Kigali (Duits Oost-Afrika) veroverd.

8.
De eerste Australisch-Nieuwzeelandse troepen landen in Frankrijk.

9.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Ouderdomswet aan. Minister Lely stelt
de uitvoering ervan uit.

9.
Groot-Brittannië en Frankrijk komen de verdeling van Turkije overeen, naar de
ontwerpers ervan de Sykes-Picot-overeenkomst geheten. →

10.
In Amsterdam wordt het Historisch Scheepvaartmuseum gesticht.

15.
De Gentse universiteit wordt definitief vernederlandst.

15.
De Oostenrijkers openen een offensief in Alto Adige (Zuid-Tirol).

15.
De VS gaan over tot militaire interventie op Santo Domingo.

22.
In Groot-Brittannië wordt de algemene dienstplichtwet van kracht.
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22.
In Pruisen wordt Karl Helffrich benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken met
de opdracht een kiesrechthervorming voor te bereiden.

24.
Het laatste transport van Brits-indische contractarbeid(st)ers (Hindoestanen) komt
in Suriname aan.

31.
In het Skagerrak voor de kust van Jutland begint een grootscheepse zeeslag tussen
37 Britse en 21 Duitse oorlogsbodems. →

Geboren:
10.
Milton Babbiti († 2-8-1965) Amerikaans componist

11.
Camilo José Cela, Spaans romanschrijver

Gestorven:
27.
Joseph Simon Galliéni (24-4-1849) Frans militair en politicus

Geallieerden gaan Ottomaanse rijk samen verdelen
PARIJS/LONDEN, 16 mei - Deze maand is er een geheim verdrag tot stand gekomen
tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Dit verdrag is genoemd naar de delegatieleiders
van de Engelsen en de Fransen: de Sykes-Picot-overeenkomst. Het verdrag legt de
verdelingsplannen voor het Ottomaanse Rijk vast. Het gaat erom welke delen van
het dit rijk in Britse en Franse gebieden worden verdeeld. Volgens dit verdrag zal
een Frans machtscentrum in Libanon en Syrië worden gevestigd en een Brits in
Mesopotamië. Ten aanzien van Palestina is bepaald dat dit als ‘heilig land’ onder
internationaal toezicht zal worden geplaatst, met uitzondering van Haifa en omgeving,
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waar de Britse vlag zal komen te wapperen. Aan de Franse oorlogsbuit zal voorts
het noordelijk deel van Tweestromenland, de olierijke provincie Mosoel omvattend,
worden toegevoegd.
Frankrijk en Engeland hebben de inhoud van dit verdrag aan de Russen
doorgegeven en de Russische regering beloofd dat ze ook met de Russische belangen
in deze gebieden rekening zullen houden. In het verdrag, dat vandaag door Engeland
en Frankrijk is ondertekend, wordt de Russen beloofd dat ze de vilayets Erzurum,
Trabron, Van en Bitlis zullen krijgen.
Het is duidelijk dat dit verdrag in strijd is met de belofte van de Engelsen aan de
Arabieren. De Britten hadden dezen namelijk beloofd hen te helpen een onafhankelijke
Arabische staat op te richten, als de Arabieren de kant van de Geallieerden zouden
kiezen in de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk. De Britse toezeggingen aan de
Arabieren zijn onder meer vastgelegd in de briefwisseling die Sjarif Hoessein van
Mekka en sir Henry McMahon, de Britse hoge commissaris in Egypte, sinds de zomer
van vorig jaar hebben gevoerd. Daarin zegt Engeland de Arabieren steun toe voor
hun streven naar onafhankelijkheid.
De Britten voeren op die manier een dubbelzinnig beleid. Hun officiële beleid is
dat ze de volken die strijden voor onafhankelijkheid tegen het Ottomaanse Rijk zullen
steunen. Hun feitelijke beleid houdt in dat in eerste instantie het Ottomaanse Rijk
moet worden verdeeld volgens de belangen van de geallieerde landen.
De Engelsen onderhandelden enerzijds met de Franse en de Russische regering
en anderzijds met de Arabieren, onder leiding van de sjarif van Mekka, Hoessein
ibn-Ali. De Britten moesten uiteindelijk rekening houden met de belangen van de
regeringen van de geallieerde landen welke in het verdrag van Sykes-Picot werden
vastgelegd.
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SDP en RSV fuseren
UTRECHT, 1 mei - Het congres van de Sociaal-Democratische Partij is akkoord
gegaan met een fusie tussen SDP en het Revolutionair Socialistisch Verbond.
De SDP is in 1909 opgericht door linkse SDAP-ers na het ‘Tribune-conflict.’ De
‘Tribune-groep’ verzette zich tegen de opvatting van de meerderheid in de SDAP,
dat verbetering van het lot van de arbeider en uiteindelijk de heerschappij van het
proletariaat langs geleidelijke weg bereikt kunnen worden. De ‘Tribunisten’ bleven
vasthouden aan de noodzaak en onontkoombaarheid van een revolutie; zij traden uit
de SDAP en richtten de SDP op.
Het RSV werd opgericht in maart 1915. Het is een bundeling van lokale
revolutionair-socialistische groepen, gevormd door oppositionele SDAP- leden en
dakloze sociaal-democraten. Centraal in de beginselen van het RSV staat de nationale
en internationale massa-actie van het proletariaat, die zich afzet tegen de
machteloosheid van de vertegenwoordigende lichamen, waaraan de officiële
sociaal-democratische

Henriëtte Roland Holst, schrijfster van de bundel ‘De vrouw in het woud’, verdwijnt als oprichtster
van de RSV in de poel van de door Gorter opgerichte SDP (spotprent van Hahn).

partijen deelnemen. Het RSV is geen politieke partij; veel RSV-leden zijn tevens lid
van de SDAP.
RSV en SDP kwamen dichter bij elkaar te staan, toen de SDAP zich distantieerde
van een internationale vredesactie, ontworpen door een bijeenkomst van
links-socialistische partijen in Zimmerwald (Zwitserland) in september 1915.

Zeeslag in het Skagerrak
BERLIJN, 31 mei - Tegen de avond is het in het Skagerrak, niet ver van de kust van
Jutland, tot een zeeslag tussen Britten en Duitsers gekomen. Hierbij zijn bijna 7000
Britse matrozen om het leven gekomen. Onder meer is het Britse slagschip Invincible
tot zinken gebracht.
Het vuurcontact tussen 37 schepen van de Grand Fleet en 21 schepen van de
Hochseeflotte kwam min of meer toevallig tot stand.
De Britten probeerden onmiddellijk van hun numerieke meerderheid te profiteren
maar de Duitse vice-admiraal Reinhard Scheer wist door een snelle terugtocht een
omsingeling te voorkomen en vervolgens de Britse flanken te attaqueren. Met behulp
van Duitse torpedoboten werden er voor een totaal van 115 000 ton Britse slagschepen
vernietigd. Teneinde verdere risico's te vermijden liet de Britse admiraal John Jellicoe
de aftocht blazen. De Duitsers zetten de achtervolging op open zee niet in.
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In eerste reacties in Duitsland wordt gerept van een grote overwinning voor de
Hochseeflotte. De Duitsers hebben met 3039 doden en een verlies van 62 000 ton
veel minder geleden dan de Britten, zo wordt geschreven.
Al met al verandert er echter door de slag in het Skagerrak aan de feitelijke
krachtsverhoudingen slechts weinig. De Britse blokkade van Duitsland op de
Noordzee is nog altijd effectief. Grote delen van de Noordzee ten noorden van
Nederland zijn met mijnenvelden ontoegankelijk gemaakt, terwijl de vaargeulen
door de Britse marine worden gecontroleerd.

De zeeslag in het Skagerrak, waarvan de Duitsers de overwinning opeisen.
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1.
Bij Verdun openen de Duitsers een gevecht om het fort Vaux.

6.
De Chinese president met keizerlijke aspiraties, Yuan Shikai, sterft op 56-jarige
leeftijd. →

6.
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De Geallieerden gaan over tot blokkade van Griekenland.

6.
Groot-sjarif Hoessein van Mekka verklaart de Hedzjaz onafhankelijk. →

7.
Duitse troepen veroveren fort Vaux bij Verdun.

10.
De Turkse bezetting van Mekka capituleert voor de Arabische nationalisten van sjarif
Hoessein.

10.
De Conventie van de Republikeinse Partij te Chicago nomineert Charles Evans
Hughes (New York) voor het presidentschap, gesecondeerd door Charles W. Fairbanks
(Indiana). →

14.
De Conventie van de Democratische Partij te St. Louis nomineert het presidentiële
koppel Wilson- Marshall voor de presidentsverkiezingen. →

17.
Te Bandoeng op Java wordt het eerste nationale congres van de Sarekat Islam
geopend. →

21.
De Geallieerden sturen Griekenland een ultimatum.

21.
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In Mexico verslaan regeringstroepen - op last van president Carranza - een eenheid
van het Amerikaanse strafexpeditieleger van generaal John - Black Jack - Pershing.

23.
Het Britse koloniale korps in Gallipoli slaat een Turks offensief af. →

23.
Griekenland accepteert het geallieerde ultimatum van de 21ste.

23.
De Conventie van de Ulster Unionisten gaat ermee akkoord om Ulster uit te sluiten
van de Home Rule Act.

Geboren:
6.
Robert McNamara, Amerikaans Democratisch politicus en bankier

8.
Francis Harry Compton Crick, Brits biochemicus

Gestorven:
5.
Lord Horatio Herbert Kitchener (24-6-1850) Brits militair en politicus
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In Amsterdam vindt op 18 juni een betoging plaats voor vrouwenkiesrecht. De foto toont de
demonstratie op de kruising van de Marnixstraat en de Rozengracht.

Conventies in Verenigde Staten
CHICAGO, 10 juni- Op de Conventie van de Republikeinse partij is gebleken dat
de splitsing van 1912 nog van ernstige nawerking te lijden heeft: voor geen prijs
wilde men Roosevelt terug, men zocht iemand die met het conflict van toen niets te
maken heeft, een redelijk liberaal imago heeft, en ook de stemmen van Amerikanen
van Duitse oorsprong kan trekken.
In de derde stemronde is uiteindelijk Charles Evans Hughes gekozen, een rechter
van het Hooggerechtshof, met Charles Fairbanks als kandidaat voor het
vice-presidentschap.
De nieuwe Progressieve partij, die met haar Conventie had gewacht tot die van
de Republikeinen was gehouden, hopend dat de Grand Old Party misschien toch nog
Roosevelt zou nomineren, zou een bittere teleurstelling te verwerken krijgen. Hoewel
de partij onmiddellijk bij het begin van de Conventie weer Roosevelt kandidaat stelt,
met John Parker als ‘running mate’, laat Roosevelt, die geen zin heeft in een herhaling
van de smadelijke nederlaag van 1912, per brief weten dat hij de benoeming niet zal
aanvaarden en de Republikeinse kandidaat Hughes zal steunen. De Conventie besluit
uiteindelijk dat voorbeeld te volgen en tekent daarmee het definitieve doodvonnis
van de Progressieve partij.
Op 14 juni wordt president Wilson op de Conventie van de Democratische partij
in St. Louis met slechts één stem tegen opnieuw kandidaat gesteld voor het
presidentschap. Kandidaat voor het vice-presidentschap is ook de zittende
vice-president Thomas Marshall.
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Yuan gestorven
PEKING, 6 juni - Yuan Shikai, president voor het leven van China, is heden in de
Chinese hoofdstad overleden. Yuan had op 13 december 1915 ‘toegestemd’ om
keizer van China te worden, nadat hij in augustus 1915 achter de coulissen een
monarchistische beweging te zijnen gunste had gelanceerd. 1916 had het begin
moeten zijn van een nieuwe jaartelling: Het Grote Constitutionele Tijdperk. Op 1
januari 1917 had Yuan tot keizer van China gekroond moeten zijn.
Het besluit van Yuan riep binnen en buiten China verzet op. Japan riep andere
grootmachten op om tegen de uitroeping van het keizerrijk in China te ‘adviseren’.
Op 25 december 1915 verklaarde de zuidelijke provincie Yunnan zich uit protest
onafhankelijk van Peking. In de loop van de volgende maanden werd dit voorbeeld
gevolgd door acht zuidelijke en westelijke provincies. Onder druk moest Yuan in de
laatste maand van zijn leven afstand doen van de troon.
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Arabisch verzet tegen Turken
MEKKA, 6 juni - Vandaag heeft een Arabische verzetsgroep onder leiding van
Hoessein ibn-Ali officieel verklaard in verzet te gaan tegen het Ottomaanse Rijk. Dit
gebeurde op symbolische wijze door de Arabische vlag te hijsen in plaats van de
Ottomaanse en een paar kogels te schieten in de richting van de Turkse kazerne in
Mekka. Sinds het begin van deze eeuw is het nationalisme onder de Arabieren
toegenomen. Zij beschouwen zichzelf als het eerste islamitische volk en hun strijd
is erop gericht Mekka, de heilige stad van de moslims, tot het centrum van de
islamitische wereld te maken. Hoessein ibn-Ali, de leider van het verzet, bracht een
paar jaar door in Constantinopel. Vanwege de dreigende oorlog werd Hoessein in
de lente van 1914 door sultan Abdül-Hamid tot groot-sjarif van Mekka benoemd.
Hij moest terugkeren naar de Hedzjaz.
De Turkse regering, waaronder met name de Jong-Turken, nam een dubbelzinnig
standpunt in ten aanzien van de rol van Hoessein ibn-Ali in Arabië. Enerzijds was
men niet geluk kig met de benoeming van Hoessein als sjarif van Mekka, omdat
Hoessein Arabische nationalistische ideeën koesterde en veel sympathie genoot in
de Hedzjaz. Anderzijds moesten de Turken de rol van Hoessein accepteren, omdat
ze via hem de Arabische nationalistische beweging wilden manipuleren om zo de
opstand van de Arabieren tegen het Ottomaanse Rijk te stoppen.

Dubbelzinnig
Het standpunt van Hoessein ten aanzien van de regering in Constantinopel was
eveneens dubbelzinnig. Aan de ene kant was hij voor een panislamitisch land en aan
de andere kant was hij een Arabisch nationalist. Hij wilde een Arabische
nationalistische beweging vormen die zou moeten leiden tot de stichting van een
groot Arabisch land. Hoessein koos uiteindelijk de tweede weg en kwam in verzet
tegen de Ottomaanse regering. In zijn verzet tegen de Turken had Hoessein de steun
van de Engelsen gekregen. Hij had een van zijn zonen, emir Abdoellah, naar Caïro
gestuurd voor onderhandelingen met Lord Kitchener, de Engelse consul-generaal in
Egypte. Deze politieke band met de Engelsen werd tijdens de oorlog sterker.
Toen Turkije op 5 november 1914 de Engelsen, Fransen en Russen de oorlog
verklaarde, wilden de Engelsen gebruik maken van hun band met sjarif Hoessein
ibn-Ali van Mekka in hun strijd tegen het Ottomaanse Rijk. De rol van Hoessein was
heel belangrijk voor de Engelsen. In de eerste plaats was Hoessein een islamitisch
leider die in verzet was gegaan tegen het Ottomaanse Rijk en in de tweede plaats
leidde hij het verzet vanuit Mekka. Van de rol van Hoessein kon gemakkelijk gebruik
worden gemaakt om veel moslims te mobiliseren tegen het Ottomaanse Rijk.
Lord Kitchener was intussen benoemd tot minister in het oorlogskabinet van
Engeland. In die hoedanigheid stuurde hij een brief aan zijn vriend emir Abdoellah,
waarin hij schreef dat Engeland, als de Arabische natie de Engelsen zou helpen in
de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk, zou garanderen dat er geen interventie zou
plaatsvinden in de Hedzjaz en dat de Arabieren zouden worden geholpen tegen elke
buitenlandse agressie. In ruil voor zijn hulp aan de Engelsen heeft Hoessein ibn-Ali
Groot-Brittannië om hulp gevraagd bij de oprichting van een onafhankelijke Arabische
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staat. De volgende landen zouden onder andere tot de zogenaamde Arabische staat
moeten gaan behoren: Syrië, Libanon, Jordanië, Mesopotamië en het Arabische
schiereiland.

Turks fiasco in Gallipoli
LONDEN, 23 juni - Het Turkse offensief onder leiding van generaal Liman von
Sanders tegen het Britse koloniale korps in Gallipoli is op een grandioze mislukking
uitgelopen.
De Turken verloren tussen de 7 en 10 000 manschappen op het slagveld, de
Australische en Nieuwzeelandse contingenten daarentegen 500.
De koloniale troepen hadden zich ingegraven in halve cirkels op twee heuvels,
waar zij in de rug werden gedekt door zwaar geschut van de marine-eenheden op
zee. De vijand had zich op een afstand van slechts twintig meter op één punt, tot 250
meter elders ook ingegraven.
Op 18 en 19 mei hadden al zware gevechten plaats, waarbij de Turken diverse
aanvallen deden op de stellingen van de koloniale korpsen. Zij werden echter bij
duizenden tegelijk door tegenvuur neergemaaid.
Na de slag maakte generaal Birdwood een ronde door de loopgraven. Op zijn vraag
aan een van de mannen hoeveel vijanden deze had gedood, kwam het antwoord: ‘Ik
weet het niet, generaal, maar kijk daar eens, daar liggen vier hectare vol.’

Nationaal congres Sarekat Islam
BANDOENG, 17 juni - De kritiek van de Sarekat Islam op het Nederlandse bewind
in Indië wordt steeds scherper, zo bleek op het congres van deze sociale en politieke
beweging in Bandoeng. Kort tevoren had gouverneur-generaal Idenburg de Sarekat
Islam rechtspersoonlijkheid verleend als een heel Indië bestrijkende organisatie; tot
dan toe waren alleen de plaatselijke afdelingen erkend.
In een redevoering zei Tjokroaminoto, voorzitter van het Centraal Comité van de
Sarekat Islam (veel van zijn volgelingen zien in hem een soort islamitische messias),
onder meer: ‘Het past niet meer dat Indië geregeerd wordt door Holland gelijk een
landheer zijn percelen beheert. Het is niet betamelijk Indië te beschouwen als een
melkkoe die slechts te eten krijgt ter wille van haar melk... Thans is het ook niet
passend meer dat de ingezetenen, voornamelijk inlanders, geen recht hebben op
medezeggenschap in regeringsaangelegenheden die hun lot regelen... Geenszins
willen wij uitroepen ‘Weg met het gouvernement’, integendeel, onze leuze is ‘Met
het gouvernement, samen met het gouvernement en tot steun van het gouvernement
om een goede richting uit te sturen.’

1916
Juli
Ma

3

Di

4

Wo

5

Do

6

Vr

7

Za

Zo

1

2

8

9

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
Een Britse krijgsraad veroordeelt de Ierse nationalist Sir Roger Casement wegens
hoogverraad ter dood. Hij werd op 24 april, de eerste dag van de Paasopstand,
gearresteerd.

1.
Franse en Britse troepen beginnen een groots offensief aan de Somme. →

2.
In Armenië gaan Russische troepen over tot de aanval.

2.
In Zwitserland publiceert Lenin Het imperialisme als hoogste stadium van het
kapitalisme.

6.
David Lloyd George, minister van Bewapening in het oorlogskabinet-Asquith, volgt
de in juni bij een torpedoaanval omgekomen minister van Oorlog, Lord Kitchener,
op.

10.
In Duitsland wordt de als staatsgevaarlijk beschouwde linkssocialistische
Rijksdagafgevaardigde Rosa Luxemburg gearresteerd.

20.
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Maarschalk von Hindenburg wordt gesecondeerd door generaal Ludendorff,
opperbevelhebber van de legers der Centralen aan het Oostfront.

25.
De tsaar ontslaat de minister van Buitenlandse Zaken, Sasonov.

25.
Met de verovering van de stad Erzincan wordt het Russisch offensief in Armenië
gestaakt.

29.
In Nederland wordt bij wet de Postcheque- en Girodienst (PCGD) ingesteld.

31.
In Den Haag wordt door Troelstra een Internationale conferentie van socialistische
partijen van neutrale landen geopend.
-. De Nederlandse regering protesteert bij de Belgische tegen de anti-Nederlandse
hetze in de Belgische pers te Le Havre.

Geboren:
9.
Edward Heath, Brits conservatief politicus

Gestorven:
11.
Rik Wouters (2-8-1882) Belgisch beeldhouwer en schilder

12.
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Aritius Sybrandus Talma (19-2-1864) Nederlands theoloog en anti-revolutionair
politicus

16.
Ilja (Elias) Metschnikov (15-5-1845) Russisch zoöloog en bacterioloog. Hij ontving
in 1908 een (gedeelde) Nobelprijs
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Slachting aan de Somme

Britse cavalerie in actie aan het Somme-front in Frankrijk.

PARIJS, 2 juli - Het Frans-Britse offensief aan de Somme, ingezet om de Franse
troepen bij Verdun die onder zware Duitse druk staan te ontlasten, dreigt na de eerste
dag al op een totale catastrofe voor de Geallieerden uit te lopen. De Britten hebben
op de eerste dag meer dan 55 000 man verloren - het grootste verlies in de Britse
militaire geschiedenis - en amper een meter terrein gewonnen.
Het geallieerde offensief, dat onder leiding staat van de Britse generaal Haig en
de Franse generaal Foch, had op 29 juni moeten beginnen maar werd vanwege het
slechte weer uitgesteld tot 1 juli. Op deze zonnige zomerdag, zo besloot het
hoofdkwartier, moest de doorbraak door de Duitse linies worden geforceerd. Om
zeven uur 's ochtends bereikte het Britse artilleriebombardement zijn hoogtepunt en
een halfuur later trokken Britse infanteristen ‘over de top’. Duizenden soldaten, die
zich vanwege hun zware bepakking amper konden bewegen, sneuvelden nog voor
ze de eerste Duitse loopgraaf bereikt hadden. ‘De in verspreide orde opgestelde linies
begonnen keurig en volgens plan, maar smolten langzaam weg. Niemand aarzelde
of probeerde terug te keren; de mannen vielen in het gelid, de meesten nog voor ze
de eersten honderd meter in het niemandsland hadden afgelegd,’ zo beschrijft een
ooggetuige het Britse debâcle. Slechts enkele geïsoleerde Britse eenheden slaagden
erin de eerste Duitse loopgraven te bereiken, waar zij veelal door Duits vuur werden
neergemaaid.
Het Franse aandeel in het offensief had meer succes. De Franse militairen bereikten
al hun operatiedoelen in het zuidelijke gedeelte van het front zonder veel slachtoffers.
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Verwoest spoorwegstation na een vliegtuigbombardement van de Geallieerden.
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4.
De VS sluiten een verdrag met Denemarken waarin overeengekomen wordt dat de
Deense West-indische eilanden, de Maagden Eilanden, door de VS gekocht zullen
worden voor $ 25 miljoen. →

10.
De Perzische stad Hamadan wordt door de Turken heroverd op de Russen.

12.
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De Duitse kanselier von Bethmann-Hollweg en zijn Oostenrijks-Hongaarse collega
Sturgkh publiceren hun plannen ten aanzien van Polen. Dit moet een in naam
onafhankelijk grootvorstendom worden. →

17.
Roemenië sluit een militair bondgenootschap met de Geallieerden
(Entente-mogendheden).

17.
Bulgarije begint een offensief in Macedonië.

19.
In Nederland wordt de Distributiewet van minister Posthuma ingevoerd.

23.
In Berlijn veroordeelt het Militair Gerechtshof in een revisieproces Karl Liebknecht
tot 4 jaar tuchthuis (was 2½ jaar).

26.
Het Bulgaarse offensief in Macedonië - begonnen de 17de - komt tot stilstand.

27.
Roemenië verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog en valt Zevenburgen binnen. →

28.
Duitsland verklaart Roemenië de oorlog.

28.
Italië verklaart Duitsland de oorlog.
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29.
In de VS wordt als onderdeel van een wet die oorlogskredieten van $ 580 miljoen
goedkeurt de Nationale Defensie Raad ingesteld.

29.
Het Amerikaanse Congres neemt de Jones Act aan, die aan de Filippijnen
onafhankelijkheid in het vooruitzicht stelt.

29.
De Duitse chef-staf von Falkenhayn wordt vervangen door von Hindenburg.
Ludendorff wordt 1ste kwartiermeester-generaal. →

Geboren:
25.
Frederic Robbins, Amerikaans bacterioloog en kinderarts

Gestorven:
3.
Sir Roger Casement (1-9-1864), Iers nationalist

Bombarderen vanuit vliegtuigen komt steeds meer voor. Foto: een Britse piloot werpt een bom af.
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Links: een Frans jagerregiment marcheert af naar het front aan de Somme. Rechts: Britten helpen
gewonde Duitse soldaten.

Duits-Oostenrijks plan voor Polen
BERLIJN, 12 augustus - De Oostenrijkse en Duitse kanselier hebben besprekingen
gevoerd over de kwestie van de Poolse onafhankelijkheid en zijn het eens geworden
over de stichting van een onafhankelijk Pools vorstendom. Dit is gebeurd onder druk
van verscheidene Franse en Engelse verklaringen over het lot van de kleine volkeren.
Al in april had de Duitse kanselier in de Rijksdag verklaard dat ‘de Poolse kwestie
bestaat en op een oplossing wacht.’ De druk van Frans-Engelse zijde op de Russische
bondgenoot om een besluit inzake Polen te nemen resulteerde in plannen van de
Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sazonov, om Polen een verregaande
autonomie te verlenen. Deze plannen werden echter gedwarsboomd door de pro-Duitse
en anti-Poolse tsarina; Sazonov werd ontslagen.

Deens-Amerikaans akkoord over Maagden Eilanden
WASHINGTON, 4 augustus - Uit vrees voor de mogelijkheid dat Duitsland een
militaire basis in het Carabische gebied vestigt, wat het al lange tijd nastreeft, heeft
de Amerikaanse regering een overeenkomst gesloten met Denemarken om de Deense
Maagden Eilanden te kopen.
De VS hebben al sinds het eind van de burgeroorlog een oogje op de eilanden,
gelegen in het oostelijk deel van de Caribische Zee, en zijn al vanaf die tijd met de
Deense regering in onderhandeling.
De overdracht - voor een prijs van $ 25 miljoen - wordt bepaald op 31 maart 1917,
maar Wilson staat erop dat voor die tijd een volksstemming wordt gehouden over
de vraag of de bewoners het eens zijn met annexatie door de VS. Een overweldigende
meerderheid stemt voor.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

192

Vlnr: stafchef Paul von Hindenburg, de Duitse keizer Wilhelm II en eerste kwartiermeester-generaal
Erich Ludendorff bespreken de te voeren strategie.

Hindenburg wordt stafchef
BERLIJN, 29 augustus - Generaal Paul von Hindenburg is benoemd tot chef van de
Duitse generale staf. Na von Moltke en von Falkenhayn is von Hindenburg nu de
derde militair die sedert het uitbreken van de oorlog het opperbevel over de Duitse
troepen voert.
De 55-jarige Erich von Falkenhayn had de afgelopen maanden een ernstig conflict
met von Hindenburg. Von Hindenburg had - sinds een maand ook in zijn hoedanigheid
van algemeen opperbevelhebber van het Oostfront - herhaaldelijk aangedrongen op
versterking van dit front. Von Falkenhayn daarentegen had alle gewicht op het
westelijk strijdtoneel gelegd en had in juni en juli de strijd bij de Somme en die bij
Verdun laten ontbranden.
De Duitse troepen hadden hierbij moeizaam het ene fort na het andere veroverd
maar dit ging met welhaast noodlottige verliezen gepaard. Von Hindenburg had deze
pogingen om een doorbraak in het Westen te forceren vanaf het begin scherp
bekritiseerd en had in juli nog geprobeerd om de aanvallen bij Verdun te beëindigen.
Nu Roemenië aan het Oostfront is toegetreden tot de geallieerde coalitie en de
Russen in juli bij een verrassende tegenstoot in het Broesilov-offensief 200 000
krijgsgevangenen hebben gemaakt, is een versterking van het Oostfront zo acuut
geworden dat von Falkenhayn als opperbevelhebber niet meer te handhaven is.
Verwacht wordt nu van de nieuwe chef van de generale staf dat hij de militaire
inspanningen van West naar Oost verschuift.
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Aan het Oostfront gaat het offensief van de Russen onder leiding van generaal Broesilov onverminderd
voort. Foto: Russische troepen trekken de gedeeltelijk verwoeste stad Buczacs binnen.

Roemenië op oorlogstoneel
BOEKAREST, 30 augustus - Roemenië heeft zijn intrede gedaan in de oorlog.
Vandaag, drie dagen nadat het Oostenrijk-Hongarije en een dag nadat het Turkije de
oorlog had verklaard, heeft Roemenië laten weten dat het zich ook met Bulgarije en
Duitsland in oorlog bevindt.
Aan de Roemeense deelneming aan de oorlog zijn in augustus besprekingen
voorafgegaan over territoriale concessies aan Roemenië in ruil voor militaire actie.
Er zijn Roemenië daarbij vergaande toezeggingen gedaan. De Roemeense stap is
verder ingegeven door de verwachting dat de Centralen het op andere fronten te druk
hebben om zich daadwerkelijk met Roemenië bezig te houden.
De Russische generaal Broesilov heeft de Oostenrijkers ten koste van één miljoen
doden aan Russische zijde uit een groot deel van Oost-Galicië en de Boekovina
verdreven. Dat heeft de Roemeense premier Bratianu er ten slotte toe gebracht,
ondanks de grote kwetsbaarheid van zijn land zowel in het noorden en westen Transsylvanië - als in het zuiden, aan de oorlog deel te nemen.
De deelneming van Roemenie aan geallieerde zijde heeft de instemming van
koning Ferdinand I, die in oktober 1914 zijn Duits- en Oostenrijksgezinde oom,
koning Carol, opvolgde. De sympathie van de Roemeense bevolking ligt over het
algemeen ook bij de Geallieerden.
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1.
Bulgarije verklaart Roemenie de oorlog.

2.
De Dobroedsjka (Roemeens kustgebied aan de Zwarte Zee) wordt door Bulgaarse,
Turkse en Duitse troepen bezet.

6.
De Centralen richten een gezamenlijk opperbevel in.

11.
De Griekse stad Kavalla wordt door Duitsers ingenomen.

15.
Bij de slag aan de Somme zetten de Britten - bij Flers Courcelette - voor het eerst
tanks in. →

16.
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De Franse en Britse regering erkennen het Masaryk-comité in Parijs als voorlopige
regering van Tsjechoslowakije.

17.
Op het Amsterdamse IJsclubterrein organiseert de SDAP een massale
kiesrechtdemonstratie (40 000 mensen).

19.
Belgische troepen nemen Tabora in Duits Oost-Afrika in. →

21.
De Weense socialist Friedrich Adler, zoon van de socialistische leider Victor Adler,
schiet de Oostenrijkse minister-president von Stürgkh dood.

25.
Frans van Cauwelaert wordt door koning Albert ontvangen. →

26.
De Nederlandse bisschoppen dwarsbomen de ontwikkeling van de vakbeweging →

28.
De Britse minister van Oorlog, Lloyd George, licht in een interview toe dat de
Geallieerden zullen doorvechten tot het Duitse Rijk knock-out is geslagen. België
moet zijn onafhankelijkheid krijgen, Elzas-Lotharingen moet terug naar Frankrijk
en Polen moet een bufferstaat tussen Duitsland en Rusland worden.
Oostenrijk-Hongarije moet opgedeeld worden.

29.
De nieuwe Nederlandsche Opera geeft zijn eerste voorstelling. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

30.
De Griekse ex-premier Venizelos, die een opstand tegen de Duitsgezinde koninklijke
regering is begonnen, richt - zelf Kretenzer van origine - op Kreta een voorlopige
regering op.
-. Aan het Oostfront wordt het Russische Broesilov-offensief door de Duitsers gestuit.

Geboren:
26.
François Mitterrand, Frans socialistisch politicus

Het nieuwe wapen van de Britten, de tank, in actie aan het Somme-front.

Tank blijkt geducht wapen
LONDEN, 16 september - De Britse strijdkrachten in Frankrijk hebben gisteren een
nieuw wapen in de strijd gebracht.
Voor de eerste keer werd aan het Somme-front bij Bouleaux een nieuw type
zwaargepantserde wagen ingezet dat van buitengewoon groot nut bleek te zijn door
zijn ondoordringbaarheid voor licht geschut.
De Britse troepen zagen kans twee tot drie kilometer op te rukken en de aanval
wordt nog steeds naar tevredenheid voortgezet. De strijd op de grond werd gesteund
in de lucht met bombardementen op drie vijandelijke hoofdkwartieren en het
spoorwegstation in Bapaume.
Meer dan 2300 krijgsgevangenen zijn al aan de vijand teruggegeven, onder wie
65 officieren, inclusief zes bataljonscommandanten.
De Britse luchtmacht schoot vandaag dertien vijandelijke toestellen neer. Negen
andere werden beschadigd. Vier Britse toestellen worden vermist.
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Bisschoppen volgen Poels
UTRECHT, 26 september - De roomskatholieke bisschoppen van Nederland hebben
opnieuw ingegrepen in de ontwikkeling van de vakbeweging. Vier jaar geleden
verboden ze de arbeiders zich te organiseren in interconfessionele bonden. Nu
dwarsbomen ze de tendens tot nationale concentratie van de katholieke vakbeweging.
Begin deze eeuw gingen de plaatselijke vakbonden zich bundelen, eerst in
overkoepelende organisaties per bisdom, daarna ook op landelijk niveau. In 1909
was met door de bisschoppen goedgekeurde reglementen het Bureau voor de
Roomsch-Katholieke Vakorganisatie gaan functioneren als landelijke overkoepeling
voor de vakbonden. Het houdt zich bezig met economische kwesties zoals
arbeidsvoorwaarden. De daarnaast bestaande 5 diocesane (bisdom-)bonden die de
godsdienstige, zedelijke en culturele vorming van de arbeiders tot taak hebben en
ook al een landelijke federatie hadden gevormd, zijn in een vandaag verschenen
‘bisschoppelijk communiqué’ teruggefloten. Deze ‘standorganisaties’ moeten per
bisdom georganiseerd blijven en krijgen behalve vorming van de arbeiders ook als
taak de zorg voor hun niet-vakgebonden behoeften zoals ziekenfondsen, spaarfondsen,
behuizing en onderwijs.
Veelal zijn de arbeiders daardoor verplicht tot een dubbel lidmaatschap. Deze
beslissing van de bisschoppen betekent dat zij ten koste van de ‘Leidse School’, die
de diocesane bonden als overbodige doublures ziet, en van opvattingen als die van
Ariëns (Unitas), stelling nemen ten gunste van de ‘Limburgse School’, die een sterk
gecentraliseerde organisatie voor het ‘geestelijk welzijn’ als te onpersoonlijk ziet.
Van deze school is de grootste voorvechter de priester Henricus Poels (48). Hij is
een bijbelgeleerde van formaat die van 1904-1910 aan de universiteit van Washington
doceerde en daar als gevolg van de anti-modernistencampagne is ontslagen. In 1910
werd hij door de bisschop benoemd tot ‘aalmoezenier van de arbeid’ in Limburg,
maar zijn invloed als pionier van de katholieke sociale beweging is nationaal, onder
andere als initiatiefnemer van de jaarlijkse Sociale Studieweek voor katholieke
sociologen en sociale leiders uit het hele land. Aan Poels wordt toegeschreven dat
Limburg katholiek is gebleven.

Belgische troepen nemen Tabora in
TABORA, 19 september - Na vijf dagen van bloedige gevechten heeft generaal
Tombeur Tabora ingenomen. De Belgische vlag wappert nu boven de hoofdstad van
Duits Oost-Afrika.
Deze veldtocht werd op 18 april begonnen. De brigade van kolonel Molitor
veroverde Kigali in Ruanda, de brigade van kolonel Olsen Uzumbura en een deel
van Urundi.
De Belgische flottielje en de escadrille watervliegtuigen beheersen het
Tanganyikameer. Sinds 29 juli is het spoorwegstation van Kigoma in Belgische
handen en worden Belgische treinen in de richting van Tabora ingezet.
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Frans van Cauwelaert.

Van Cauwelaert bezoekt Koning
DE PANNE, 25 september - De flamingantische katholieke volksvertegenwoordiger
Frans van Cauwelaert is door koning Albert in De Panne ontvangen.
Van Cauwelaert kreeg de indruk dat de Koning sympathiek staat tegenover de
Vlaamse eisen.
Van Cauwelaert behoort tot de Vlaamsgezinden die niet van de Duitse bezetting
gebruik willen maken om die eisen gerealiseerd te krijgen. Hij is dan ook tegen het
activisme gekant.
Het gesprek met de Koning ging over de taalsituatie in het leger en over het
activisme.

Nederlandsche Opera in première
AMSTERDAM, 29 september - Met een eerste uitvoering in het Nederlands van de
opera De juwelen van de madonna van de Duits-Italiaanse componist Ermanno
Wolf-Ferrari in de Amsterdamse Stadsschouwburg, heeft de door G.H. Koopman
opnieuw opgerichte Nederlandsche Opera een voortreffelijke eerste prestatie geleverd.
Na het ten ondergaan van de Nederlandsche Opera in 1903 heeft ons land lange tijd
een operagezelschap van allure moeten ontberen, afgezien van de produkties van de
Wagner-Vereeniging.
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9.
In de afgelopen twee dagen heeft de Duitse onderzeeër U-53 bij Rhode Island 9
Britse handelsschepen getorpedeerd.

9.
In Griekenland wordt door Venizelos een pro-geallieerde tegenregering gevormd.
→

12.
In Argentinië komt Hipólito Irigoyen als president aan de macht. →

16.
In Dzjedda, Arabië, vindt een ontmoeting plaats tussen de Britse veiligheidsofficier
en archeoloog T.E. Lawrence en de zoon van sjarif Hoessein, Fasal. Bij zijn
terugkomst in Caïro zal de stem van Lawrence of Arabia, zoals hij later genoemd
zal worden, beslissen in de Britse steun aan de Arabische opstand tegen de Turken.

16.
De Geallieerden zenden troepen naar Athene om er de orde te herstellen; drie Griekse
oorlogsschepen in de haven van Piraeus worden in beslag genomen.
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17.
De Nederlandse Tweede Kamer begint aan de behandeling van de
grondwetsherziening inzake het kiesrecht.

19.
In een herderlijke brief protesteert kardinaal Mercier tegen deportatie van arbeiders
door de Duitsers. →

19.
Frankrijk en Groot-Brittannië besluiten op een conferentie in het Franse Boulogne
om de provisionele Griekse regering van Venizelos te erkennen.

21.
In Gent wordt op plechtige wijze de Vlaamse Hogeschool geopend. →

21.
Friedrich Adler, hoofdredacteur van het socialistische Weense maandblad Der Kampf
en zoon van de sociaal-democratische partijleider Victor Adler, schiet de Oostenrijkse
minister-president, graaf von Stürgkh, dood vanwege diens ondemocratische
regeerwijze. →

23.
De Centralen veroveren Constanta. →

24.
De Fransen heroveren het in februari verloren gegane fort Douaumont bij Verdun.

25.
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Op last van de Duitse gouverneur-generaal van bezet België von Bissing wordt het
ministerie van Kunsten en Wetenschappen gesplitst in een Vlaamse en Waalse
afdeling.

Irigoyen gekozen tot president van Argentinië
BUENOS AIRES, 12 oktober - In Argentinië is Hipólito Irigoyen tot president
gekozen. De 66-jarige Irigoyen is de leider van de Radicale partij, die de
hervormingsgezinde middenklasse in Buenos Aires en de arme immigranten bevolking
vertegenwoordigt.
De verkiezing van Irigoyen betekent het einde van de macht van de oligarchie van
grootgrondbezitters, handelaren in graan en vlees en de financiële elite in Argentinië.
De ‘Unión Civica Radical’ of Radicale Burgerunie werd in 1890 opgericht door
Leandro Alem. Dank zij de export van ingevroren vlees - het eerste koelschip voer
in 1876 van Buenos Aires naar Londen - en de toevloed van migranten - rond de
eeuwwisseling 75 procent van de bevolking - vonden grote sociale en economische
veranderingen in Argentinië plaats. Argentinië behoorde tot de rijkste landen in de
wereld maar de welvaart was erg ongelijk verdeeld. De Radicale partij belooft hierin
verandering te brengen. Na de zelfmoord van Leandro Alem in 1896 nam zijn neef,
Hipólito Irigoyen, de leiding van de partij over. Irigoyen is een sober levende vrijgezel,
die toegankelijker is voor de armen dan voor de rijken. Voor zijn aanhangers vertolkt
hij democratische idealen, voor zijn tegenstanders is hij een autoritaire ‘caudillo’.

Nederlaag voor Roemenië
CONSTANTA, 23 oktober - De Centralen hebben vandaag de Roemeense havenstad
Constanta veroverd. De centrale legers naderen de Roemeense hoofdstad nu van
twee kanten.
De Roemeense deelneming aan de Grote Oorlog is van recente datum maar lijkt
nu al op een totaal fiasco uit te lopen. Op 27 augustus 1916 verklaarde de Roemeense
koning Ferdinand de oorlog aan de Oostenrijks-Habsburgse monarchie en het
Roemeense leger trok de dag daarna Zevenburgen binnen. De Duitsers, die Roemenië
op 28 augustus de oorlog verklaarden, waren niet in staat om de
Oostenrijks-Hongaarse troepen op korte termijn te hulp te komen. Het lukte de slecht
bewapende Roemenen daarom om in korte tijd een groot deel van Zevenburgen te
veroveren.
Toen het centrale tegenoffensief een serieuze omvang kreeg bleef er van de kracht
van het Roemeense leger echter weinig over. Generaal von Falkenhayn en zijn troepen
dreven de Roemenen uit Zevenbergen en een gezamenlijk Turks-Bulgaars-Duits
leger trok Zuid-Roemenië binnen. Ondanks de Russische steun voor de Roemenen
rukte dit leger onder leiding van von Mackensen snel naar Constanta op.
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Roemenië, dat maar geen partij kan kiezen, raakt, terwijl de Geallieerden kijken, bekneld in de
oorlogsmachine. In augustus koos de Roemeense regering voor de Geallieerden.

Peter Hoffmann tijdens zijn openingsrede op de Gentse universiteit.

Universiteit Gent geopend
GENT, 24 oktober - Vandaag heeft de Duitse gouverneur-generaal Moritz von Bissing
de (vernederlandste) Gentse rijksuniversiteit geopend.
Rector is de Luxemburger Peter Hoffmann.
De belangrijkste Vlamingen die een leerstoel hebben aanvaard, zijn Josue De
Decker, Pieter Tack, Anton Jacob, Lodewijk Dosfel, Reimond Speleers en Adriaan
Martens.
Vele andere bekende Vlamingen hebben tegen de oprichting en opening
geprotesteerd, onder wie Louis Franck, Maurits Sabbe, Philip van Isacker en August
Vermeylen.
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Reeds op 10 oktober nam de Belgische regering in Le Havre maatregelen tegen
de professoren en bij die gelegenheid stelde minister Prosper Poullet dat, na de oorlog,
aan de Vlamingen ‘gelijkheid in rechte en in feite’ moet geschieden.
Onder invloed van de activisten worden morgen de diensten van het ministerie
van Kunsten en Wetenschappen in Brussel gesplitst in een Vlaamse en een Waalse
afdeling.

Pro-geallieerde tegenregering in Griekenland
THESSALONIKI, 9 oktober - Griekenland heeft sinds vandaag twee regeringen. De
liberale republikein Elevtherios Venizelos heeft zich met zijn nieuwe regering, die
op de hand is van de Geallieerden, in Thessaloniki gevestigd.
In Athene resideert sinds juni het kabinet-Zaimis, een door de pro-Duitse koning
Constantijn in het leven geroepen regering.
De regering van Venizelos moet als ‘bruggehoofd’ voor de Geallieerden gaan
fungeren.
De Kretenzer had in september al een tegen Constantijn gericht ‘voorlopig’ kabinet
geformeerd op zijn geboorteeiland. Nadat zijn pro-Engelse aanhangers in Saloniki
waren gearriveerd, verhuisde Venizelos zijn residentie daarheen. Hij heeft
aangekondigd Bulgarije en Duitsland de oorlog te zullen verklaren.
Venizelos heeft in de periode 1910-1915 ook aan het hoofd van de Griekse regering
gestaan. Hij werd vorig jaar als premier ontslagen.
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Mercier fel tegen deportatie van arbeidskrachten
MECHELEN, 19 oktober - In een herderlijke brief heeft kardinaal Mercier scherp
geprotesteerd tegen de opeising en deportatie van arbeidskrachten door de Duitse
bezetter.
De verplichte tewerkstelling werd eind september door gouverneur-generaal von
Bissing afgekondigd. De - in principe werkloze - arbeiders zouden in Duitsland of
in de frontstreek te werk worden gesteld.
Het is niet de eerste keer dat Mercier, tot ongenoegen van von Bissing en van het
Vaticaan, dergelijke politieke uitspraken doet.
Na heftige protesten uit het hele land wordt de maatregel tot verplichte
tewerkstelling in maart 1917 afgezwakt.

Kanselier Stürgkh wordt in Wenen doodgeschoten
WENEN, 21 oktober - De Oostenrijkse premier Karl von Stürgkh is vandaag in
Wenen doodgeschoten. De moordenaar is Friedrich Adler, een zoon van de grote
leider van het Oostenrijkse socialisme.
De moord is volgens waarnemers een uiting van het groeiend ongenoegen in het
uiterlijk zo kalme Oostenrijk, waarvan Stürgkh vijf jaar premier is geweest.
De betrekkingen tussen de ultra-conservatieve en klerikalistische regeringsleider,
die in 1907 tegenstander was van de liberalisatie van de Kieswet, en de Reichsrat
waren de afgelopen jaren zodanig bekoeld dat Karl von Stürgkh sinds juli 1914
zonder parlement regeerde.
Stürgkh werd in 1908 minister van Onderwijs en, ondanks verzet van vooral de
Hongaren en Tsjechen, in 1911 premier. Hij boekte aanvankelijk succes met zijn
militaire programma van 1912 tot 1913, maar kwam steeds meer overhoop te liggen
met de Reichsrat. In 1913 ontbond hij de Boheemse Landtag en in 1914 deed hij
hetzelfde met de Reichsrat.
Daarbij komt dat de oorlog de volkeren van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie diep heeft verdeeld en dat Stürgkh er niet in is geslaagd daar een
eind aan te maken. De Duitstaligen in het land verwelkomden de oorlog enthousiast,
de Polen - uit anti-Russische gevoelens - eveneens. De Tsjechen en de Hongaren
onder graaf Tisza waren echter fel tegen de oorlog. De mislukking van het streven
Italië en Roemenië buiten de oorlog te houden heeft het prestige van de autoritaire
Stürgkh ook geen goed gedaan.
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2.
Het fort Vaux bij Verdun, dat op 7 juni door de Duitsers werd ingenomen, wordt
door de Fransen heroverd.

5.
Door de keizers Wilhelm II en Frans Josef I wordt het in naam onafhankelijke
koninkrijk Polen geproclameerd. →

7.
Woodrow Wilson wordt in een spannende verkiezingsstrijd herkozen tot president
van de VS. →

13.
De Britten lanceren tijdens de slag aan de Somme een offensief bij de Ancre.

14.
In Macedonië gaan de Geallieerden in het offensief.

17.
De SDAP, het NVV en de Bond van Nederlandsche Arbeiderscooperaties richten
een Centrale Commissie uit de Arbeidersbeweging voor de
Levensmiddelenvoorziening op.

18.
Het Britse Ancre-offensief wordt afgesloten, nadat er ten koste van enorme verliezen
slechts zeven mijl terreinwinst is geboekt. Dit betekent het einde van het op 1 juli
ingezette Somme-offensief.
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21.
Op het slot Schönbrunn sterft op 86-jarige leeftijd keizer Frans Josef van
Oostenrijk-Hongarije, na een 68-jarige regeerperiode. Zijn neef volgt hem als Karl
I op. →

21.
Arthur Zimmermann wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland.

24.
In het Mexicaanse Atlantic City komen delegaties van de VS en Mexico tot afspraken
over de terugtrekking van het Amerikaanse expeditieleger van generaal Pershing en
over de bewaking van de grens.

26
De revolutionaire Griekse regering van Venizelos verklaart Duitsland de oorlog.

29.
De groot-sjarif van Mekka, Hoessein, proclameert zich tot koning van de Arabieren.

Geboren:
8.
Peter Weiss († 10-5-1982), Duits (toneel-)schrijver

Gestorven:
5.
Antoon Stillemans (10-12-1832), Belgisch prelaat

27.
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Emile Adolph Gustave Verhaeren (21-5-1855) Belgisch Franstalig dichter en
toneelschrijver

Proclamatie van het koninkrijk Polen in Warschau.

‘Onafhankelijkheid’ Polen
WARSCHAU/LUBLIN, 5 november - De Duitse keizer Wilhelm II en zijn
Oostenrijkse collega Frans Jozef hebben vandaag het onafhankelijke koninkrijk Polen
uitgeroepen. De formele soevereiniteitsoverdracht zal na de oorlog geschieden. Dan
pas zullen ook de grenzen van het nieuwe koninkrijk worden vastgesteld.
De Duitse gouverneur-generaal van Polen, Beseler, heeft een comité gevormd,
bestaande uit vooraanstaande pro-Duitse Polen, dat de Poolse belangen moet
vertegenwoordigen. De proclamatie van de twee keizers heeft in Polen een kille
ontvangst gekregen. Er moet een Polen ontstaan dat ‘sterk met Duitsland en Oostenrijk
verbonden zou zijn’; het Poolse leger zou in feite een onderdeel van het Duitse leger
moeten vormen. In werkelijkheid is het Poolse leger echter in grote mate
onafhankelijk.
Het plaatselijke zelfbestuur en politieke leven is al in handen van verschillende
Poolse groeperingen. De verwachtingen van de Polen liggen daarom in een werkelijk
onafhankelijke staat, en niet in autonomie binnen het Duits-Oostenrijkse rijk.
Voorts heeft generaal Beseler geen goed gedaan aan de situatie door de Polen een
dag na de proclamatie van het koninkrijk te bevelen een quotum van dwangarbeiders
voor werk in Duitsland te leveren. De Polen werden bovendien aangespoord zich
vrijwillig bij het Duitse leger te melden.
Warschau is daarom het toneel van talrijke linkse demonstraties die een
onafhankelijke Poolse regering en parlement eisen.
Ook andere Poolse groeperingen en partijen reageren afwijzend op de Duitse
maatregelen.
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Uiteindelijk worden door generaal Beseler een regering en parlement gevormd,
wel op Pools grondgebied, maar onder Pruisische controle en met minimale
bevoegdheden.

Stafofficieren van de Poolse krijgsmacht.
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Keizer Frans Jozef sterft
WENEN, 21 november - Na een bewind van 68 jaar is vandaag op 86-jarige leeftijd
keizer Frans Jozef 1 van Oostenrijk, koning van Hongarije, overleden. Hij wordt
opgevolgd door zijn 29-jarige achterneef Karl.
Frans Jozef werd in 1848, het revolutiejaar, keizer van Oostenrijk, toen zijn
geestelijk gestoorde oom Ferdinand werd gedwongen af te treden.
Hij slaagde erin de door de oorlog tegen Sardinië-Piemonte en door de Hongaarse
opstand verzwakte positie van de monarchie te herstellen en regeerde als absoluut
heerser tot 1861, toen hem een liberale grondwet werd opgedrongen. Pas in 1867
kwam het echter bij de Ausgleich met de Hongaren en de instelling van de
dubbelmonarchie tot radicale veranderingen. Frans Jozef hield zich sindsdien strikt
aan de grondwet en stelde zich verzoenend op tegenover de Hongaren.
In 1878 kreeg Oostenrijk op het Berlijnse Congres toestemming tot de bezetting
van Bosnië-Hercegovina, een actie die door Rusland scherp werd afgekeurd.
Desondanks slaagde Frans Jozef erin door handige diplomatie de vrede te bewaren
en althans tot na de Russisch-Japanse oorlog de betrekkingen met Rusland op een
redelijk peil te houden.
In zijn persoonlijk leven was Frans Jozef een eenzaam man, die zware tegenslagen
te verduren heeft gehad. Zijn broer Maximiliaan werd in 1867 in Mexico geëxecuteerd,
zijn zoon Rudolf stierf door zelfmoord in 1889, zijn vrouw Elisabeth werd in 1898
vermoord en zijn neef en troonopvolger Frans Ferdinand werd in 1914 in Sarajevo
doodgeschoten.
De nieuwe keizer Karl is op zijn taak nauwelijks voorbereid. Hij is pas in 1914
als troonopvolger aangewezen. Volgens waarnemers in Wenen is Karl een liberaal
man, die zal streven naar een zo spoedig mogelijke vrede en die de rechten van de
vele minderheden erkent.

Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk-Hongarije is op paleis Schönbrunn overleden.

Wilson met kleine marge herkozen
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WASHINGTON, 7 november - Met een kleine marge is president Wilson gekozen
voor een tweede ambtstermijn.
Dagenlang was de uitslag nog onzeker toen Hughes de winnaar leek te zijn doordat
hij alle grote staten aan de oostkust had gewonnen. Dat zijn staten waar veel van
oorsprong Ierse Amerikanen wonen, die vinden dat Wilson een veel te pro-Britse
politiek voert. De doorslag in het voordeel van Wilson gaf echter het feit dat Hughes
er niet in slaagde de staat Californië achter zich te krijgen, waardoor hij een groot
aantal kiesmannen verloor.
Uiteindelijk blijkt Wilson de stemmen van 277 kiesmannen te hebben gewonnen,
tegen Hughes 254.
Het totale op Wilson uitgebrachte aantal stemmen is 9,1 miljoen, terwijl ruim 8,5
miljoen Amerikanen op Hughes hebben gestemd.
De socialistische kandidaat Benson kreeg 585 000 stemmen.
Door de uitslag handhaven de Democraten hun meerderheid in de Senaat met 53
zetels. In het Huis krijgen ze echter 210 zetels, tegen de Republikeinen 216. Maar
van de negen onafhankelijken stemde er een voldoende aantal met de Democraten
mee om ervoor te zorgen dat Champ Clark werd herkozen als voorzitter van het
nieuwe Congres.

President Woodrow Wilson.
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Generaal Nivelle volgt generaal Joffre op als Franse chef-staf na het mislukte offensief
aan de Somme. →

6.
Het Duitse leger onder leiding van generaal Mackensen neemt Boekarest in. →

7.
Premier Asquith neemt ontslag. Lloyd George wordt tot formateur benoemd.

11.
David Lloyd George presenteert zijn oorlogskabinet (coalitieregering).

12.
Het Duitse Rijk doet de Geallieerden een vredesaanbod. →

12.
In Parijs vormt Aristide Briand een oorlogskabinet.

14.
De Britten beginnen in Mesopotamië een aanval die tot herovering van Koet al Imara
moet leiden.

15.
Bij Verdun beginnen de Fransen een offensief. De Duitse legerleiding beveelt de
pogingen om Verdun te nemen te stoppen. →

16.
De instelling van een Volksraad voor Nederlandsch-Indië wordt bekendgemaakt. →
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18.
De Mexicaanse president Carranza weigert het protocol van Atlanta City - op 24
november tussen Mexicaanse en Amerikaanse delegaties overeengekomen - te
ratificeren.

18.
President Wilson vraagt de belligerenten naar hun voorwaarden voor beëindiging
van de strijd. →

18.
Het Franse Verdun-offensief wordt gestopt, waarmee een einde komt aan de op 21
februari begonnen slag. →

27.
Het Roemeense leger lijdt een nederlaag bij Rîmnicu Sǎrat. →

29.
In Petrograd wordt de in paleiskringen invloedrijke gebedsgenezer, charlatan en
intrigant Grigori Jefimovitsj Raspoetin vermoord. →

30.
De Entente-mogendheden verwerpen de vredesvoorwaarden van de Centralen.
-. De oppositie in India verzoent zich tijdens het Congres van Lucknow. →

Geboren:
18.
Betty Grable, Amerikaans filmactrice
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Op 11 december is het kabinet van Lloyd George (links) rond. Naast hem minister Churchill.

Grigori Jefimovitsj Novitsj, bijgenaamd Raspoetin (Russisch voor ‘de losbandige’).

Raspoetin om het leven gebracht
PETROGRAD, 29 december - Raspoetin, de invloedrijke monnik aan het hof van
tsaar Nicolaas II, is vermoord door prins Joesoepov met medewerking van enkele
personen uit diens omgeving.
Raspoetin, afkomstig uit Siberië waar hij oorspronkelijk boer was, stond bekend
om zijn buitengewone hypnotische gaven. Deze manifesteerden zich openlijk toen
hij op 19 juli 1907 een bloeding stopte van de 4 jaar oude aan hemofilie lijdende
Alexej, de enige zoon van de tsaar. Dat werd het begin van Raspoetins macht. Zijn
invloed op met name tsarina Alexandra werd zo groot dat bepaalde ministersposten
alleen bezet konden worden met zijn zegen, aangezien Alexandra hem tot heilige
verklaarde. Al spoedig kreeg Raspoetin de naam een rokkenjager en een alcoholicus
te zijn. Hij introduceerde het idee dat om spijt te hebben van je zonden, je eerst zo
veel mogelijk gezondigd moest hebben. Voor vele Russen werd Raspoetin snel het
symbool van de morele aftakeling van zowel Ruslands hoogste kringen als van de
Kerk. Ondanks een paar goede ideeën als gelijke rechten voor joden en herverdeling
van het land voor de boeren werd Raspoetin door zowel rechts als links met
wantrouwen bekeken. De tsaar echter behield zijn geloof in de buitengewone gaven
van de monnik, die had beloofd dat niets met het heilige Rusland of de koninklijke
familie zelf zou gebeuren zolang Raspoetin in leven was.
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De tsaar bevond zich in het hoofdkwartier van het Russische leger te Mogilev toen
het telegram bezorgd werd met het nieuws van de moord op Raspoetin. De dag erop
vertrok hij naar zijn verblijf te Tsarskoje Selo en nam vanaf dat moment niet meer
actief deel aan de politiek.
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Hel van Verdun: 700 000 doden
VERDUN, 18 december -Een voorlopig laatste offensief van de Fransen bij Verdun
is met succes bekroond. Verschillende dorpen werden terugveroverd op de Duitsers,
nadat eerder de grotendeels kapotgeschoten forten Douaumont en Vaux werden
heroverd. Men kan nu reeds zeggen dat het leger van kroonprins Wilhelm bij Verdun
zijn eerste grote nederlaag heeft geleden.
Dat is wel gebeurd ten koste van zeer veel mensenlevens. In totaal sneuvelden
ongeveer 700 000 soldaten op het slagveld van Verdun. Aan weerszijden waren het
er bijna evenveel, met als resultaat dat de Franse en Duitse troepen nu weer min of
meer dezelfde posities innemen als bij het begin van het Duitse offensief, in februari
van dit jaar.
De laatste slachtoffers aan Franse zijde vielen overigens niet onder het vuur van
de vijand. Zij kwamen om van kou en uitputting, en werden letterlijk in de modder
gesmoord.

Modder
De modder heeft de troepen gedurende de gehele slag bij Verdun parten gespeeld.
De voorste linies konden vaak niet bevoorraad worden, De ‘roulante’, de rijdende
keuken, kwam er evenmin doorheen. Meer dan één Franse ‘poilu’ of Duitse infanterist
is omgekomen omdat de granaten zulke grote gaten sloegen in de drekkige grond,
dat men erin verdronk. Veelal was er geen mogelijkheid om de doden te begraven.
De overlevenden moesten tussen de rottende overblijfselen door verder vechten.
Behalve door kogels en granaten werden ook veel verwondingen veroorzaakt door
gassen, die de Duitsers in de loopgraven spoten. De Franse gasmaskers waren er niet
tegen bestand. Velen liepen permanent oogletsel op. De door de strijders aan dit
slagveld gegeven naam ‘hel van Verdun’, lijkt alleszins terecht.
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Ter voorbereiding van de aanval bestoken Duitse militairen hun tegenstanders met handgranaten.

De Franse generaal Robert Nivelle.

Generaal Nivelle volgt Joffre op
PARIJS, 2 december - Generaal Nivelle is benoemd tot opperbevelhebber van het
Franse leger. In die functie volgt hij maarschalk Joffre op. Joffre, die een hem
aangeboden erebaan weigerde, heeft nu in plaats daarvan een eretitel gekregen:
‘maréchal de France’.
Het is een feit dat Joffre niet op militaire successen kan bogen, evenmin trouwens
als zijn collega's bij bondgenoten en vijanden. Het in juni begonnen geallieerde
Somme-offensief moest onlangs zonder territoriale overwinningen worden afgebroken.
Alleen al aan Franse zijde kostte de slag aan de Somme 200 000 slachtoffers. Het
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enige dat ermee bereikt werd, is dat de Duitsers enkele divisies van het Verdun-front
moesten weghalen, zodat daar in ieder geval een kentering zichtbaar werd.
Beslecht is er echter nog niets, terwijl de oorlog Frankrijk dit jaar weer zeker 250
000 doden heeft gekost.
Verwacht wordt dat Nivelle, die in politieke kringen meer aanhangers heeft dan
Joffre, binnenkort een ‘eigen’ offensief zal beginnen.
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Het slagveld aan de Somme, gezien vanaf 150 meter hoogte: overal loopgraven en bomkraters.

Somme-offensief afgebroken
PARIJS, 1 december - De slag aan de Somme is enige dagen geleden beëindigd. Het
geallieerd offensief heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na ruim vier
maanden bloedige strijd hebben de Geallieerden een terreinwinst van amper 15
vierkante kilometer geboekt. De prijs in mensenlevens die voor de slag betaald moest
worden is hoog, zeer hoog: de Fransen verloren 200 000, de Britten 420 000 en de
Duitsers 350 000 man.
Nadat het inzetten van een nieuw wapen, de tank, medio september niet tot een
Britse doorbrak had geleid, sleepte de strijd aan de Noordfranse rivier zich nog
maanden voort. De Nederlandse journalist I. Samson, die als oorlogscorrespondent
het westelijk front bezocht, schreef over deze patstelling aan de Somme: ‘Men wil
houden wat men veroverde. Immers alleen dan geeft men aan de tegenstander en de
toeschouwer het bewijs werkelijk in de meerderheid te zijn.’
Eind september leek het er even op dat de Geallieerden de Duitse frontlinie
definitief openbraken. Achter de linie bij Comblas, dat het Franse 6de leger op 25
september in handen kreeg, waren geen Duitse versterkingen meer. De Duitsers
bevonden zich in een heikele situatie maar de Fransen, die hiervan onvoldoende op
de hoogte waren, profiteerden hier niet van.
Begin november laaide de strijd voor het laatst op. Het Franse 6de leger viel op 5
november in de stromende regen aan. De Duitsers reageerden alert en wisten de
Franse terreinwinst te beperken. Toen ook de aanvallen de volgende dag niets
opleverden besloot Joffre de strijd aan dit deel van het front goeddeels te staken.
Alleen het 32ste korps zette de strijd voort maar stuitte op fel Duits verzet. Zo eindigde
de slag aan de Somme die volgens de eerste optimistische opvattingen van de
Geallieerden tot een totale nederlaag van het Duitse leger had moeten leiden.
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Keizer Wilhelm II als ‘slachter’ van de Duitse jeugd. Franse spotprent.

Vredesoproep van president Wilson
WASHINGTON, 18 december - In een uiterste poging om te voorkomen dat de
Verenigde Staten zouden moeten deelnemen aan de oorlog, heeft president Wilson
een beroep gedaan op de oorlogvoerende partijen hun strijd te staken.
Hij doet geen vredesvoorstel, biedt geen bemiddeling aan, maar verzoekt de partijen
om een verklaring waarin zij formuleren wat de voorwaarden zijn waarop zij de strijd
zouden willen staken, en welke garanties zij eisen voor hun toekomstige veiligheid.
Dan, zo zegt Wilson, zullen allen bemerken ‘hoe dichtbij de hemel van vrede kan
zijn waarnaar de hele mensheid uitkijkt met een intens verlangen.’
De reactie van de Geallieerden is weinig enthousiast. Rusland weigert elke
verklaring over zijn toekomst, Frankrijk beschouwt het voorstel als een val die door
Duitsland is opgezet. Duitsland weigert de VS te laten weten wat zijn
vredesvoorwaarden zijn, bovendien had de keizer zelf al vredesonderhandelingen
voorgesteld in de overtuiging dat de Duitsers ‘de absolute overwinnaars’ zijn. De
Britten concluderen daaruit dat niets anders dan de totale Duitse nederlaag mogelijk
is om de vrede voor de toekomst veilig te stellen.

Het Congres van Lucknow verzoent oppositie India
LUCKNOW, december - Het congres in Lucknow, waar diverse Indiase
oppositiegroeperingen bij elkaar zijn gekomen om een gezamenlijke anti-Britse
strategie te vinden, is opvallend voorspoedig en eendrachtig verlopen. De gematigde
leiders van het Indiase Nationale Congres hebben zich verzoend met Tilak, de
extremistische hindoeleider die onlangs uit de gevangenis werd ontslagen.
Tilak en enkele revolutionaire Bengaalse nationalisten werden in 1907 uit de partij
gezet. Algemeen wordt aangenomen dat het Congres zich weer met hem heeft willen
verzoenen, omdat hij als geen ander contact heeft met de minder bedeelden in India.
Verder wordt het congres van Lucknow bijgewoond door vertegenwoordigers van
de in 1906 opgerichte Moslim Liga. Hoewel deze mohammedaanse
oppositiegroepering tot dusverre niet met het Nationale Congres wilde samenwerken,
acht zij nu de tijd rijp voor een aantal afspraken over toekomstige acties en een
politieke verdeelsleutel waarbij voortaan een vast aantal zetels voor de
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moslimminderheid gereserveerd zal worden. Deze afspraken worden vastgelegd in
het Congres-Liga Schema.
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Roemenen verliezen almaar
BOEKAREST, 27 december - Het Roemeense leger heeft opnieuw een nederlaag
geleden - de zoveelste in successie. Na een vijfdaagse veldslag bij Rïmnicu Sárat is
het Roemeense front uiteengeslagen.
De Roemenen zijn deze zomer aan de oorlog gaan deelnemen in de verwachting
de numeriek mindere Oostenrijkers en Hongaren in Transsylvanië makkelijk de baas
te kunnen. In drie spitsen rukten in september twaalf van Roemenië's 23 divisies op
in Transsylvanië, waar de Oostenrijkers maar vijf divisies gelegerd hadden.
Het antwoord van de Centralen kwam echter snel en krachtig. De Duitse generaal
von Falkenhayn nam zelf het commando over het front in Transsylvanië op zich,
terwijl hij vijf Duitse en twee Oostenrijkse divisies had meegebracht, en generaal
Mackensen nam de leiding bij een Bulgaarse aanval vanuit het zuiden.
Mackensen nam op 5 september het bruggehoofd bij Turtucaia aan de Donau in,
rukte op door de Dobroedsja en dwong de Roemenen hun opmars in Transsylvanië
te staken. Daar viel prompt von Falkenhayn aan. Aan de zuidpunt van het 300
kilometer lange front versloeg hij de Roemenen bij Turnu Roşu, aan het centrale
front won hij de slag bij Braşov.
Na een zesdaagse slag bracht hij de Roemenen bij Tîrgu Jiu op 17 november een
nieuwe nederlaag toe.
Op 26 november ontmoetten de legers van Mackensen, komend vanuit het zuiden,
en von Falkenhayn elkaar bij Valea Argeşului.
Op 3 december leden de Roemenen een nieuwe nederlaag bij de Neajlov en bij
Argeş. Drie dagen later werd Boekarest veroverd en op dezelfde dag gaf het
omsingelde Roemeense leger bij Cerna zich over.
Na de nederlaag van vandaag hebben de Centralen zowel de Roemeense olievelden
als het graangebied in handen en hebben de Russen een front van 450 kilometer extra
te verdedigen.

Duits vredesaanbod dubieus
BERLIJN, 12 december - De Duitse kanselier von Bethmann-Hollweg heeft vandaag
een vredesaanbod aan de Geallieerden gedaan.
Het aanbod is weinig concreet maar uit interne discussies kan worden afgeleid dat
gedacht wordt aan erkenning van een zelfstandig Polen onder Duitse hoede en
annexatie van delen van Koerland en Litouwen.
Tevens wil Berlijn een bilaterale overeenkomst met België en mogelijk een
annexatie van enkele grensstroken van dit land.
Ten slotte verlangt Duitsland een kolonie in de vorm van een Duits Centraal-Afrika.
De vredesvoorstellen zijn door de Duitse bevolking met enthousiasme ontvangen.
Ze komen zes dagen na de overwinning van de centrale mogendheden in Roemenië
met de verovering van Boekarest.
Om redenen van prestige had de Oberste Heeresleitung pas met een dergelijk
vredesaanbod ingestemd na zo'n militair succes teneinde elke indruk van
oorlogsmoeheid te vermijden. Een van de motieven van het aanbod is om de
Geallieerden uit elkaar te drijven. Bovendien hoopt von Bethmann-Hollweg hiermee
de Amerikanen uit de oorlog te houden.
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Opmerkelijk is dat in conservatiefnationalistische kringen in Duitsland het
vredesinitiatief aanleiding is om de rijkskanselier opnieuw uit te maken voor een
‘slappe kanselier’. Al geruime tijd vallen dergelijke geluiden te horen. Steeds
opvallender wordt ook de politieke betekenis van de Oberste Heeresleitung en dan
met name van eerste kwartiermeester-generaal Erich Ludendorff, die achter de
schermen meer en meer aan de politieke touwtjes in de rijkskanselarij trekt.
Niet uitgesloten is dan ook dat het vredesaanbod niet meer zal blijken dan een
alibi. Zodra de te verwachten afwijzing door de Geallieerden komt, zal de militaire
top zich gesterkt weten om opnieuw voor de dag te komen met de plannen voor een
onbeperkte duikbootoorlog.

Indië krijgt Volksraad
DEN HAAG/BATAVIA, 16 december - De Wet tot instelling van een Volksraad in
Nederlandsch-Indië is in het Staatsblad verschenen. De Volksraad zal een breed
samengesteld adviesorgaan voor de gouverneur-generaal zijn.
De Volksraad zal bestaan uit 39 leden: een door de Kroon benoemde voorzitter,
negentien door de G-G aangewezen leden en negentien door de gewestelijke en
gemeenteraden gekozen leden.
De vergaderingen van de Volksraad zijn openbaar, de leden genieten immuniteit.
De raad mag adviseren over alle onderwerpen die bij ordonnantie worden
vastgesteld en is medewetgevend op begrotingsgebied.
De raad heeft geen recht van initiatief, interpellatie en enquête.
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1.
Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië erkennen het koninkrijk van de Hedzjaz.

5.
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De laatste geallieerde troepen ontruimen de Dobroedsja, de kuststreek aan de Zwarte
Zee.

8.
Oostenrijks-Hongaarse troepen nemen het Italiaanse Forlani in.

10.
De Geallieerden noemen president Wilson hun vredesvoorwaarden, als antwoord op
de nota-Wilson van 18 december 1916.

16.
De Griekse regering accepteert het eind december door de Geallieerden gestelde
ultimatum inzake herstelbetalingen voor geleden verliezen tijdens de burgeroorlog.
Griekenland komt nu onder controle van de Geallieerden.

17.
De Britse geheime dienst onderschept een telegram van de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, Zimmermann, gericht aan de ambassadeur in Mexico, von
Eckhardt. Hierin wordt deze opgedragen de Mexicaanse regering te bewegen zich
aan te sluiten bij de Centralen mochten de VS hun de oorlog verklaren.

21.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Eugène Napoléon Beyens, biedt
koning Albert zijn ontslag aan vanwege een meningsverschil over het Amerikaanse
vredesaanbod. De Koning weigert.

22.
In Rusland breken opnieuw stakingen uit. Samenzwering tegen de tsaar mislukt. →

22.
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Voor de Amerikaanse Senaat pleit president Wilson voor een vrede zonder
overwinnaars. Ook bepleit hij de oprichting van een internationale organisatie die
de vrede moet waarborgen.

27.
Op slecht oneffen ijs wordt de tweede officiële Friese Elfstedentocht verreden. Net
als in 1912 wint Coen de Koning. →

31.
De Duitse regering laat de neutrale mogendheden weten dat de onbeperkte
duikbootoorlog ook geldt voor schepen die onder hun vlag varen.

Gestorven:
17.
Hendrik Goeman Borgesius (4-1-1847) Nederlands liberaal politicus

29.
Evelyn Baring, sinds 1901 graaf Cromer (26-2-1841) Brits koloniaal
bestuursambtenaar

‘Opperhoofd Oude Slang slaakt een oorlogskreet’, tekening uil het Duitse satirische blad
Kladderadatsch naar aanleiding van de vredesoproep van de Amerikaanse president Wilson vorige
maand. De tekenaar is niet erg onder de indruk van Wilsons vredeswil en ziet de oproep eerder als
een tegen Duitsland gerichte actie.
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Coen de Koning klasse apart in Elfstedentocht
LEEUWARDEN, 27 januari - Evenals in 1912 regeerde de inmiddels 36-jarige Coen
de Koning de tweede officiële Elfstedentocht. Hij soleerde vrijwel de hele tocht van
195 km door Friesland.
Al bij Franeker leidde De Koning de meute van 46 wedstrijdrijders.
Voor de start, 's morgens om vijf uur op de gracht bij de Beurs in Leeuwarden,
had hij verklaard de helse tocht zegevierend of in een dood kist te beëindigen. De
30-jarige Swierstra, boer in het dagelijks leven, volgde voortdurend op de tweede
plaats. Van een tweegevecht tussen De Koning en Ferwerda, als een reprise van
1912, kwam niets terecht. De Koning bouwde zijn suprematie en voorsprong alleen
nog maar uit. Later doken verhalen op dat hijzand achter zich aan strooide, waarop
de overige rijders hun schaatsen bot reden.
Feit was dat de alleenheerser in een recordtijd van 9 uur en 53 minuten terugkeerde
in Leeuwarden, alwaar koningin Wilhelmina van dichtbij de finish meemaakte.
Swierstra had uiteindelijk een achterstand van bijna een halfuur, Ferwerda deed
er als zevende bijna twee uur langer over dan de oppermachtige De Koning.
Het aantal uitvallers bleef deze keer beperkt: acht bij de wedstrijdrijders en 25 bij
de toerrijders, van wie er 108 het avontuur hadden aangedurfd.
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Positie van tsaar wordt hachelijk

Een jonge Russische vrouw spreekt fabrieksarbeiders toe.

PETROGRAD, 22 januari - Te Petrograd doen rond de 300 000 mensen aan
stakingen mee. De arbeiders van de gigantische Poetilov-fabriek hebben het werk
neergelegd evenals vele anderen in de stadsdelen Vyborgski en Narvski. Bij de
stakingen op de Oboechovski-fabriek is het zelfs tot incidenten gekomen tussen
protesterende arbeiders en bereden politie, die was versterkt met legeronderdelen.
Ook in Moskou, Bakoe en Charkov zijn stakingen uitgebroken. Meer dan 600 000
arbeiders doen hieraan mee.
De grotere steden in Rusland worden geteisterd door een ernstig tekort aan
levensmiddelen. In Petrograd is de brooddistributie, voornamelijk door het slechte
transport, ontoereikend en voor de winkels vormen zich lange rijen. Er is sprake van
ongehoorde prijsstijgingen.
Daarnaast heeft het conflict dat sinds enige tijd tussen tsaar Nicolaas II en de
Doema speelt, bijzonder scherpe vormen aangenomen. Er schijnt een komplot te zijn
gesmeed om de tsaar ten val te brengen.
Niet alleen wordt gesuggereerd dat sommige politici, zoals Goetsjkov en Miljoekov,
deel zouden uitmaken van een dergelijke samenzwering maar ook generaals, grote
fabriekseigenaren en zelfs grootvorsten.
In de kringen rond de tsarina verdenkt men de Engelse ambassadeur Buchanan
van plannen voor een staatsgreep om de tsaar te vervangen door een meer
Entente-gezinde keizer. Deze verdenking steekt echter de kop op nadat Buchanan
slechts geprobeerd heeft de tsaar op zijn verderfelijke politiek attent te maken. Tot
een staatsgreep is het in Rusland niet gekomen.
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3.
De Duitsers torpederen het Amerikaanse schip Housatonic. Dit feit, gevoegd bij de
aankondiging van de onbeperkte duikbootoorlog, brengen president Wilson ertoe
om de diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en de VS te verbreken. →

4.
In Brussel kiest een onder Duitse bescherming bijeengekomen Vlaamse Landdag
(125 afgevaardigden) een Raad van Vlaanderen met zelfbestuur voor Vlaanderen als
oogmerk. →

5.
In Mexico wordt een nieuwe grondwet afgekondigd. →

5.
De Amerikaanse troepen van generaal Pershing verlaten het Mexicaanse grondgebied.
Zij zijn er niet in geslaagd de revolutionair Pancho Villa te pakken te krijgen.

7.
In Londen beginnen onderhandelingen tussen Chaim Weizmann (Internationale
Zionistenbond) en de Britse regering over Palestina als nationaal joods tehuis.

13.
In Petrograd breken stakingen uit (men eist vrede en brood).

13.
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De Nederlandse nachtclubdanseres en spionne, Mata Hari (Margaretha Zelle) wordt
in Parijs gearresteerd. →

In Parijs wordt op 13 februari de Nederlandse nachtclubdanseres Mata Hari (Margaretha Zelle)
gearresteerd wegens spionage voor de Duitsers.

22.
De Nederlandse minister van Financiën Van Gijn, neemt ontslag na een
meningsverschil met de Kamer. Op verzoek van de koningin neemt zijn voorganger
Treub zijn plaats in.

22.
In de Duitse Rijksdag eisen de sociaal-democraten, de links- en de nationaal-liberalen
de invoering van een parlementair systeem.

22.
Bij de Scilly Eilanden worden de Nederlandse vrachtvaarders Zaandijk, Noordijk
(HAL), Bandoeng Jacatra en Menado door Duitse onderzeeers getorpedeerd.

23.
De Duitse troepen in Noord-Frankrijk beginnen zich terug te trekken achter de
Siegfried-linie.

25.
Britse troepen heroveren Koet el-Amara op de Turken in Mesopotamië.
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26.
In Utrecht wordt de eerste Nederlandse Jaarbeurs geopend. →

Op 26 februari wordt de Jaarbeurs in Utrecht officieel geopend.

27.
De Doema komt weer bijeen. In heel Rusland vinden demonstraties plaats.

De Duitse, van een Turkse vlag voorziene onderzeeboot ‘UC 15’ loopt de Bosporus binnen.

Escalatie oorlog op zee

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

BERLIJN, 1 februari -Duitsland heeft vandaag een onbeperkte duikbootoorlog tegen
Groot-Brittannië afgekondigd. De strijd wordt met 150 Duitse onderzeeërs gevoerd.
Alle vijandige en neutrale schepen voor de Britse kust zullen vanaf heden worden
getorpedeerd.
De hernieuwde escalatie op zee wordt in Duitsland gelegitimeerd onder het motto:
‘U-Boot-Krieg gegen Hunger-Krieg’. Hierbij staat voorop dat nu ook Groot-Brittannië
van bevoorrading van buitenaf zal worden afgesneden, net zoals Britse marineschepen
de route naar Duitsland blokkeren.
In Duitsland rekent de Oberste Heeresleitung op instemming van het publiek. Het
Duitse volk heeft zelf op het ogenblik bijzonder onder voedseltekorten te lijden.
Met moeite en met een frequent menu van louter koolraap houden de mensen zich
op de been. De rantsoenen voorzien nog slechts in drie pond aardappelen, één pond
brood, 30 gram boter, en 75 gram vlees per week. Bovendien wordt er veel kou
geleden.
De onbeperkte duikbootoorlog is een reactie van de legertop op de weigering van
de Geallieerden in te gaan op het Duitse vredesaanbod van 12 december vorig jaar.
Het betekent tevens dat de tactiek van rijkskanselier von Bethmann-Hollweg om de
Verenigde Staten zo min mogelijk te provoceren, is mislukt.
Deelneming van dit land aan geallieerde zijde wordt nu bewust op de koop toe
genomen.

Nieuwe grondwet Mexico afgekondigd
MEXICO-STAD, 5 februari - In Mexico is een grondwet afgekondigd die voorziet
in een groot aantal sociale hervormingen.
De grondwet vermindert de controle van de Kerk over het onderwijs, voorziet in
een gematigde landhervorming, voert de meest verregaande arbeidswetgeving tot nu
toe in, en stelt dat de staat het eigendomsrecht heeft over alle bodemschatten.
De grondwet is opgesteld door de Conventie van Queretaro, die twee maanden
geleden de voorstellen van Carranza had besproken en in veel gevallen had
geamendeerd door er verdergaande bepalingen in op te nemen.
Carranza wordt in maart gekozen tot president en op 1 mei formeel geïnstalleerd.
Al snel wordt duidelijk dat hij niet van plan is de sociale hervormingen in de grondwet
uit te voeren, en onder hem maakt Mexico een zwaai naar rechts door. De corruptie
onder regeringsfunctionarissen viert hoogtij en het revolutionaire nationalisme is
alleen terug te vinden in de buitenlandse politiek. Met zijn neutraliteit in de laatste
fase van de Grote Oorlog haalt hij zich het ongenoegen van Washington op de hals.
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Generaal John J. ‘Black Jack’ Pershing verlaat op 5 februari Mexico.
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Oprichting van Raad van Vlaanderen
BRUSSEL, 4 februari - Op de Vlaamse Nationale Landdag in Brussel hebben 125
activisten besloten tot de oprichting van de Raad van Vlaanderen, als overkoepelend
orgaan van de diverse activistische groeperingen. Een week later wordt de Raad
officieel geïnstalleerd.
Deze (eerste) Raad van Vlaanderen wordt gedomineerd door de Gentse radicale
groep Jong-Vlaanderen, die uitgesproken anti-Belgisch is.
De Raad eist voor Vlaanderen het zelfbestuur op en opteert, vanuit een
pangermanistische overtuiging, voor een samenwerking met Duitsland.
De Duitsers hebben de oprichting van de Raad in de hand gewerkt om over een
spreekbuis te kunnen beschikken bij komende vredesonderhandelingen, teneinde
van Vlaanderen een satellietstaat te maken.
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1.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert het op 17 januari
door de Britse geheime dienst onderschepte Zimmermann-telegram inzake Mexico.
Een golf van anti-Duitse gevoelens overspoelt de VS.

3.
De VS en Mexico herstellen de diplomatieke betrekkingen.

8.
Amerikaanse mariniers landen op Cuba. →
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11.
Britse troepen veroveren Bagdad.

11.
In Moskou en andere grote Russische steden breken stakingen uit. K

14.
Aan de deportatie van Belgische arbeiders naar Duitsland komt een eind.

14.
In Rusland neemt de provisorische regering-Lvov het roer over. →

15.
Tsaar Nicolaas abdiceert; grootvorst Michail neemt de honneurs waar. →

17.
De Franse minister-president Briand treedt af. Hij wordt opgevolgd door Alexandre
Ribot.

19.
Duitse troepen trekken zich achter de Siegfried-linie terug. →

20.
De Amerikaanse regering is het erover eens dat oorlog onvermijdelijk is geworden.

21.
De Russische tsarenfamilie wordt gearresteerd en haar eigendommen worden
geconfisqueerd. →
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21.
De Duitse overheid in bezet België gaat over tot een administratieve scheiding van
het land. →

22.
De VS erkennen als eerste de voorlopige Russische regering. →

23.
De nieuwe Habsburgse keizer, Karl I, wendt zich met een vredesaanbod tot de Franse
president Poincaré.

23.
De Duitse regering is bereid Lenin en 23 andere revolutionairen een vrijgeleide per
verzegelde trein toe te staan bij hun reis terug van Zwitserland naar Rusland.

Gestorven:
8.
Graaf Ferdinand von Zeppelin (8-7-1838) Duits vliegpionier

Scheiding bestuur België
BRUSSEL, 21 maart - De Duitse gouverneur-generaal von Bissing heeft de
bestuurlijke scheiding van België afgekondigd, waarbij Brussel de zetel wordt van
het Vlaamse en Namen van het Waalse bestuur.
De afkondiging volgt op de reis van een delegatie van de Raad van Vlaanderen
naar Berlijn, waar deze een onderhoud had met rijkskanselier von Bethmann-Hollweg.
Op bevel van de Politische Abteilung in België werd niet om volledige
soevereiniteit, maar wel om een eigen regering en bestuur gevraagd.
Tevens werd de Duitse regering om bescherming verzocht, ook na de oorlog. Tot
verrassing van de delegatieleden gaven de Duitsers grote ruchtbaarheid aan het
bezoek.
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De demarche van de Raad van Vlaanderen veroorzaakte grote onenigheid en
verwarring in activistische gelederen en werd daarbuiten, ook in meer gematigde
Vlaamsgezinde kringen, unaniem afgekeurd.

Vernielde inboedel van een Belgische, die als pro-Duits bekend stond.

Verenigde Staten grijpen in op Cuba
HAVANA, 8 maart - Amerikaanse mariniers zijn op Cuba geland en maken de
verdere opmars mogelijk van de troepen van president Mario Garcia Menocal tegen
opstandelingen van de Liberale partij.
Washington steunt Menocal in de interne Cubaanse strijd omdat hij meer dan de
Liberalen de kant van de Geallieerden kiest in de oorlog. Washington kan niet toestaan
dat Havana neutraal blijft, omdat Cuba, dat de belangrijkste suikerleverancier van
de Geallieerden is geworden, dan de Geallieerden en Duitsland op gelijke voet zou
moeten behandelen.
Leden van de Cubaanse Liberale partij waren in februari in opstand gekomen tegen
president Menocal, uit protest tegen de corruptie en het nepotisme die onder zijn
bewind op het eiland waren voortgezet en tegen de fraude en het geweld waarmee
Menocal er in 1916 in slaagde te worden herkozen. De Liberalen hoopten dat president
Wilson de fraude zou onderkennen, maar Washington kiest de zijde van de
Conservatief Menocal.
Hierdoor komt er snel een einde aan de rebellie.

Duitse terugtocht op Siegfried-linie
BERLIJN, 19 maart - Duitse troepen hebben zich over een breed front van de kust
tot aan Lotharingen teruggetrokken achter de nieuwe zogenaamde Siegfried-linie.
De terugtrekking betekent dat met name in de lijn Péronne-Soissons een ruim gebied
wordt prijsgegeven aan de Geallieerden. De terugtocht is geschied nadat eerst de in
het gebied wonende bevolking van zeker 100 000 mensen is gedeporteerd en het
terrein zelf geheel is vernietigd.
Dit is gebeurd om een snelle achtervolging van de Duitse troepen door de vijand
tegen te gaan. Het betrekken van de posten op de nieuwe Duitse linie betekent de
uitvoering van een vorig najaar door generaal Ludendorff opgesteld plan. Dit plan
is opgezet op grond van de ervaringen uit de eerste twee oorlogsjaren. Ludendorff
heeft geconcludeerd dat het eerdere streven om een gebied tot elke prijs en tot de
laatste millimeter te verdedigen slechts had geleid tot grote verliezen. Hij ontwikkelde
het concept van de ‘defensieve slag’.
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Hierbij gaat het er niet om in de eerste linie de vijand koste wat het kost tegen te
houden maar om een verdediging in de diepte met veel artillerievuur achter de hand
mogelijk te maken. De Siegfried-linie bestaat dan ook uit twee achter elkaar gelegen
linies.
De terugtocht van de afgelopen dagen is ordelijk verlopen. De Duitse troepen
beschouwen het niet als een afgang maar hebben daarentegen veel vertrouwen in de
nieuwe verdedigingslinie.
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Revolutie beheerst Rusland
PETROGRAD, 27 maart - De Voorlopige Regering van de republiek Rusland heeft
zich uitgesproken voor een vrede zonder annexaties of schadeloosstelling, maar
tevens toegezegd dat Rusland voorlopig in de oorlog blijft. Dit is een gevolg van de
druk die de missies van de westelijke bondgenoten hebben uitgeoefend op de nieuwe
revolutionaire machthebbers, die in de plaats van de tsarendynastie zijn getreden.
Op 10 maart braken in de Russische hoofdstad ernstige onlusten uit. Broodrellen,
demonstraties, stakingen en gevechten met de politie leidden tot een algemene opstand
van de arbeiders. De demonstranten vermeden aanvankelijk soldaten te provoceren.
De garnizoenscommandant van Petrograd, generaal Chabalov, rapporteerde echter
aan de chef van de generale staf Aleksejev over de toestand in de hoofdstad. Daarop
ontving de commandant van het 160 000 man tellende garnizoen van Petrograd het
telegrafische antwoord van de tsaar: ‘Wij bevelen U reeds morgen een eind te maken
aan de rellen in de hoofdstad, aangezien deze in deze moeilijke tijd van oorlog met
Duitsland en Oostenrijk niet getolereerd kunnen worden.’

Soldaten van opstandige legereenheden marcheren door de straten van Petrograd. De revolutie lijkt
niet meer te stuiten, terwijl de positie van de tsaar onhoudbaar is geworden.

In de nacht van 10 op 11 maart volgden de eerste arrestaties. Overdag schoot het
Volynski-garderegiment op de menigte en hoewel 's avonds laat een compagnie van
het Pavlovski-regiment aan het muiten sloeg, zag het er naar uit dat de regering met
de steun van Chabalov de zaak onder controle zou houden. Nog diezelfde avond gaf
premier Golitsyn het bevel om de activiteiten van de Doema (op 27 februari weer
bijeengekomen) op te schorten. Nu stuurde de Doema-voorzitter Rodzjanko de tsaar
een telegram: ‘De

Links: de bewaking van het Doema-gebouw. Rechts: revolutionaire soldaten in gevecht met de politie.

toestand is kritiek. In de hoofdstad heerst anarchie. De regering staat machteloos.
Het verkeer en de openbare voorzieningen zijn een volkomen chaos. De algemene
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ontevredenheid wordt steeds sterker... Het is beslist noodzakelijk iemand die het
vertrouwen van het volk geniet, het vormen van een nieuwe regering toe te
vertrouwen. Uitstel is onmogelijk...’
Een dag later stuurde Rodzjanko weer een telegram. Tot op het laatste ogenblik
stond de Doema aan de zijde van tsaar Nicolaas II, maar die verwaardigde zich niet
om de voorzitter van de Doema een antwoord te geven. Daarom ‘kiest de
volksvertegenwoordiging met grote aarzeling de zijde van de revolutie en weigert
uiteen te gaan. Dezelfde dag, 12 maart, braken er in Petrograd opnieuw rellen uit,
politiemannen werden op straat gedood en gevangenen werden uit de
Krestygevangenis bevrijd. De regering, de militaire macht na de dood van enkele
officieren, alsmede de politie stonden machteloos. De anarchie was begon-

Revolutionairen met rode vlaggen op hun bajonet rijden door Petrograd.

De revolutie in Petrograd is in alle hevigheid losgebarsten.
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Revolutionair plakkaat: de tsaar is van zijn troon gestoten.

Kopstukken van de Voorlopige Regering op de begrafenis van de gevallenen in Petrograd.

Omstreeks het middaguur besloten de Doema-leden in zitting te gaan. Omdat het
leek dat de Doema de enige autoriteit was, kwam men tot de conclusie dat er een
Voorlopig Comité gekozen moest worden om gestalte aan de massabeweging te
geven. Om ongeveer 2 uur werd dit samengesteld. Het telde 12 leden en had
Rodzjanko als voorzitter.
Op 14 maart was het definitief met de tsaar gedaan, zijn regime kwam ten val.
Ook de machtsovername vond in Moskou plaats. Op 15 maart dwong een delegatie
van Doema-afgevaardigden de in Pskov verblijvende Nicolaas II tot abdicatie ten
gunste van zijn broer Michail. Op 16 maart echter zag Michail af van de troon. Zo
werd het lot van de laatste Russische tsarendynastie - de Romanovs - bezegeld.
Nicolaas II was nog van plan om naar Engeland uit te wijken maar de Sovjet van
Petrograd nam nog diezelfde dag de beslissing om de tsaar gevangen te nemen, wat
op 21 maart gebeurde.
Vanaf 16 maart is Rusland feitelijk een republiek en is de macht in handen van de
uit het Voorlopig Comité gevormde Voorlopige Regering met premier Lvov op
Binnenlandse Zaken, Miljoekov op Buitenlandse Zaken en Kerenski op Justitie.
Tegelijkertijd heeft de Sovjet van Petrograd ‘Bevel Nr. 1’ uitgegeven om in alle
legereenheden comités te kiezen en afgevaardigden te sturen naar de stedelijke Sovjet
van Petrograd. Volgens ‘Bevel Nr. 1’ moet men allereerst de Sovjet gehoorzamen
en pas daarna de officiële instanties.
Op 22 maart erkenden de Verenigde Staten de nieuwe Russische regering.
Engeland, Frankrijk en Italië volgden het Amerikaanse voorbeeld. De steun van de
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buitenlandse mogendheden heeft een strategisch karakter. De vrees dat Rusland
eenzijdig de oorlog zal beëindigen, blijft groot.

Een bakker vertrapt zijn uithangbord met de tekst: ‘Hofleverancier’.
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2.
In een bijzondere zitting van het Amerikaanse Congres bepleit president Wilson de
deelneming van de VS aan de oorlog. →

6.
Na goedkeuring door het Congres verklaren de VS het Duitse rijk de oorlog. →

6.
In Gotha wordt de Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands (USPD) opgericht.
Deze sluit zich aan bij de Spartakusgruppe van Liebknecht en Luxemburg. →
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7.
De Amerikaanse socialistische partij veroordeelt de oorlog in het algemeen en de
deelneming van de VS daaraan in het bijzonder.

8.
De Belgische regering in ballingschap vaardigt wetten uit tegen collaboratie. →

9.
In Artois beginnen Britten en Canadezen een offensief.

16.
Lenin komt - na een reis door Duitsland - aan op het Finland- station in Petrograd
en wordt daar op grootse wijze ingehaald. →

16.
In verschillende Duitse steden breken massale stakingen uit, uit onvrede over de
oorlog, de voedselschaarste en het kiesstelsel. →

16.
Onder bevel van generaal Nivelle beginnen de Fransen een offensief bij
Chemin-des-Dames (tweede slag bij de Aisne).

19.
De SPD eist vrede zonder annexaties en herstelbetalingen.

20.
De Pravda publiceert Lenins Aprilthesen. →
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21.
Het tweedaags congres van de Oekraïense Constituante wordt beëindigd.

21.
De Britten breken hun offensief in Artois af.

22.
Freiherr L. von Falkenhausen volgt de onlangs overleden Freiherr M.L. von Bissing
op als gouverneur-generaal van bezet België.

30.
De Britten verslaan de Turken bij Sjait-el-Adhaim.

Geboren:
10.
Robert B. Woodward († 8-7-1979) Amerikaans chemicus

Gestorven:
14.
Lew Lazar Zamenhof (15-12-1859) Pools oogarts en linguist

Duitse arbeiders weer aan de slag
BERLIJN, 27 april - Honderdduizenden arbeiders in Berlijn, Leipzig, Hamburg,
Bremen en diverse andere Duitse steden zijn weer aan het werk gegaan na de tot nu
toe grootste stakingen en arbeidsonlusten in Duitsland.
De massale stakingen waren anderhalve week geleden uitgebroken naar aanleiding
van de op 15 april aangekondigde algemene korting op het broodrantsoen met 25
procent. Maar behalve de allengs catastrofale situatie in de voedselvoorziening is
intussen ook de invloed merkbaar van de gebeurtenissen in Rusland waar vorige
maand de tsaar is verjaagd. In Leipzig bijvoorbeeld is in navolging van diverse
Russische steden een begin gemaakt met de oprichting van arbeidersraden in de
fabrieken. Op tal van manieren is de laatste weken een verscherping van de politieke
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tegenstellingen te bespeuren. Zo heeft de kleine radicale Spartacusbond er sinds 6
april een bondgenoot bij. Op die dag werd de Onafhankelijke Sociaal-Democratische
Partij (USDP) in Gotha opgericht - als links-revolutionaire afsplitsing van de SPD.
Een dag later stelde keizer Wilhelm II in een paasboodschap algemeen en geheim
kiesrecht voor Pruisen in het vooruitzicht. De stakingen van de afgelopen week, die
overigens door de vakbonden niet werden gesteund, konden pas worden gebroken
na dreiging met afkondiging van de noodtoestand. Het ministerie van Oorlog heeft
intussen vandaag in alle kranten een bittere verklaring, gericht tegen de stakers, laten
afdrukken. Daarin heet het onder meer dat ‘iedereen die thuis blijft in plaats van te
werken, een onvergeeflijke schuld op zich laadt’. Wie staakt zolang onze legers oog
in oog met de vijand staan, is laf en medeplichtig aan bloedvergieten, aldus de
verklaring.

Collaboratie zal worden bestraft
LE HAVRE, 8 april - Als reactie op de activiteiten van de Raad van Vlaanderen en
de afkondiging van de bestuurlijke scheiding van België, heeft de Belgische regering
in ballingschap in Le Havre Besluitwetten afgekondigd om collaboratie met de
bezetter te bestraffen en om Duitse maatregelen ongedaan te maken bij de bevrijding
van het Belgische grondgebied. De Besluitwet op de collaboratie is een uitbreiding
van de Besluitwet van 1916 op misdaden teen de externe veiligheid van de staat.
Voortaan wordt ook strafbaar gesteld medewerking aan plannen van de vijand,
medewerking aan het ‘vervormen door den vijand van wettelijke instellingen of
inrichtingen’, het stimuleren van ontrouw jegens de Koning of de staat, en verraad.
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VS verklaren Duitsland oorlog
WASHINGTON, 6 april - President Wilson heeft de resolutie ondertekend van het
Amerikaanse Congres om Duitsland de oorlog te verklaren. Het besluit komt na lange
aarzeling van de president om die stap, die hij zelf al veel eerder als onvermijdelijk
had gekarakteriseerd, daadwerkelijk te nemen.
Als meest wenselijke afloop van de oorlog had Wilson vanaf het begin van dit
jaar steeds gestreefd naar ‘vrede zonder overwinning’. Vanaf begin februari had
Duitsland echter de onbeperkte duikbootoorlog hervat en wanneer op 3 februari het
Amerikaanse schip Housatonic na een waarschuwing door de Duitsers tot zinken
werd gebracht, verbreekt Washington de diplomatieke betrekkingen met Berlijn. De
anti-Duitse stemming onder de bevolking en in het Congres werd nog verhevigd
door de bekendmaking op 1 maart dat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
Zimmermann, aan zijn gezant in Mexico een gecodeerd telegram had gezonden,
waarin hij plannen ontvouwde om Mexico bij de strijd tegen de VS te betrekken,
mocht Washington Duitsland de oorlog verklaren: de Duitse ambassadeur moest
ingeval Amerika Duitsland de oorlog

President Woodrow Wilson leest in het Congres de oorlogsverklaring aan Duitsland voor.

zou verklaren, Mexico voorstellen ‘het verloren gebied in New Mexico, Texas en
Arizona’ te heroveren.
Het telegram was al medio januari verzonden, juist op het moment dat de Duitsers
er bij Wilson op hadden aangedrongen zijn vredesinspanningen te intensiveren, maar
was onderschept door de Britse marine.
Pas toen gedurende de maand maart vijf andere Amerikaanse schepen tot zinken
waren gebracht en alle ministers het advies gaven Duitsland de oorlog te verklaren,
riep Wilson het Congres bijeen en vroeg dat om goedkeuring voor een
oorlogsverklaring. De onderzeeboot-politiek van Duitsland, zo verklaarde Wilson,
staat gelijk met ‘oorlog tegen de mensheid’.
Formeel sluit Amerika zich niet aan bij de Europese bondgenoten, maar wordt een
‘geassocieerde macht’ in de groep van ‘geallieerde en geassocieerde machten’. Wilson
legt grote nadruk op de doeleinden die hij wil bereiken met de Amerikaanse
oorlogsverklaring: de bevordering van de democratie, het verzekeren van de rechten
en vrijheden van kleine landen, en vorming van een volkerenbond.

Bolsjeviek Lenin komt aan in Petrograd
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Lenin, Kroepskaja en Zinovjev in Stockholm voor hun vertrek naar Rusland.

PETROGRAD, 16 april - In de Russische hoofdstad Petrograd is de leider van de
bolsjeviki op het Finlandstation gearriveerd. Hiermee is zijn reis vanuit Zwitserland,
die een hele week in beslag heeft genomen, beëindigd.
De Duitse generale staf heeft ermee ingestemd dat Lenin over Duits - dus
vijandelijk - grondgebied zou reizen, aangezien men graag wilde dat de bolsjeviki
Petrograd zouden bereiken vanwege hun bereidheid om, als ze aan de macht komen,
vrede met Duitsland te sluiten.
Alleen hebben Lenin en zijn 32 reisgenoten een verklaring moeten ondertekenen
waarin zij onder meer de volledige verantwoording op zich nemen en bevestigen dat
ze op de hoogte zijn van het feit dat de Russische voorlopige regering de door
Duitsland reizende revolutionairen als hoogverraders kan behandelen.
De reis door Duitsland wordt gemaakt in een verzegelde wagon; daarna bereikt
Lenin met de Zweedse veerboot Drottning Victoria Trelleborg en reist via Stockholm
verder naar Tornea (Finland).
Voor het Finlandstation bevond zich een grote juichende volksmenigte en de
bolsjevistische leider hield, staande op een gepantserde wagen, een redevoering.

De aankomst van Lenin op het Finlandstation.
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Pravda publiceert Aprilthesen Lenin
PETROGRAD, 20 april - Het Russische blad de Pravda heeft vandaag een aantal
Aprilthesen van Lenin gepubliceerd. Deze zijn gebaseerd op een redevoering die
Lenin drie dagen geleden hield in het hoofdkwartier van de bolsjeviki, het voormalige
paleis van de vroegere geliefde van Nicolaas II, de danseres Ksjesinskaja.
Lenin bracht een verbazend onorthodox lijkend plan naar voren. De haastig
gevormde en gebrekkig functionerende Sovjets moeten naar het overnemen van de
macht toewerken. Dat betekent dat Lenin zijn vroegere standpunt herziet, namelijk
‘dat de Sovjets gehanteerd moeten worden als organen van opstand om “het volk”
te helpen de macht te grijpen’.
Even onverwacht voor zijn partijgenoten is het bepleiten van een socialistische
revolutie wanneer de burgerlijke revolutie nog nauwelijks op gang is gebracht. Verder
wordt Lenins politiek verwoord in een reeks stellingen waarin gevraagd wordt om
‘een republiek van vertegenwoordigers van arbeiders, soldaten en boeren in het hele
land... inbeslagneming van al het grondbezit, nationalisatie van al het land... eliminatie
van leger en politie... het verhevigen van de vredespropaganda binnen het leger’.
Ook viel Lenin de Voorlopige Regering aan.
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1.
De Poolse Staatsraad eist van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije toestemming voor
de vorming van een Poolse regering.

1.
De minister van Buitenlandse Zaken in de Voorlopige Regering van Rusland, Paul
Miljoekov, stelt de Geallieerden gerust dat er geen plannen zijn voor een afzonderlijke
vrede. →

3.
In heel Rusland vinden massale demonstraties plaats tegen het standpunt van de
Voorlopige Regering ten aanzien van de oorlog.

3.
De Canadezen veroveren de Vimy-heuvelrug in de slag bij Arras (Artois).

4.
De perscensuur aan het IJzerfront wordt uitgebreid tot de soldatenblaadjes. →
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7.
In het 16de Franse leger aan het Somme-front beginnen de soldaten te muiten.

9.
Het tweede Aisne-offensief wordt gestopt.

12.
Het zevende Al-Russisch Congres van bolsjeviki wordt na vijf dagen beëindigd,
nadat men zich achter Lenin heeft geschaard.

15.
Generaal Nivelle wordt als opperbevelhebber van het Franse leger vervangen door
generaal Pétain. Generaal Foch wordt stafchef. →

17.
Trotski arriveert vanuit de VS in Petrograd.

18.
In de VS wordt de Selectieve Dienstplichtwet van kracht die voorziet in het oproepen
van 3 van de 24 miljoen weerbare mannen.

21.
Aan het Britse offensief in Artois, dat op 9 april bij Arras was ingezet komt een eind.

23.
Minister van Oorlog, Bosboom, wordt opgevolgd door jhr B.C. de Jonge, nadat de
eerste door een motie van wantrouwen - vanwege het oproepen van de
Landstormlichting 1908 tegen de zin van de Kamer- is weggestemd.
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28.
Het Al-Russisch Congres van Boerensovjets spreekt zich uit voor een federatieve
democratische republiek.

Geboren:
29.
John Fitzgerald Kennedy († 22-11-1963) Amerikaans Democratisch politicus

Op 1 mei houdt de SDAP in Amsterdam een grote betoging voor de vrede. Later in de maand gaan
Troelstra en Branting naar Stockholm om een Internationale Socialistische Conferentie bijeen te
roepen.

Een Duitse gasaanval op een van de slagvelden in Vlaanderen.

Censuur op frontkranten
BRUSSEL, 4 mei - Soldatenkranten die aan het IJzerfront verschijnen, zullen voortaan
aan voorafgaande militaire censuur worden onderworpen.
Op 27 juni wordt deze maatregel uitgebreid tot de soldatenkrantjes die achter het
front, in onbezet België, verschijnen.
Ook zou er een strengere censuur op correspondentie worden ingesteld.
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Vanaf augustus 1915, na de stabilisatie van het IJzerfront, worden er naast de
produkten van de professionele pers, talloze soldatentijdschriften verspreid, de
zogenaamde frontblaadjes, wellicht tussen de 150 en 200. De meeste zijn
streekgebonden of van religieuze aard, bereiken een oplage van minder dan 100 tot
8000 exemplaren en worden geredigeerd door geestelijken, onderwijzers en een paar
academici. Sommige bladen hebben een politieke inhoud, omdat zij afkomstig zijn
van Vlaamsgezinde studentenkringen aan

Het verwoeste Péronne, nadat de Fransen het op de Duitsers heroverd hadden.

het front (zoals Steeds Hooger Op, Klokke Roeland en Hooger Op). Door de censuur
verdwijnen veel bladen of gaan clandestien verschijnen.

Defaitisme in Frankrijk
PARIJS, 15 mei - Na een mislukt offensief tussen Soissons en Reims is generaal
Nivelle ontslagen. Generaal Pétain wordt chef-commandant, generaal Foch
opperbevelhebber.
Nivelle had zijn strategie al maanden van tevoren aan parlement en legerleiding
moeten uiteen zetten, met als gevolg dat ook de Duitsers ruimschoots van tevoren
op de hoogte waren. Zodoende sneuvelden er in vijf dagen tijds 100 000 man aan
geallieerde zijde. Van hun kant hadden de Britten een offensief geopend tussen Arras
en Lens. Zij wisten door de Hindenburg-linie heen te breken, maar een echt succes
was het evenmin.
Het echec van Nivelle heeft ook politieke gevolgen gehad. Het kabinet-Briand is
opgevolgd door het kabinet-Ribot. De Fransen hopen nu dat de Amerikanen zich
spoedig in de strijd zullen werpen. ‘Ik wacht op de Amerikaanse tanks,’ heeft Pétain
al verklaard.
Het curieuze van de situatie is dat de nu aan kant geschoven Robert Nivelle in mei
vorig jaar dezelfde Pétain opvolgde als commandant van het 2de leger, dat zich met
succes kwijtte van de verdediging van Verdun.
Het Franse volk is de oorlog ondertussen meer dan beu. Onder de socialisten neemt
het pacifisme hand over hand toe. Eveneens zijn er onder de liberale bourgeoisie
pacifistische geluiden te horen. Men zegt dat ook minister van Binnenlandse Zaken
Malvy aan de zijde der pacifisten staat.
Ook de vakbonden willen niets liever dan zo snel mogelijk vrede. Met dat doel
voor ogen breekt de ene staking na de andere uit. Arbeiders van de wapenfabrieken
hielden, zwaaiend met rode vaandels, een betoging in Parijs.
In het leger zien veel soldaten het nut van de geleden ontberingen niet meer in.
De door Nivelle geleden nederlaag werkt als een lont in een kruitvat. Onder de tussen
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Soissons en Reims gelegerde troepen is muiterij uitgebroken. De opstand heeft zich
als een lopend vuurtje onder alle regimenten verspreid, waarvan slechts een kleine
minderheid nog niet voor de opstandige beweging is te winnen. Hier en daar zijn
zelfs, naar Russisch voorbeeld, soldatenraden gevormd.

Rusland blijft bondgenoten in oorlog steunen
PETROGRAD, 1 mei - Minister van Buitenlandse Zaken Miljoekov heeft in een
nota aan de bondgenoten van Rusland zijn beloften van 18 maart herhaald dat Rusland
de oorlog zal continueren en zijn bondgenoten zal steunen totdat de overwinning is
behaald.
Op 16 mei wordt in Petrograd daartegen geprotesteerd. Demonstranten eisen het
aftreden van Miljoekov evenals dat van Goetsjkov, minister van Oorlog. De stellingen
van beide ministers worden scherp bekritiseerd omdat ze de ‘imperialistische’
oorlogsdoeleinden niet willen loslaten.
Op 18 mei volgt een reorganisatie van de Voorlopige Regering. De nieuwe
coalitieregering van Lvov, waarin Kerenski terugkeert als minister van Oorlog en
van Marine, neemt de beloften van Miljoekov terug. De nieuwe regering lost het
probleem van het machtsdualisme echter niet op.
Zo verklaart de mensjeviek Tsereteli, minister van Post en Telegraaf, in de
vergadering van de Sovjet van Petrograd, dat de socialistische ministers volledige
verantwoording schuldig zijn aan de Sovjet.
Zo komt de eerste fase van de Februari-revolutie, die in het teken stond van een
merendeels burgerlijke regering, tot een einde.
De tweede fase begint met die van de burgerlijk-socialistische regering.
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2.
De Raad van Vlaanderen stelt een commissie in voor de toekomstige inrichting van
Vlaanderen.

4.
In Parijs wordt een Pools leger gevormd. →

5.
De Franse Assemblée eist de teruggave van Elzas-Lotharingen.

10.
In Dublin vinden straatgevechten plaats tussen politie en Sinn Fein-aanhangers. →

12.
De Griekse Duitsgezinde koning Constantijn maakt plaats voor zijn zoon Alexander
en vertrekt uit het land. →

12.
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Franse troepen voeren een invasie uit in Thessalië.

13.
Londen wordt gebombardeerd door 20 Duitse Gotha's.

14.
In Parijs arriveert de bevelhebber van het Amerikaanse expeditieleger, generaal John
Pershing, die eerder actief was in Mexico.

16.
De Britse regering verleent de gearresteerde deelnemers aan de Ierse Paasopstand
van 1916 amnestie. →

16.
Het eerste Al-Russisch Sovjetcongres in Petrograd wordt geopend. De mensjeviki
en de sociaal-revolutionaren hebben er de meerderheid.

23.
De Oekrame proclameert haar autonomie en vormt een eigen regering.

24.
In de marinehaven Sebastopol breekt op de Russische Zwarte-Zeevloot een muiterij
uit.

26.
De eerste Amerikaanse troepen landen in Frankrijk. →

26.
Venizelos wordt voor de tweede maal premier van Griekenland. →
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28.
In Amsterdam breekt een aardappeloproer uit.

29.
Griekenland verklaart de Centralen de oorlog.

29.
Generaal Allenby wordt de commandant van de Britse troepen in Palestina.

Geboren:
7.
Dean Martin (eig. Dino Crocetti), Amerikaans filmacteur en zanger

Gestorven:
28.
Frans Schollaert (19-8-1851) Belgisch katholiek politicus

VS-leger landt in Europa

Amerikanen worden via aanplakbiljetten opgeroepen mee te vechten in Europa.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Een Duitse spotprent protesteert tegen de Amerikaanse woede over verdronken passagiers.

WASHINGTON, 26 juni - De eerste regimenten van het Amerikaanse
expeditieleger zijn in Europa geland. President Wilson en minister van Oorlog Baker
hebben tot het sturen van het leger besloten op dringend verzoek van de Franse
maarschalk Joffre, die anders het ergste vreest voor het moreel van zijn troepen. Naar
de mening van generaal-majoor John Pershing is het aantal nu gezonden manschappen
echter veel te klein om een doorbraak te kunnen forceren. Op 24 april had president
Wilson de Emergency Loan Act ondertekend. Deze wet maakt het molijk de
belangrijkste bondgenoten in de oorlog tegen Duitsland snel geld te lenen, in totaal
$ 5 miljard.
In de maanden die volgen lenen de VS aan Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië,
Rusland, Joegoslavië en Cuba bij elkaar $ 7 miljard voor de aankoop - meestal in
Amerika - van voor de oorlog benodigd materieel en voedingsmiddelen.
Op 5 juni, de dag dat dienstplichtigen werden geregistreerd, meldden zich meer
dan 9,5 miljoen Amerikanen tussen de 21 en 30 jaar bij de 4557 plaatselijke
selectiecentra. In razend tempo worden opleidingskampen uit de grond gestampt om
de 687 000 opgeroepenen op te vangen. Een groot aantal Britse en Franse officieren
is overgekomen om de nieuwe Amerikaanse soldaten instructie te geven voor de
moderne oorlogvoering. Studenten en andere geselecteerde jongeren krijgen
stoomcursussen van drie maanden voor de officiersopleiding. Met grote haast wordt
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ook gewerkt aan de uitbreiding van de vloot die alle goederen en manschappen over
de oceaan moet vervoeren.
De deelneming van de VS aan de oorlog komt op een moment dat de vooruitzichten
op een geallieerde overwinning er niet rooskleurig uitzien. In de zee-oorlog gaan er
aan geallieerde zijde meer schepen verloren dan de Geallieerden kunnen vervangen
en het uitblijven van successen heeft bij de Franse troepen geleid tot een daling van
het moreel en een opstandige stemming onder de manschappen. Ten tijde van de
oorlogsverklaring hadden de VS 200 000 manschappen onder de wapenen.

Oprichting van Pools Nationaal Comité in Parijs
PARIJS, 4 juni - De president van Frankrijk heeft opdracht gegeven tot de formatie
van een Pools leger onder auspiciën van het Franse hoofdkwartier. Vrijwilligers uit
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten hebben zich massaal gemeld.
Als politieke vertegenwoordiging is in Lausanne een Pools Nationaal Comité
gevormd onder leiding van Roman Dmowski. Het comité is inmiddels naar Parijs
verhuisd en heeft zijn vertegenwoordigers in Londen en Rome benoemd.
In Amerika is de beroemde pianist Paderewski bijzonder actief als
vertegenwoordiger van het Poolse Nationale Comité. In de herfst wordt het Comité
officieel erkend door de regeringen van Frankrijk, Engeland en Italië. De Russische
regering heeft grote bezwaren aangetekend vanwege het in hun ogen bijzonder rechtse
karakter van het Comité.
De plannen en voorstellen betreffende de toekomstige grenzen van Polen worden
door Dmowski aan de bevriende regeringen voorgelegd. In het licht van deze plannen
zou Polen een groot multinationaal land moeten zijn, met een sterk overheersend
Pools element. Ondanks het sterk nationalistische karakter van Dmowski, wordt hij
een erkende partner in de internationale onderhandelingen over Polen. De zaak Polen
is zodoende een van de belangrijkste propagandistische argumenten in de oorlog
tegen de Duitsers geworden.

Premier Venizelos volgt tegenhanger Zaimis op
ATHENE, 26 juni - Elevtherios Venizelos is sinds vandaag de enige premier van
Griekenland. Hij is de door de koning geprotegeerde Zaimis opgevolgd. Venizelos
leidde sinds oktober 1916 een tegenregering in Thessaloniki.
Koning Constantijn koos op 12 juni eieren voor zijn geld. Hij trad af ten gunste
van zijn zoon Alexander, omdat geallieerde troepen steeds dieper op het Griekse
vasteland wisten door te dringen en hem vervolgens per ultimatum dwongen afstand
te doen van de troon. Constantijn had drie jaar lang gepoogd Griekenland buiten de
oorlog te houden. Zijn tegenspeler Elevtherios Venizelos bepleitte al jaren een
bondgenootschap met de Geallieerden. Door diens terugkeer als premier in Athene
zijn de laatste obstakels voor zo'n bondgenootschap nu ten slotte weggenomen.
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Amnestie voor Ierse rebellen

Een Engelse tank ramt een deur open bij huiszoekingen naar wapenarsenalen.

LONDEN, 16 juni - Minister Bonar Law kondigde vanmiddag in het Lagerhuis
een algemene amnestie af voor allen die in verband met de Paasopstand in Ierland
tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.
Bonar Law zei dat de regering hiermee een gebaar van goede wil aan het Ierse
volk wilde maken, op de vooravond van de Ierse Conventie die volgens hem een
nieuw tijdperk zal inluiden voor de betrekkingen tussen Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en het Imperium. Onder deze omstandigheden meende de regering geen
beter bewijs van vertrouwen in het experiment van de Ierse Conventie te kunnen
geven door een van de belangrijkste oorzaken van misverstanden weg te nemen.
Bonar Law verzekerde dat de regering ervan overtuigd was, dat de vrijlating van
de gevangenen geen gevaar zal opleveren voor de openbare veiligheid. De regering
hoopt dat haar daad van grootmoedigheid zal bijdragen aan het verzoeningsproces.
Zowel de Nationalisten als de Liberale oppositie begroetten het besluit met
instemming.
Op 12 juni werd inspecteur van politie Mills dodelijk gewond tijdens rellen in
Dublin. Hij arresteerde graaf Plunkett en Cathal Burgess, die een menigte wilden
toespreken en ondanks het demonstratieverbod dat luitenant-generaal Sir Bryan
Mahon had afgekondigd. Tijdens de arrestatie van de twee mannen werd de menigte,
bestaande uit Sinn Fein-aanhangers, door de politie verspreid. Terwijl inspecteur
Mills de arrestanten te voet begeleidde naar het politiebureau in Store Street, werd
hij van achteren door een onbekende aangevallen en op het achterhoofd geslagen.
Mills overleed enige tijd later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn
aanvaller is nog voorvluchtig.
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1.
Kerenski, minister van Oorlog in de Voorlopige Regering van Rusland, lanceert een
grootscheeps offensief in Galicië en Volhynië onder commando van generaal
Broesilov. →

1.
Een monarchistische coup in Peking brengt de nu 11 -jarige Pu Yi voor de tweede
maal op de keizerstroon. →

2.
Pilsudski treedt uit de Poolse Staatsraad uit protest tegen de regeringsinmenging van
de militaire autoriteiten der Centralen.
Daarop wordt hij door de Duitsers gearresteerd.

5.
Het aardappeloproer in Amsterdam wordt onderdrukt. →

7.
Het eerste Al-Russisch Sovjet-Congres in Petrograd wordt beëindigd. →

11.
In België wordt een Open Brief gepubliceerd, waarin de discriminatie van de Vlaamse
soldaten wordt aangeklaagd. →

12.
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Kanselier von Bethmann-Hollweg wordt onder druk van de legertop door de keizer
ontslagen en vervangen door Georg Michaelis. →

15.
De monarchistische coup in China is mislukt. Minister-president Toean Tsji-joeï
leidt opnieuw de regering.

17.
In Petrograd proberen de bolsjeviki met hulp van de op de basis van Kronstadt
gelegerde matrozen de macht te grijpen. →

18.
De opstand van de door de bolsjeviki beheerste Petrogradse Sovjet wordt
neergeslagen. Lenin vlucht naar Finland. →

18.
Generaal L.G. Kornilov wordt benoemd tot stafchef van het Russische leger.

19.
Het Kerenski-offensief wordt definitief afgebroken.

20.
De Duitse Rijksdag stemt - met de USPD tegen - voor nieuwe oorlogskredieten.

28.
Kerenski volgt Lvov op als minister-president van de Voorlopige Regering van
Rusland en blijft minister van Oorlog. →

31.
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Tussen Ieper en Langemark beginnen de Britten onder commando van veldmaarschalk
Haig aan de derde slag bij Ieper. →

Overblijfselen van een Russisch legerkamp bij Tarnopol.

Offensief Russen mislukt
TARNOPOL, 1 juli - Nadat de legerleiding is gewijzigd heeft de Russische
Voorlopige Regering besloten om een groot offensief in te zetten tegen de
Oostenrijkers in Galicië. Generaal Aleksejev, die de Russische kansen op een militair
succes pessimistisch inziet, is vervangen door generaal Broesilov.
De nieuwe bevelhebber die de morele steun van de minister van Oorlog, Kerenski,
geniet, wil met de stoottroepen een doorbraak forceren door de kwantitatieve
overmacht van zijn infanterie tegen de uitgedunde linies van de Centralen te
gebruiken.
Na een langdurige artilleriebeschieting drijven de Russen de Oostenrijkers over
een front van 60 kilometer terug. Vooral het 8ste leger onder leiding van generaal
Kornilov boekt succes.
Het Broesilov-offensief duurt enkele weken, maar als de Duitsers twee divisies
tegen het aanvallende Russische leger inzetten blijkt dat voldoende te zijn om succes
in een zware nederlaag te doen veranderen.
Vele Russische regimenten weigeren bevelen op te volgen en lopen weg van het
front.
Ook het gebrek aan samenwerking tussen de Geallieerden draagt bij tot deze
mislukking.
Zo verliest het Russische leger meer dan 58 000 man aan doden en gewonden.
Maar de opmars van het Duitse leger is niet te stoppen. Heel Zuidwest-Rusland dreigt
in Duitse handen te vallen.
Generaal Broesilov wordt door generaal Kornilov vervangen, die in een verbitterde
brief aan de Voorlopige Regering het onmiddellijk herstel van de militaire tucht en
de doodstraf voor alle deserteurs eist.

Bethmann-Hollweg stapt op
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BERLIJN, 12 juli - De Duitse rijkskanselier von Bethmann-Hollweg heeft vandaag
zijn ontslag bij keizer Wilhelm II ingediend. Deze zal het ontslag aanvaarden gezien
de verwikkelingen van de laatste weken, die het politieke gezag van von
Bethmann-Hollweg geheel hebben ondermijnd.
De rijkskanselier die in 1909 zijn ambt had aanvaard, is de afgelopen dagen tussen
verlangens van de Rijksdag en eisen van de Oberste Heeresleitung in een politiek
vacuüm terechtgekomen. In de Rijksdag was in april al grote opschudding ontstaan
over een rapport van een centrum-parlementariër, Matthias Erzberger, over de stand
van zaken aan de twee fronten. De Duitsers bleken er in dit rapport veel slechter voor
te staan dan was gedacht.
In een resolutie van centrum- en linkse fracties werd von Bethmann-Hollweg
daarna tot een vredesinitiatief aangespoord, dat veel verder ging dan vorige voorstellen
in deze richting.
Daarentegen eiste de legerleiding van een dergelijk initiatief af te zien.
Rijkskanselier von Bethmann-Hollweg probeerde vervolgens tussen beide blokken
te bemiddelen maar raakte te midden van een grotere polarisatie steeds meer
geïsoleerd. Aan het keizerlijke hof kreeg men de indruk dat met deze rijkskanselier
geen oorlog te winnen en geen vrede meer te sluiten was.
Gisteren lieten de militaire opperbevelhebber Paul von Hindenburg en zijn generaal
Erich Ludendorff - volgens waarnemers intussen de machtigste man achter de
schermen in Duitsland de partijen weten dat zij zouden aftreden als de rijkskanselier
niet zou vertrekken. Ook de keizer oefende vervolgens druk uit op von
Bethmann-Hollweg om de vredessuggesties uit de Rijksdag naast zich neer te leggen.
Ingeklemd tussen een teleurgestelde Rijksdagmeerderheid en een niet langer loyale
legertop heeft de rijkskanselier ten slotte nu de vlag gestreken.
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Leider van de Voorlopige Regering Kerenski.

Sovjet-Congres verdeeld over oorlog en macht
PETROGRAD, 7 juli - Het eerste Al-Russisch Sovjet-congres van arbeiders- en
soldatenafgevaardigden is vandaag afgesloten. Onder de 822 deelnemers bevonden
zich maar 105 bolsjeviki tegen 248 mensjeviki en 285 sociaal-revolutionairen. Het
congres behandelde in feite twee vraagstukken: dat van de macht en dat van de oorlog.
Op de tweede dag van het congres verklaarde de mensjeviek Tsereteli ‘Op dit moment
is er in Rusland geen politieke partij die zou kunnen zeggen: leg de macht in onze
handen, ga heen, wij zullen uw plaatsen innemen. Zo'n partij bestaat er in Rusland
niet.’
‘Zo'n partij is er wel!’ roept Lenin, leider van de bolsjeviki. Hij is ervan overtuigd
dat er nog een revolutie moet komen die tot dictatuur van de massa zal leiden. Lenin
toonde zich bereid zelfs met geweld zo'n revolutie tot stand te brengen. Dit bracht
Kerenski tot de vraag of de bolsjeviki soms tot de politie van de tsaren behoren. Tal
van afgevaardigden van andere partijen waarschuwden tegen het breken met de
Voorlopige Regering. Men vindt de revolutie voltooid. Van voortzetting kan geen
sprake zijn.
Terwijl de bolsjeviki oorlogvoering ten strengste afkeurden, zoals duidelijk bleek
tijdens Lenins tweede toespraak, bleef toch de meerderheid van de deelnemers aan
het Sovjet-congres de oorlogsplannen van de Voorlopige Regering steunen.
De mensjeviki en de sociaal-revolutionairen vinden dat de strijd voortgezet moet
worden. Begin juli had het leger bevel gekregen over te gaan tot een offensief.

Opstand van bolsjeviki faalt
PETROGRAD, 28 juli - Met demonstraties van postbeambten die hogere lonen
eisten, waren op 16 juli onlusten begonnen, nadat de dag tevoren een regeringscrisis
was uitgebroken en drie ministers het kabinet hadden verlaten in verband met
concessies aan het Oekraïense zelfstandigheidsstreven. Zo werd een sfeer geschapen,
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waarin de tijd rijp was voor een machtsovername door de Sovjet van Petrograd. Het
Eerste Machinegeweer Regiment dat bekend staat om zijn bolsjevistische sympathieën
riep andere eenheden op tot een gewapende demonstratie. Aarzelend namen bolsjeviki
de leiding van dit spontane oproer uit vrees de invloed op arbeiders en soldaten te
verliezen. Er kwam in Petrograd ongeveer een half miljoen mensen de straat op met
de leuze ‘Alle macht aan de Sovjets!’

Mitrailleurvuur op de Nevski-boulevard doet demonstranten in paniek vluchten.

Op 17 juli kwamen 20 000 gewapende zeelui uit Kronstadt in Petrograd aan. Daar
ging het er onstuimig aan toe. Er vonden wilde schietpartijen plaats. Men eiste weer
dat de Sovjet van Petrograd de macht overnam, maar het Uitvoerend Comité van de
Al-Russische Sovjet onderstreepte met klem dat de soldaten die de machtsovername
eisten zelf de macht van de Sovjet ondergroeven. De arbeiders van de Poetilovfabriek
eisten eveneens dat de macht overgenomen zou worden.
In de nacht van 17 op 18 juli voltrok zich de omwenteling. Het Izmailovskiregiment
kwam van het front de in het nauw gedreven Sovjet van Petrograd te hulp, maar er
verscheen ook een artikel van journalist Aleksinski in het blad Zjivojeslovo (het
levende woord), waarin stond dat Lenin een betaald agent van de Duitsers was.
Meteen kwam hierop een reactie. Het hoofdkwartier van de bolsjeviki, het
Ksjesinskajapaleis, werd bezet en het kantoor van de Pravda werd door
leerlingofficieren verwoest. Ondanks de oproep van bolsjeviki tot matiging werd
Trotski gearresteerd en moest Lenin naar Finland vluchten. Na het mislukken van
de poging van de bolsjeviki om de macht over te nemen is vorst Lvov afgetreden en
als premier opgevolgd door Kerenski die de post van minister van Oorlog behoudt.

Aardappeloproer in Amsterdam: 10 doden
AMSTERDAM, 6 juli - De rellen die de afgelopen week in Amsterdam hebben
gewoed, hebben aan tien burgers het leven gekost; ruim honderd mensen werden,
deels ernstig, gewond. Aan de kant van politie en militairen vielen dertien gewonden.
Het oproer begon op donderdag 28 juni, toen vrouwen een schuit leeghaalden, die
was geladen met voor militairen bestemde aardappels. In de stad heerste al enige tijd
ontevredenheid over de vermindering van de aanvoer van aardappelen, het
belangrijkste volksvoedsel. De ontevredenheid groeide uit tot woede, toen bleek dat
er wel aardappels in Amsterdam waren; deze waren echter bestemd voor het leger
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of, op grond van internationale verplichtingen, voor doorvoer naar Engeland en
Duitsland.
Ook zaterdag 30 juni kwam een aantal vrouwen in actie. Zij dwongen de overheid
tot vroegtijdige verkoop van drie wagons aardappelen in de Rietlanden. Na het
weekeinde werden de acties grimmiger. Maandag 1 juli werden winkels en pakhuizen
geplunderd.
Een demonstratie, georganiseerd door de SDP, eindigde in ongeregeldheden waarbij
de politie, inmiddels versterkt met eenheden militairen, op de menigte schoot.
Het oproer duurde enkele dagen, vooral op Kattenburg en in de Jordaan. Diverse
malen werd door politie en militairen geschoten.
Het laatste ernstige incident vond gisteravond plaats. Stakers van de
artillerie-inrichtingen aan de Hembrug wachtten bij de Haarlemmerpoort werkwillige
arbeiders op. De menigte keerde zich tegen de politie, die van de vuurwapens gebruik
moest maken. Bereden patrouilles van politie en huzaren herstelden ten slotte de rust.
Inmiddels is de aardappelaanvoer naar Amsterdam weer op gang gekomen.

Soldaten zijn ondergebracht in een loods aan de Marnixstraat in verband met de aardappelrelletjes.
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Aanval bij Ieper van Geallieerden
IEPER, 31 juli - Om 4 uur in de morgen hebben Britse en Franse troepen bij Ieper
een offensief ontketend.
Aan het front was het onrustig sinds de mijnontploffing ten zuiden van Ieper, toen
de Britten Wijtschate en Mesen veroverden.
Nu zijn het 2de en het 5de Britse leger samen met het 1ste Franse leger in de aanval
gegaan. Niettegenstaande de versterkte Duitse linies, de stromende regen en het
modderige terrein hebben de Fransen Bikschote ingenomen. De as van de Britse
aanval is de weg Ieper-Roeselare. De Frezenberg is al veroverd, ten noorden daarvan
is de Steenbeek bereikt, en in het zuiden zijn het Hoge en Hollebeke ingenomen.

Open Brief van de Frontbeweging
BRUSSEL, 11 juli - In een Open Brief, gericht aan koning Albert, is de discriminatie
van de eentalige Vlaamse frontsoldaten aangeklaagd. De brief is de eerste concrete
uiting van het optreden van de Frontbeweging, een Vlaamsgezinde pressiegroep
binnen het Belgische leger aan de IJzer.
De brief, die clandestien werd verspreid, gaf aanleiding tot twee vergaderingen
waarbij door de Koning met zijn voornaamste ministers van gedachten werd gewisseld
over de toestand van de Vlamingen in het leger. Tegelijkertijd zette de
Veiligheidsdienst echter een klopjacht in om de makers van het document op tesporen.
Er volgden nog verschillende van dergelijke brieven. Daarin werd gepleit voor
zelfbestuur binnen de Belgische eenheid, voor de neutraliteit van België en werd het
beleid van de regering afgekeurd. Het activisme werd niet veroordeeld, maar wel het
optreden van de Raad van Vlaanderen.

Coup in Peking draait klok terug
PEKING, 1 juli - Heden is in Peking opnieuw het keizerrijk uitgeroepen. De laatste
keizer, Pu Yi, die in 1911 werd gedwongen afstand te doen van de troon, zal opnieuw
keizer van China worden.
Het herstel van het keizerrijk werd aangekondigd door generaal Zhang Xun die
Peking op 14 juni jongstleden veroverde en president Li Yuonhong dwong naar de
Japanse ambassade te vluchten.
Het nieuwe bewind zal 1917 het negende jaar van het Xuan-tong-tijdperk noemen.
Het Xuan-tong-tijdperk werd onderbroken door de revolutie van 1911 in het achtste
regeringsjaar van Pu Yi.
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2.
In de Duitse marinehaven Wilhelmshaven breekt een muiterij uit. →

9.
Ondanks oppositie uit Quebec wordt in Canada de algemene dienstplicht ingevoerd.

10.
In de VS worden bij wet de distributie en produktie van voedsel en brandstof in het
kader van de oorlogsinspanning gereguleerd. Het hiervoor opgerichte regeringslichaam
zal worden geleid door Herbert Hoover. →

13.
In de Spaanse provincie Catalonië breekt een separatistische opstand uit. →

14.
China verklaart de Centralen de oorlog.

17.
De Duitse troepen trekken zich terug uit Langemark (Vlaanderen).

20.
De Fransen lanceren een grootscheeps offensief bij Verdun en heroveren
L'Homme-Mort (begin tweede slag bij Verdun).
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21.
Groot-Brittannië en Frankrijk eisen als voorwaarde voor het starten van
vredesonderhandelingen een Duitse bevestiging van het herstel van België.

21.
Bij Riga begint een Duitse legeraanval op het Russische front.

25.
Een militair gerechtshof spreekt vijf doodstraffen uit inzake de muiterij in
Wilhelmshaven. →

25.
De Poolse Staatsraad legt uit protest tegen het gebrek aan beslissingsmacht zijn
mandaat neer.

28.
Onder voorzitterschap van Kerenski wordt in Moskou een driedaagse Staatsconferentie
van gematigde en conservatieve partijenen personen beëindigd. →

31.
Het Romp-parlement van het opstandige Zuid-China in Kanton benoemt een militaire
regering met Sun Zhongshan (Soen Jat-sen) aan het hoofd.

Geboren:
6.
Robert Mitchum, Amerikaans filmacteur

Gestorven:
20.
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Ridder Adolf von Baeyer (31-10-1835) Duits chemicus

22.
Thijs (eig. Matthijs) Maris (17-8-1839) Nederlands schilder en etser

Spaanse vakbonden staken
BARCELONA, 10 augustus -Spaanse vakbonden hebben in Barcelona en Madrid
een algemene staking georganiseerd die de vorming van een socialistische republiek
ten doel heeft.
De staking breidt zich snel over grote delen van Spanje uit. In belangrijke steden
als Bilbao, Valencia en Oviedo en in delen van Andalusië en Aragón liggen treinen,
trams en veel bedrijven stil. Vooral in Barcelona kwam het tot felle gevechten tussen
stakers en soldaten, die proberen de trams rijdende te houden. In deze stad heerst al
enkele jaren een revolutionaire atmosfeer waarin anarchistische en syndicalistische
ideeën in brede kring worden aangehangen. De oproep van de stakers tot de vorming
van een nieuwe politieke structuur en het daarmee gepaard gaande verzet tegen de
regering in Madrid worden in Barcelona ook versterkt door het steeds krachtiger
wordende Catalaanse nationalisme.
De staking volgt op oproepen van parlementariërs tot vernieuwing van de regering
en de grondwet. Deze hervormingsbeweging is echter de wind uit de zeilen genomen
door de staking, waarin radicalere elementen de overhand hebben.
Drie dagen na het begin van de staking wordt de staat van beleg afgekondigd, en
op 16 augustus wordt de revolutionaire beweging ten koste van enkele honderden
doden en gewonden en na zo'n 2000 arrestaties onder controle gebracht. Deze afloop
versterkt de positie van het leger, waarin officieren een jaar geleden al eigen ‘junta's
van verdediging’ hebben opgezet, die uitgroeien tot pressieorganisaties van het leger.
Na de staking wordt de grondwet vrijwel buiten werking gesteld en dicteren de
‘junta's’ de samenstelling van de regering.

Staatsconferentie Moskou
MOSKOU, 28 augustus - In Moskou zijn de afgelopen drie dagen 2414
afgevaardigden bijeengekomen voor een staatsconferentie. Rechts was op de
bijeenkomst sterk vertegenwoordigd, terwijl de bolsjeviki weigerden aan de
conferentie deel te nemen, aangezien die in hun ogen slechts de contrarevolutie
diende.
Geruchten doen de ronde dat de Voorlopige Regering van plan is om Moskou de
hoofdstad te maken in plaats van Petrograd.
De bolsjeviki zien achter deze stap de bedoeling Petrograd aan het Duitse leger
over te geven.
Op 26 augustus arriveerde de opperbevelhebber generaal Kornilov in Moskou en
werd met een donderend applaus verwelkomd. ‘Redt Rusland en het dankbare volk
zal u kronen’, riep een van de afgevaardigden tegen Kornilov. Het prestige van
Kornilov groeit snel ten koste van de premier van de Voorlopige Regering, Kerenski.
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Ook wordt het duidelijk dat ondanks alle pogingen Rusland in twee elkaar vijandige
kampen is uiteengevallen.
De tegenstelling links-rechts blijkt onoverbrugbaar. In de ogen van sommigen kon
alleen een militaire dictatuur Rusland redden.

Doodstraf voor muiters
BERLIJN, 25 augustus - Een militaire rechtbank in het Duitse Kiel heeft vandaag
vijf matrozen wegens muiterij ter dood veroordeeld. De vijf zijn schuldig bevonden
aan ophitsing en het organiseren van gezagsondermijnende activiteiten.
Volgens de rechtbank hebben zij geprobeerd een algemene staking op de vloot te
ontketenen.
De muiterij begon op 2 augustus toen 49 stokers van het lijndienstschip Prinzregent
Luitpold in Wilhelmshaven zonder toestemming van boord gingen. Een dag later
verlieten nog eens 400 matrozen het schip en joegen het bewakingspersoneel weg.
Aan de kade kwamen de rebellerende matrozen daarna in een protestvergadering
bijeen.
Op de Duitse vloot is het de laatste maanden al herhaaldelijk tot kleine incidenten
gekomen. Er heerst ontevredenheid over de gebrekkige verzorging. Voorts heeft
verveling onder de manschappen de kop opgestoken nu de vloot sedert de slag in het
Skagerrak vorig jaar zomer nagenoeg niet meer in actie is gekomen. Bij de
marineleiding regent het al geruime tijd klachten. Vorige maand werd daarom besloten
tot het instellen van overlegorganen aan boord, waarvoor de matrozen
vertrouwensmannen kunnen afvaardigen.
Het blijkt inmiddels echter dat deze vertrouwensmannen vooral revolutionair
gezinde figuren zijn die met de radicale Spartacusbond sympathiseren, en minder
belangstelling hebben voor de kleine probleempjes aan boord van de schepen dan
voor acties tegen het militaire gezag en tegen de oorlog als zodanig.
De radicale matrozen zouden ernaar streven om via subversieve acties de Duitse
regering tot beëindiging van de oorlog te dwingen.
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Congres VS keurt Leverwet goed
WASHINGTON, 10 augustus - Het Amerikaanse Congres heeft de Leverwet
aangenomen, die de president grote zeggenschap geeft over het gebruik van voedsel,
brandstof, kunstmest, enzovoort. Graan mag niet meer voor de produktie van drank
worden gebruikt. Huisvrouwen worden aangemoedigd tarweloze maandagen en
woensdagen, vleesloze dinsdagen en worstloze donderdagen en zaterdagen in acht
te nemen. Gazons veranderen in moestuinen, en men houdt zich vrij trouw aan de
maatregel van de autoloze zondagen. Tevens zijn plannen in voorbereiding om
verwarmingsloze dagen verplicht te stellen om het nijpende gebrek aan kolen voor
de stoomschepen op te heffen. Door gebrek aan schepen en brandstof verloopt het
overbrengen van het expeditieleger namelijk tergend langzaam.

Ook in Engeland en Frankrijk moet bezuinigd worden. Boven een Engels aanplakbiljet, onder een
Franse.
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1.
De bevelhebber van het Amerikaanse expeditieleger Pershing richt te Chaumont een
hoofdkwartier in.

2.
Door ultra-rechtse en militaristische lieden wordt te Köningsberg de Deutsche
Vaterlandspartei opgericht. Admiraal von Tirpitz wordt voorzitter

3.
De Internationale Jeugddag verloopt met veel demonstraties en stakingen - met name
in Duitsland - om kracht bij te zetten aan de eis tot vrede.

3.
Op Londen wordt voor het eerst een nachtelijk bombardement door de Duitsers
uitgevoerd.

3.
Riga capituleert voor de Duitsers.

7.
Het nieuwe Franse kabinet-Painlevé treedt aan →

7.
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De Russische stafchef Kornilov rukt op naar Petrograd in een poging een
contrarevolutionaire coup te plegen. De bolsjeviki vormen arbeidersmilities. →

12.
De Kornilov-putsch mislukt. →

13.
Vanwege een meningsverschil over de agrarische kwestie stapt Tsjernov
(sociaal-revolutionair) uit de Voorlopige Regering van Rusland.

14.
Kerenski roept de republiek uit. →

15.
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije verlenen wetgevende, juridische en uitvoerende
macht aan een nog te vormen nationale Poolse regering.

20.
Bij Ieper lanceren de Britten een offensief.

27.
In Petrograd wordt een Democratische Conferentie van gematigd-linkse partijen
geopend.

28.
Britse troepen veroveren Ramadi in Mesopotamië op de Turken.

Geboren:
4.
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Henry Ford II, Amerikaans automobielfabrikant

Gestorven:
12.
Arthur Théodore Verhaegen (21-8-1847) Belgisch politicus en vakbondsleider

26.
Edgar Degas (19-6-1834) Frans schilder en graficus

Soldaten van generaal Kornilov leveren hun wapens in.

Coup van Kornilov mislukt
PETROGRAD, 12 september - In Rusland heeft premier Kerenski generaal Aleksejev
tot chef-staf van het Russische leger benoemd. Deze is naar het hoofdkwartier in
Mogilev gegaan en heeft generaal Kornilov onder arrest geplaatst.
Ondanks de bemiddeling van vorst Lvov, de voormalig gevolmachtigde van de
Heilige Synode en een naamgenoot van de oude premier, is de breuk tussen Kerenski
en Kornilov definitief. Op 7 september eiste de opperbevelhebber van het Russische
leger dat het hoofd van de Voorlopige Regering de staat van oorlog in Petrograd van
toepassing zou verklaren en naar het hoofdkwartier van het leger in Mogilev zou
komen. Een dag later stelde Kerenski zich met Kornilov in verbinding om de eisen
van de generaal te verifiëren. Nadat Kornilov te kennen had gegeven dat een putsch
in voorbereiding was, riep Kerenski op 9 september om vier uur 's ochtends een
vergadering van zijn kabinet bijeen en kreeg onbeperkte volmachten om de crisis te
bezweren. Kornilov werd afgezet als opperbevelhebber, maar deze accepteerde dat
niet en gaf generaal Krymov het bevel Petrograd te bezetten. Hij riep het Russische
volk op zich achter hem te scharen en de Voorlopige Regering af te zetten.
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Kerenski deed een beroep op de Sovjet en het volk van Petrograd om de militaire
aanval af te slaan. Een ‘Comité voor de Strijd tegen de Contrarevolutie’ werd
opgericht en weer begonnen de bolsjeviki een grotere rol te spelen. De Rode Garde
werd georganiseerd en telde 25 000 gewapende mannen. Agitatoren werden naar de
muitende legereenheden uitgezonden. Spoorwegpersoneel verbrak de verbindingen,
stuurde de legertreinen de verkeerde richting op en veroorzaakte vertragingen. De
troepen van Kornilov zwichtten voor de propaganda en de putsch mislukte zonder
dat een schot gelost was. Generaal Krymov pleegde zelfmoord. De ware overwinnaars
in de strijd tegen Kornilov zijn echter de bolsjeviki. Zij hebben nu de meerderheid
in de Sovjets van Petrograd en Moskou.

Einde aan ‘Union sacrée’ in Frankrijk
PARIJS, 7 september - Het nieuwe kabinet van Paul Painlevé, dat vandaag is
aangetreden, bezegelt de breuk met de socialisten en betekent het einde van de ‘Union
sacrée’, de ‘heilige bond’, van alle partijen.
Door de pacifistische sympathieën van minister van Binnenlandse Zaken Malvy
stond het kabinet-Ribot aan zulke felle aanvallen bloot dat het zich niet langer kon
handhaven, ook al wist Malvy de stakingen tot een goed einde te brengen en de
dialoog met de vakbonden te herstellen. Met name de krant van oud-minister
Clemenceau spaarde haar kritiek allerminst. Het ziet er naar uit dat ‘de Tijger’
Clemenceau de macht 't liefst zo spoedig mogelijk zou overnemen.
In het leger heeft generaal Pétain de rust weten te herstellen. Er zijn wel 50 000
vonnissen geveld, waarvan 452 doodvonnissen. Naar verluidt zal Pétain die echter
lang niet allemaal laten voltrekken. Het is voor hem vooral van het grootse belang
de oorzaken van de ontevredenheid weg te nemen. Dat schijnt hem grotendeels te
zijn gelukt. De manschappen verkeren in betere omstandigheden. Pétain heeft hun
zelfs weer hoop gegeven, en het idee dat de aan het front doorstane ellende niet
geheel voor niets is geweest.
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5.
De Democratische Conferentie van gematigd-linkse partijen in Petrograd wordt
beëindigd met het verkiezen van een Democratische Raad of Voorlopig Parlement.

9.
In Egypte is sultan Hoessein Kamil overleden. Hij wordt opgevolgd door zijn broer
Achmed Foead.

9.
Kerenski vormt een coalitieregering waarin ook liberalen zijn opgenomen.

15.
De Friese exotische (naakt)-danseres en courtisane Mata Hari (Margaretha Zelle)
die wegens spionage ter dood is veroordeeld, wordt terechtgesteld. →

17.
Britse vliegtuigen voeren voor het eerst bij daglicht een bombardement uit op Duitse
steden.
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20.
Lenin keert incognito terug in Petrograd vanuit zijn schuilplaats in Finland waar hij
op 18 juli naar toe was gevlucht. →

20.
In Batavia wordt het tweede nationale congres van de Sarekat Islam gehouden.

21.
Bij Sommervillier komen onder Frans commando de eerste Amerikaanse eenheden
in actie.

22.
Het Al-Russisch Sovjet-congres stemt voor onmiddellijke wapenstilstand.

23.
In een geheime zitting van het Centrale Comité van de bolsjeviki wordt besloten tot
een gewapende opstand tegen de Voorlopige Regering.

24.
De Duitse kanselier Michaelis wordt vervangen door graaf Hertling.

24.
Bij Caporetto worden de Italianen vernietigend verslagen door de Centralen. →

26.
De Fransen behalen een overwinning aan het Aisne-front. →

28.
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De VS gaan over tot confiscatie van Duitse eigendommen.

28.
In Italië wordt Vittorio Orlando premier in verband met de voor Italië desastreus
verlopende oorlog.

31.
In Palestina beginnen de Britten een offensief tegen de Turken.

Geboren:
15.
Arthur M. Schlesinger, Amerikaans Democratisch politicus

Doodvonnis van Mata Hari voltrokken
PARIJS, 15 oktober - Vanochtend vroeg is Mata Hari terechtgesteld, in het fort van
Vincennes, waar zij al geruime tijd gevangen zat.
Het afgelopen voorjaar werd door de radiodienst op de Eiffeltoren een bericht van
de vijand onderschept. Dat bericht luidde: ‘Agent H 21 is gaan kuren.’ In het Franse
kuuroord Vittel bleek de zich Mata Hari (‘oog van de dag’) noemende Nederlandse
danseres te zijn gearriveerd, die zich enige tijd daarvoor had gemeld bij de Franse
spionagedienst. Deze vertrouwde Mata - begin dit jaar, op 13 februari Hari echter
maar half, daar zij werd geacht in Berlijn zeer goede relaties te hebben onderhouden
met hoge Duitse officieren en zelfs met de kroonprins.
Vanuit Vittel vertrok Mata Hari naar Madrid, waar zij geregelde contacten had
met de Duitse militaire attaché. Vervolgens keerde zij terug naar Parijs. Daar werd
Mata Hari gearresteerd. Alle Duitse telegrammen die haar verplaatsingen meldden,
waren onderschept. Mata Hari's verweer mocht niet baten. Zo kwam er een einde

Scene uit de film ‘Ziska, la danseuse espionne’ (1922) van Henri Andréanis, naar het leven van Mata
Hari.
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aan een avontuurlijk bestaan.
Mata Hari werd geboren in Leeuwarden in 1876, als Margaretha Geertruida Zelle.
Ze trouwde met KNIL-kapitein Rudolf MacLeod (1895) en trok met hem naar
Nederlandsch-Indië. Acht jaar later vestigde zij zich als danseres in Parijs, waar ze
triomfen oogstte en in de hoogste kringen verkeerde. Het begin van de oorlog bracht
Mata Hari door in Berlijn, waar ze eveneens zeer gevierd was. Die periode is haar
nu fataal geworden.
Na haar arrestatie in Parijs stond Mata Hari op 24 en 25 juli terecht voor een
militaire rechtbank. De Franse regering weigert de stukken van deze rechtzaak voor
publikatie vrij te geven.

Centralen verslaan Italië vernietigend

Vittorio Emanuele Orlando.

UDINE, 24 oktober - Oostenrijkse en Duitse troepen zijn ten noorden van het
Isonzo-front met een offensief begonnen.
De Oostenrijks-Duitse troepen hebben ter plekke een numerieke meerderheid,
omdat de Italiaanse opperbevelhebber Cadorna nog geen aanval had verwacht en
zijn troepen in het zuiden had geconcentreerd.
Het offensief was zeer succesvol. Om twee uur 's nachts begonnen de
artilleriebeschietingen en tegen vier uur 's middags stonden de Oostenrijks-Duitse
troepen in Caporetto, 27 kilometer achter het oorspronkelijke front, voorbij vier
Italiaanse verdedigingslinies.
Nu de Italiaanse frontlijn in tweeën is gesplitst, gaat de Oostenrijks-Duitse opmars
voort. Udine, het hoofdkwartier van Cadorna, valt, en op 4 november moeten de
Italianen zich terugtrekken tot achter de rivier de Piave. Na overleg van de
Geallieerden in Rapallo wordt er een nieuwe Italiaanse opperbevelhebber benoemd,
Armando Diaz, die met hulp van Britse en Franse versterkingen nieuwe aanvallen
op 10 november en 4 december weet te weerstaan.
Tijdens het offensief zijn veel Italiaanse soldaten in paniek geraakt of gevlucht of
hebben zich zonder slag of stoot overgegeven. De Italiaanse opperbevelhebber
Cadorna wijt dit aan politieke oorzaken: socialisten en neutralisten hebben steeds
feller aangedrongen op een vredesakkoord, en op 25 oktober wordt premier Paolo
Boselli in verband hiermee tot aftreden gedwongen, ten gunste van Vittorio Emanuele
Orlando.
Het offensief was mogelijk gemaakt doordat het Oostenrijkse leger zich na de
ineenstorting van het Russische leger geheel kon richten op het Italiaanse front.
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Oostenrijks-Hongaarse troepen steken de Tagliamento over.
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Franse leger met Pétain naar zege aan Aisne-front
PARIJS, 26 oktober - Het Franse leger heeft voor het eerst sinds lange tijd weer een
overwinning behaald. De nieuwe tactiek van Pétain (offensieven lanceren met beperkte
doelstellingen) heeft succes gehad. Het is niet helemaal toeval dat dit juist daar
gebeurde waar enkele maanden geleden de eerste muiterijen uitbraken, bij fort La
Malmaison aan de Chemin des Dames langs de rivier de Aisne. Dit succes zal
ongetwijfeld ook een gunstige uitwerking hebben op het moreel van de troepen bij
Verdun, die in juli opnieuw tot de aanval overgingen.
Bij La Malmaison werd voor het eerst gebruik gemaakt van pantserwagens. Tevens
was een uitzonderlijke hoeveelheid geschut ingezet.
Na de slag bij La Malmaison maakten de Fransen 15 000 krijgsgevangenen.

Lenin incognito naar Petrograd teruggekeerd
PETROGRAD, 20 oktober - De leider van de bolsjeviki, Lenin, is heimelijk
teruggekeerd uit de Finse stad Vyborg. De Finse bolsjeviki hebben ervoor gezorgd
dat Lenin de Russische hoofdstad kon bereiken. In Petrograd krijgt Lenin een flat
van de bolsjevistische activiste Fofanova.
Glad geschoren en met een pruik op is hij volkomen onherkenbaar en als hij op
23 oktober de zitting van het Centrale Comité van zijn partij bijwoont, hebben zijn
kameraden zelfs moeite om hem te herkennen. Maar zijn ideeën zijn nog even
maximalistisch. Bolsjeviki, aldus Lenin, moeten door middel van een gewapende
opstand de macht definitief naar zich toetrekken. Na heftige discussies weet Lenin
negen leden van het CC te overtuigen dat er in de nabije toekomst een unieke kans
voor de bolsjeviki zal zijn als er maar resoluut gehandeld wordt.
Alleen Kamenev en Zinovjev verzetten zich tegen de plannen van Lenin, want
beiden zijn ervan overtuigd dat de bolsjeviki de macht met legale middelen kunnen
veroveren. Via een artikel in de krant maken Kamenev en Zinovjev de plannen van
Lenin bekend. Lenin noemt het standpunt en de handelwijze van beiden ‘een ernstig
verraad’.
Zinovjev en Kamenev maken zich sterk voor een volksfrontstrategie: de bolksjeviki
doen er volgens hen verstandiger aan samen te werken met de andere socialistische
partijen in een coalitieregering dan op eigen kracht verder te gaan en aan te sturen
op een gewelddadige machtsovername in de Russische republiek.
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2.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken komt met een verklaring, waarin hij
Palestina bestempelt als nationaal joods tehuis (Balfour-declaration). →

2.
De Petrogradse Sovjet vormt een Militair Revolutionair Comité met Trotski als leider.

6.
De Amerikaanse staat New York voert het vrouwenkiesrecht in.

7.
In Petrograd luidt de door het Militair Revolutionair Comité geleide opstand de
Novemberrevolutie in. →

8.
De Voorlopige Regering geeft zich over na bestorming van het Winterpaleis, waaruit
Kerenski al ontsnapt is. Het tweede Al-Russisch Sovjet-Congres neemt de macht
over. →

8.
De Italiaanse opperbevelhebber Cardona wordt vervangen door generaal Diaz.

9.
De vierdaagse Geallieerdenconferentie te Rapallo wordt beëindigd. Er is besloten
tot het oprichten van een geallieerd opperbevel.

12.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De contrarevolutionaire coup van Kerenski, begonnen op 10 november, loopt op
niets uit.

14.
De bolsjeviki breken de tegenstand in Moskou.

16.
De Franse regering-Painlevé valt. Clemenceau vormt een kabinet zonder socialisten.
→

17.
Britse troepen veroveren Jaffa in Palestina.

20.
Bij Cambrai begint de eerste tankslag uit de geschiedenis tussen Britse en Duitse
eenheden. →

26.
De Russische Raad van Volkscommissarissen stelt de Centralen een wapenstilstand
voor.

27.
In Rusland wordt het beheer van fabrieken in handen gelegd van arbeiderscomités.

Geboren:
19.
Indira Shrimata Gandhi (†31-10-1984) Indiaas premier

Gestorven:
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15.
Emile Durkheim (15-4-1858) Frans socioloog

17.
Auguste Rodin (12-11-1840) Frans beeldhouwer

Clemenceau aan de macht
PARIJS, 17 november -Vandaag is ‘de Tijger’ heer en meester geworden over
Frankrijk. Zoals verwacht kon worden, heeft het kabinet-Painlevé niet lang
standgehouden. De benoeming van Georges Clemenceau komt evenmin als een
verrassing. De persoonlijke afkeer van president Poincaré heeft deze oude staatsman,
politicus in hart en nieren, toch niet langer buiten de deur kunnen houden.
Met Clemenceau is er in het geheel geen sprake meer van vrede dank zij een
compromis. ‘Mijn binnenlandse en buitenlandse politiek zijn één,’ heeft de nieuwe
premier verklaard. ‘Binnenlandse politiek: ik voer oorlog. Buitenlandse politiek: ik
voer oorlog. Ik blijf oorlog voeren.’ Clemenceau is erin geslaagd de Franse publieke
opinie mee te krijgen. Hij heeft al aangekondigd het front en in het bijzonder dat van
Verdun geregeld te zullen bezoeken. Zodoende is ook zijn populariteit in het leger
erg groot. Wel mag een arrestatiegolf verwacht worden in de kringen van degenen
die al dan niet terecht verdacht worden van pacifisme. Zelfs oud-premier Briand
durft, naar verluidt, zijn mond niet meer open te doen. Een aantal oud-ministers staat
zeker een veroordeling te wachten.

Balfour steunt zionisten
LONDEN, 2 november - De zionistische beweging, die sinds het einde van de vorige
eeuw de stichting van een joods nationaal tehuis in Palestina nastreeft, heeft zich de
officiële steun van de Britse regering verworven. In een vandaag gepubliceerde brief
van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour, aan de Britse bankier
Lord Rothschild, verklaart Balfour dat zijn regering bereid is tot een sympathie
betuiging met het ‘joodszionistisch streven’. Hij verzoekt Rothschild dit mede te
delen aan de Zionistische Wereldorganisatie.
Balfour citeert in een brief de Britse verklaring: ‘Zijner Majesteits regering
beschouwt met welwillendheid de stichting van een nationaal tehuis voor het joodse
volk in Palestina en zal er naar haar beste vermogen naar streven het bereiken van
dit doel te vergemakkelijken, waarbij duidelijk dient te worden verstaan dat er niets
mag worden gedaan dat afbreuk zou kunnen doen aan de burgerlijke en godsdienstige
rechten der bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina of aan de rechten en
de politieke status van de joden in elk ander land.’
De verklaring is tot stand gekomen na lang onderhandelen tussen de Britse regering
en vertegenwoordigers van de zionistische organisaties. Met name de invloedrijke
Chaim Weizmann en Nachoem
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Arthur Balfour.

Sokolov, lid van het hoofdbestuur van de Zionistische Wereldorganisatie, speelden
hierin een belangrijke rol.
De Britse regering hoopt door deze verklaring de politieke steun van de joden in
de gehele wereld te verkrijgen. Door een openlijke sympathiebetuiging met de zaak
van het zionisme tracht de Britse regering het internationale jodendom, dat op deze
wijze rechtstreeks belang krijgt bij een Britse militaire overwinning op de Turken in
Palestina, aan zich te binden.

Britten breken door het Duitse front
PARIJS, 20 november - Bij Cambrai in Noordwest-Frankrijk zijn de Britten er
eindelijk in geslaagd het Duitse front te doorbreken. Of dit alleen een tijdelijk succes
is of dat het een werkelijke doorbraak betekent, zal de tijd moeten leren. Zeker is,
dat het afgelopen halfjaar aan het noordwest front niet veel werd bereikt, ondanks
herhaalde pogingen van geallieerde zijde. Nieuw is dat de pantserwagens, bij La
Malmaison voor 't eerst gebruikt, nu op grote schaal voor de strijd zijn ingezet. Dat
creëerde een verrassingselement waaraan het huidige succes te danken is. Dit is
bepaald een gegeven om te overwegen voor de Geallieerde Hoge Oorlogsraad, die
sinds kort in Versailles informatie over alle fronten centraliseert. Daartoe werd
besloten tijdens de begin deze maand in Rapallo gehouden topconferentie van de
Geallieerden, die volgde op de nederlaag van de Italianen bij Caporetto, waar de
Fransen (onder leiding van opperbevelhebber Foch) hen te hulp moesten snellen.
Foch is benoemd tot voorzitter van de Hoge Oorlogsraad.
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Kerenski afgezet door Lenin

Officieren, die de Kerenski-regering steunen, wachten in het Winterpaleis op de aanval van de
bolsjevieken.

PETROGRAD, 7 november - Nadat Lenin heimelijk bij het voormalige
meisjespensionaat Smolny dat als hoofdkwartier van de bolsjeviki fungeert,
gearriveerd is, begint in Petrograd de gewapende opstand tegen de Voorlopige
Regering.
's Nachts om half twee wordt het gebouw van de Post en Telegraaf bezet. Een
halfuur later bezetten soldaten en zeelui twee spoorwegstations. Om 3 uur volgt de
eis van de opstandige soldaten om de telefoonverbindingen van de Voorlopige
Regering buiten werking te stellen. De eis wordt niet ingewilligd. De soldaten bezetten
de telefooncentrale. Om half vier meert de kruiser Avrora aan de Nikolajevskibrug
en treft het Militair Revolutionair Comité (MRC) van Petrograd onder leiding van
Trotski voorbereidingen voor de aankomst in de hoofdstad van 8000 zeelieden. Om
6 uur zijn de Staatsbank en de redacties van de grote kranten bezet. Om 7 uur valt
de Paleisbrug

Een bolsjeviek verspreidt vlugschriften aan soldaten van het Kerenski-leger.

in handen van de bolsjeviki. Grote oorlogsbodems die onder controle staan van
bolsjevistische sympathisanten, nemen strategische posities in. Om 8 uur wordt het
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Warschaustation ingenomen. Bij het aanbreken van de ochtend is de hele stad, op
het Winterpaleis en het gebouw van de generale staf na, in handen van de bolsjeviki.
De situatie van de Voorlopige Regering en de troepen die haar trouw blijven, wordt
zo goed als hopeloos. Premier Kerenski besluit persoonlijk versterkingen te gaan
halen. In een auto van de Amerikaanse ambassade, compleet met de Amerikaanse
vlag, die hem bescherming biedt, vertrekt Kerenski in de ochtend uit Petrograd in
de richting van Gatsjina. De bedoeling van Kerenski is om zo spoedig mogelijk aan
het hoofd van de hem loyaal gebleven troepen terug te komen. Om 10 uur verspreidt
het MRC de door Lenin geschreven oproep: ‘Aan de burgers van Rusland’, met de
mededeling dat de Voorlopige Regering is afgezet en de staatsmacht is overgegaan
naar het MRC. Ook het onmiddellijke aanbod van een democratische vrede, de
opheffing van het eigendomsrecht van de grootgrondbezitters op grond en
bodemschatten, en de controle van de arbeiders over de produktie zijn veilig gesteld.
Er wordt een Sovjet-regering gevormd. Tegelijkertijd wordt de opening van het
tweede Al-Russisch Sovjet-Congres uitgesteld op aandringen van Lenin, die wil dat
eerst het Winterpaleis bestormd wordt. Met deze bestorming wil het echter nog niet
erg vlotten.
Om 2 uur 's middags komen er oorlogsschepen uit Kronstadt aan met ongeveer
5000 matrozen aan boord. Het verkeer op de Nevski-Prospekt, de belangrijkste straat
van Petrograd, wordt lam gelegd. Om 6 uur wordt het Winterpaleis omsingeld. Een
halfuur later krijgt de Voorlopige Regering het ultimatum om zich over te geven.
Om 9 uur schiet de kruiser Avrora een salvo met losse flodders af als signaal voor
het begin van de bestorming van het Winterpaleis.
Terwijl de bestorming gaande is vindt om 10.40 uur 's avonds in het
Smolny-instituut het tweede Al-Russisch Sovjet-Congres plaats. Er zijn, als de zitting
geopend wordt, 649 afgevaardigden, onder wie 390 bolsjeviki. Kort na de opening
verlaten de mensjeviki en de rechtse sociaal-revolutionairen de vergaderzaal na
geprotesteerd te hebben tegen de bolsjevistische coup d'état, die achter hun rug om
geschiedt en ‘een misdaad tegen het volk’ is. Trotski roept uit: ‘Armzalige
bankroetiers, jullie rol is uitgespeeld: ga waar je hoort; op de vuilnisbelt van de
geschiedenis.’ Later vertrekken ook de gematigden van het congres. Vermoeidheid
doet zich gelden, er wordt een pauze ingelast.
Om 1.50 uur in de nacht van 7 op 8 november wordt eindelijk de Voorlopige
Regering gearresteerd. Om 3.10 uur bereikt het nieuws het Smolny-instituut. Om 5
uur neemt het Congres de macht in eigen handen.
Op de tweede zitting van het Sovjet-Congres die met vertraging om 9 uur 's avonds
begint, wordt Lenin, die niet tijdens de eerste zitting aanwezig was, met een ovatie
begroet. Lenin laat het congres tal van besluiten nemen. Hij stelt een onmiddellijke
vrede zonder annexaties en schadeloosstellingen voor. De reactie van de
afgevaardigden blijkt zeer positief te zijn. Verder stelt Lenin voor dat de grond ter
verdeling aan de landcomités en boeren-sovjets wordt toegewezen. Nadat het besluit
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Leden van de Rode Garde voor de ingang van het Smolny-instituut, waar het Sovjet-Congres vergadert.

over de grond genomen is, wordt een nieuwe regering, een Raad (Sovjet) van
Volkscommissarissen, ingesteld. Lenin wordt de voorzitter van de Sovjet, Trotski
krijgt de post van commissaris van Buitenlandse Zaken, Stalin mag zich commissaris
van Minderheden noemen. Ten slotte wordt nog een nieuw Uitvoerend Comité van
de Al-Russische Sovjet gekozen met Kamenev als voorzitter. Om 6 uur in de ochtend
van 9 november gaat dit historische Sovjet-Congres uiteen.
De Geallieerden erkennen de nieuwe regering van de Volkscommissarissen niet
en de Britse, Franse en Italiaanse ambassadeurs protesteren bij het hoofdkwartier
van het Russische leger tegen de oproep tot wapenstilstand. De VS zetten hun hulp
aan Rusland stop.

Bolsjevieken demonstreren op het plein voor het Winterpaleis.
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4.
De Geallieerdenconferentie te Versailles besluit de nieuwe Russische regering
voorlopig niet te erkennen.

5.
Bij Asiago beginnen de Centralen een offensief tegen de Italianen.

6.
Finland verklaart zich onafhankelijk. →

7.
Oostenrijk-Hongarije verklaart de VS de oorlog.

7.
De tankslag bij Cambrai wordt afgebroken. Na aanvankelijke winst zijn de Britten
teruggeslagen.

9.
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In Rotterdam komt door fusie de bij het NVV aangesloten Centrale Bond van
Transportarbeiders tot stand (CBT).

9.
De Centralen sluiten een wapenstilstand met Roemenië.

9.
De Britse troepen onder commando van generaal Allenby trekken Jeruzalem binnen.

9.
In Rusland breekt een burgeroorlog uit als contrarevolutionaire eenheden (Witten)
Rostov aanvallen.

11.
Litouwen verklaart zich onafhankelijk.

12.
De herziene Grondwet wordt van kracht. →

14.
Op initiatief van generaal Ludendorff wordt in het hoofdkwartier van de generale
staf te Berlijn de Universum Film AG (UFA) opgericht. →

15.
De Witten nemen Rostov in.

15.
Rusland en de Centralen komen in Brest-Litovsk een wapenstilstand overeen.
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17.
De Oekraïne roept de onafhankelijkheid uit. →

17.
In Minsk wordt de Constituante van Wit-Rusland door de Rode Garde uiteengejaagd.

20.
De Raad van Volkscommissarissen richt een geheime politie (Tsjeka) op, die zal
worden geleid door Felix Dzerzjinski.

22.
In Brest-Litovsk beginnen de vredesonderhandelingen tussen Rusland en de Centralen.

22.
De Raad van Vlaanderen roept de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen uit. →

Geboren:
21.
Heinrich Böll, Duits schrijver

Pacificatie partijen bereikt
DEN HAAG, 12 december - Vanaf de balkons van alle gemeentehuizen en in alle
rechtszalen is plechtig de grondwetswijziging afgekondigd. Daarmee zijn de strijd
voor het algemeen kiesrecht en de schoolstrijd geëindigd.
Volgens de nieuwe Grondwet hebben alle mannelijke Nederlandse ingezetenen
kiesrecht; het wordt aan de gewone wetgever overgelaten ook het kiesrecht voor
vrouwen in te voeren. Het districtenstelsel voor de Tweede-Kamerverkiezingen is
vervangen door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
Met de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs is een eind
gekomen aan de al sinds de jaren tachtig durende schoolstrijd.
De combinatie van het kiesrecht- en het onderwijsvraagstuk heeft de parlementaire
behandeling zeer beïnvloed. Door toe te geven bij het kiesrecht kon rechts verwerven
waarvoor het tientallen jaren heeft gestreden: de gelijkstelling van het bijzonder
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onderwijs. En links wist het algemeen kiesrecht te veroveren door de confessionele
partijen tegemoet te komen in de onderwijskwestie.

Troelstra spreekt aanhangers toe na het afkondigen van het algemeen kiesrecht.

Nadat het parlement in mei van dit jaar de wijzigingsvoorstellen in eerste lezing
had goedgekeurd, werd het volgens grondwettelijk voorschrift ontbonden. Daar alle
politieke partijen hadden afgesproken indien mogelijk de zittende leden te laten
terugkeren, hadden de verkiezingen van 16 juni weinig betekenis; beide Kamers
keerden in onveranderde samenstelling terug. Een nieuwe partij, opgericht ter
bestrijding van de grondwetswijziging, haalde geen enkele zetel. Het nieuwe parlement
aanvaardde in korte tijd de wijzigingsvoorstellen in tweede lezing.

Finland verklaart zich onafhankelijk
HELSINKI, 6 december - Finland heeft zich vandaag onafhankelijk verklaard. Premier
Svinhufvud las vanochtend de plechtige onafhankelijkheidsverklaring voor in het
Finse parlement. De Russische premier Lenin heeft de Finse onafhankelijkheid
formeel erkend.
Finland, tot dusverre een tot het Russische rijk behorend groothertogdom met een
grote mate van interne autonomie, had al na de Russische revolutie van maart de
vroeger aan de tsaar toevallende bevoegdheden toegewezen aan een nieuwe Senaat,
waarin de sociaal-democraten domineerden. De toenmalige Russische premier
Kerenski en zijn regering namen daar geen genoegen mee en eisten verkiezingen in
Finland. Die liepen uit op een nederlaag voor de sociaal-democraten.
Na de verkiezingen begin oktober kwam het in Finland tot onlusten. Teleurgestelde
sociaal-democraten grepen naar de wapenen en vormden een Rode Garde. Hun aantal
nam snel toe mede dank zij de werkloosheid en de feitelijke machteloosheid van het
muitende Russische garnizoen. Ook hun tegenstanders, die een Witte Garde oprichtten,
slaagden erin zich te bewapenen. De Novemberrevolutie deed het Finse parlement
acht dagen later besluiten zich op voorlopige basis de soevereiniteit toe te eigenen.
Algemeen wordt ervan uitgegaan dat Lenin zich daarmee akkoord heeft verklaard
in de verwachting dat de Roden in Finland de opgelaaide burgeroorlog tegen de
Witten zullen winnen.

Duits filmbedrijf met propaganda-doel
BERLIJN, 14 december - In het gebouw van de generale staf in Berlijn is vandaag
de Universum Film AG - UFA - opgericht. De UFA heeft tot doel het Duitse volk

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

met het nieuwe medium film politiek en militair te beïnvloeden. Het initiatief komt
van generaal Ludendorff, die paal en perk wil stellen aan de uitingen van
ontevredenheid in Duitsland en steun voor de oorlogsdoelen van het Duitse keizerrijk
in brede lagen van de bevolking wil terugwinnen. De UFA krijgt de beschikking
over een budget van RM 25 miljoen dat deels door de staat en deels door de grote
banken op tafel wordt gelegd.
De oprichting van de UFA komt enkele maanden nadat voor het eerst sedert driejaar
het theaterleven in Berlijn ook weer meer ruimte heeft gekregen van de overheid.
Ook dit gebeurt met het oog op het tanende moreel van de bevolking. De diverse
nieuwe premières - onder meer Winterballade van Gerhart Hauptmann in het
Deutsches Theater in Berlijn - hebben echter tot nu toe niet het beoogde effect
gesorteerd. Verscheidene nieuwe stukken blijken juist de machteloosheid van de
mens tot thema te hebben. Een stuk van Reinhard Goering, Zeeslag, kreeg een
opvoeringsverbod. In dit toneelspel gaat het om een gesprek tussen zeven matrozen
in een geschutstoren ten tijde van de slag in het Skagerrak. Hun gesprek draait rondom
de zin van het leven en de religie, waarbij aan het slot de matrozen om het leven
komen als de geschutstoren van hun oorlogsschip explodeert.
De generale staf hoopt met de UFA nu zelf propaganda en amusement te kunnen
beïnvloeden en een brede laag van de bevolking met het nieuwe medium te bereiken.

Vlaanderen ‘onafhankelijk’
BRUSSEL, 22 december - De Raad van Vlaanderen heeft de volledige zelfstandigheid
van Vlaanderen uitgeroepen. Als executief orgaan is een Commissie van
Gevolmachtigden onder voorzitterschap van Pieter Tack aangesteld.
Deze proclamatie is eigenlijk een reactie van de activisten in de Raad tegen de
voogdij die de Duitsers hun hebben opgelegd.
Duitsland is helemaal niet gediend met een onafhankelijke Vlaamse staat en heeft
de publikatie van het manifest verboden.
Bij de Belgische regering veroorzaakt het manifest grote opschudding.
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Autonomie van Oekraïne wordt uitgeroepen
PETROGRAD, 17 december - De Oekraïense Centrale onder voorzitterschap van
Hroesjevski heeft een nieuwe onafhankelijke Oekraïense volksrepubliek uitgeroepen
in federatie met Sovjet-Rusland.
Hoewel de Sovjetrussische regering de Oekraïense Volksrepubliek officieel heeft
erkend, verleent de regering in Petrograd steun aan de rivaliserende bolsjevistische
organisatie, het Al-Oekraïens Sovjet-Congres. De Oekraiense bolsjeviki kregen
tijdens de verkiezingen deze maand slecht 10% van de stemmen, maar toch
proclameerde het Al-Oekraïens Sovjet-Congres de stichting van de Sovjet-Oekraïense
Republiek. Toen de Russische troepen de Oekraïne binnenvielen, riep de Centrale
Rada de totale onafhankelijkheid van de Oekraïne uit.
Ondertussen gaat in Sovjet-Rusland de revolutie onverminderd voort, nadat de
bolsjeviki er in de loop van november in slaagden de macht steviger in handen te
nemen.
Op 9 november nog namen de kozakken van generaal Krasnov Gatsjina in. Kerenski
was er met veel moeite in geslaagd sommige eenheden over te halen een mars naar
Petrograd te ondernemen. Tsarskoje Selo, een belangrijk spoorwegknooppunt, viel
ook in handen van de kozakken. Tegelijkertijd brak in Petrograd een opstand van
leerling-officieren uit. Maar de bolsjeviki slaagden erin de opstand neer te slaan en
een nederlaag toe te brengen aan generaal Krasnov bij Poelkovo. Kerenski sloeg op
de vlucht. Stroever verliep de machtsovername in Moskou. Na een week van hevige
straatgevechten onderdrukten de bolsjeviki uiteindelijk de tegenstand van enkele
duizenden aanhangers van de regering van Kerenski. Op 14 november werd het
Kremlin bestormd en daarna was de strijd beslecht. Ook in de rest van Rusland werd
het voorbeeld van de twee grootste steden van het land gevolgd. Problemen zijn er
in het zuiden en in een aantal grensgebieden gebruiken de plaatselijke autoriteiten
de omwenteling om te proberen zich van Rusland los te maken. De Sovjet van de
Volkscommissarissen, de nieuwe regering van Rusland, heeft op 15 november het
zelfbeschikkingsrecht van de volkeren van het voormalige Russische rijk erkend.
Op 27 november kregen de arbeiders-comités het beheer over de fabrieken. Op 6
december werden grote huizen onteigend ten behoeve van comités van bewoners.
Vervolgens werd een nieuwe geheime politie - VTsjK - opgericht met als taak de
contrarevolutie en sabotage te bestrijden. Ook alle banken worden genationaliseerd.
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1.
In Le Havre (St. Adresse) wordt het tweede Belgische kabinet-De Broqueville
geformeerd.

5.
De Raad van Vlaanderen stelt - zonder de gouverneur-generaal von Falkenhausen
erin te kennen - een Commissie van Gevolgmachtigden in. In Antwerpen, Limburg
en Brabant worden gouwraden ingesteld.

6.
De Nationale Raad in Praag sluit zich aan bij het Masaryk-comité met het doel tot
een onafhankelijk Tsjechoslowakije te komen.

8.
De Amerikaanse president Wilson presenteert zijn uit 14 punten bestaande vredesplan.
→

14.
De Franse ex-premier Caillaux wordt op beschuldiging van verraad gearresteerd.

15.
In Wenen breken massale stakingen uit die overslaan naar andere steden in
Oostenrijk-Hongarije. →

17.
De Rode Garde neemt Helsinki in. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

19.
De Russische Constituante wordt na één dag door de Rode Garde ontbonden. →

27.
De Russische Raad van Volkscommissarissen zegt het Brits-Russisch alliantieverdrag
van 1907 op.

28.
In Berlijn en andere Duitse steden breken massale stakingen uit, met name in de
oorlogsindustrie. →

28.
In Helsinki breekt revolutie uit.

28.
Estland proclameert zijn onafhankelijkheid.

28.
Per decreet richt de Raad van Volkscommissarissen het Rode Leger op. De organisator
hiervan wordt Trotski.

28.
Het derde Al-Russisch Congres van Sovjets besluit een federale Russische
Sovjet-republiek op te richten.

Geboren:
15.
Djamal Abd al-Nasser
(† 28-9-1970) Egyptisch militair en politicus
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26.
Nicolae Ceau escu, Roemeens communistisch politicus

Gestorven:
31.
Daniël de Lange (11-7-1841) Nederlands componist

Constituante ontbonden

Een antibolsjevistische spotprent: Lenin en Trotski offeren Rusland op het altaar van de Internationale.

PETROGRAD, 19 januari - Op last van de VTsIK is de Constituante ontbonden.
De bolsjeviki die de Voorlopige Regering continu beschuldigden van sabotage van
de verkiezingen voor de Constituante, hebben de beslissing genomen de
grondwetgevende vergadering uiteen te jagen.
Sverdlov, een bolsjevistische leider die Kamenev vervangen heeft als voorzitter
van de Al-Russische Sovjet (VTsIK), eiste direct na de opening van de Russische
Constituante dat deze grondwetgevende vergadering de volledige macht zou
overdragen aan de VTsIK. Zijn eis werd niet ingewilligd, want de bolsjeviki waren
in de volksvertegenwoordiging niet in de meerderheid. Tijdens de verkiezingen voor
de Constituante in november 1917, waarop juist door de bolsjeviki was aangedrongen,
kregen de bolsjeviki van de 36 miljoen mensen die hun stem uitbrachten slechts 9
miljoen stemmen. Van de 707 plaatsen in de Constituante hebben de
sociaal-revolutionairen 370 zetels gehaald, tegen 175 voor de aanhangers van Lenin
en Trotski. Tot voorzitter van de Constituante werd de sociaal-revolutionair Tsjernov
gekozen, die de Al-Russische Sovjet opriep tot samenwerking met de door het volk
gekozen vertegenwoordigers. Voor de bolsjeviki was dat onaanvaardbaar. Zij menen
dat de direct na de Oktoberrevolutie gehouden verkiezingen voor de Constituante de
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veranderingen die in Rusland hebben plaatsgevonden niet weerspiegelen. Daarom
hadden de bolsjeviki voorzorgsmaatregelen getroffen. De matrozen, soldaten en
gewapende mannen die op de galerijen rondom de vergaderzaal patrouilleerden,
schreeuwden, joelden en floten zodra niet-bolsjevistische sprekers aan het woord
waren. Deze verstoring werd alleen maar erger, toen de bolsjeviki de vergadering
verlieten. De Constituante vergaderde tot 5 uur vanmorgen en toen rond het middaguur
de leden arriveerden om de tweede zitting bij te wonen, werden zij door gewapende
patrouilles niet meer binnen-gelaten.

Burger Nicolaas Romanov bevindt zich nog steeds onder huisarrest in Tsarskoe Selo.
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Succes Roden in Finse burgeroorlog
HELSINKI, 17 januari - De Rode Garde heeft in de eerder deze maand uitgebroken
burgeroorlog in Finland belangrijke successen behaald. Vandaag hebben de Roden
Helsinki ingenomen. Ook de andere grote steden in Zuid-Finland zijn in handen van
de Roden. Premier Svinhufvud, zijn regering en de militaire opperbevelhebber,
generaal Mannerheim, zijn naar Ostrobotnië gevlucht.
Na de Finse onafhankelijkheidsverklaring hebben de meeste Europese landen,
inclusief het bolsjevistische Rusland, de nieuwe staat erkend. Tegelijkertijd heeft het
bewind van Lenin echter een rode revolutie in Finland aangemoedigd.
Premier Svinhufvud had eind vorig jaar al te kampen met enorme onrust, vooral
na de verkiezingsnederlaag van de sociaal-democraten in oktober. In oktober en
november werd het land geteisterd door een algemene staking, rellen die aan ruim
honderd mensen het leven kostten, een muiterij van het Russische garnizoen, en
kreeg te maken met de vorming van een Rode (bolsjevistische) en een Witte Garde
en de eerste grote wapenleveranties vanuit het buitenland aan de Witten.
Svinhufvud droeg de legerleiding op aan baron Mannerheim, ex-adjudant van
tsaar Nicolaas II en uitmuntend commandant in de Russisch-Japanse en de
Wereldoorlog. De val van Helsinki en Zuid-Finland heeft Mannerheim echter niet
kunnen voorkomen. Deze delen van het land, waar een arbeidersrepubliek is
uitgeroepen, wordt bestuurd door een regering van linkse socialisten.

Vredesplan Wilson omvat 14 punten
WASHINGTON, 8 januari - Als antwoord op het groeiende verlangen in de VS om
na de oorlog een eind te maken aan de bestaande rivaliteit tussen de oorlogvoerende
partijen en te komen tot een betere ordening van de wereld, heeft president Wilson
in een rede tot het Congres ‘14 punten’ geformuleerd waarvan de belangrijkste zijn:
- open vredesverdragen;
- vrijheid van scheepvaart op zee;
- verwijdering van economische barrières, gelijkheid van handelsvoorwaarden;
- vermindering van bewapening;
- onpartijdige regeling van koloniale aanspraken;
- een algemene associatie van naties die wederzijds garanties moeten goedkeuren
voor politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid.
In de overige punten van zijn verklaring legt president Wilson de nadruk op het
zelfbeschikkingsrecht van de verschillende volken die aan de oorlog op het Europese
continent deelnemen. Wilsons rede maakte een enorme indruk omdat er precies in
tot uitdrukking
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President Wilson (zittend in het midden) met zijn adviseurs, onder wie minister van Marine Joseph
Daniels (zittend, tweede van rechts), Bernard Baruch (zittend, geheel rechts) en Herbert Hoover
(staande, geheel links), directeur van de ‘Food Administration’.

wordt gebracht wat de Amerikanen het meest bezighoudt. Later voegt de president
aan de veertien punten nog ‘vier principes’ toe, die volgens hem samengevat kunnen
worden in de zin: ‘Waar we naar streven is het heersen van de wet, gebaseerd op de
goedkeuring van de geregeerden en ondersteund door de georganiseerde mening van
de mensheid.’
De laatste opmerking die president Wilson er nog aan toevoegde is dat er binnen
de ‘gezamenlijke familie van de volkerenbond’ geen aparte bondgenootschappen of
speciale overeenkomsten mogen bestaan.

Staat van beleg Duitsland
BERLIJN, 31 januari - De territoriale opperbevelhebbers in verscheidene Duitse
districten hebben vandaag de staat van beleg afgekondigd. In een ultimatum worden
alle stakende arbeiders gesommeerd het werk te hervatten. Gebeurt dit niet vóór 4
februari, dan zal de krijgsraad in werking treden.
De Spartacusbond heeft intussen laten weten dat hij voortzetting van de
stakingsacties wenst. De sociaal-democratische SPD en de vakbonden daarentegen
steunen de acties niet. Verwacht wordt dat de stakingsleiders zo snel mogelijk onder
de wapenen worden geroepen en naar het front worden overgebracht.
De maatregelen van het militair gezag komen nadat een in Berlijn begonnen staking
zich in enkele dagen tijds heeft verspreid over alle belangrijke industriegebieden van
Duitsland.
Alleen al in het Ruhrgebied is een half miljoen arbeiders bij de staking betrokken.
Op 28 januari was de wilde actie begonnen bij munitiefabrieken in Berlijn. De
Spartacusbond had hiertoe opgeroepen met leuzen als ‘Weg met de oorlog’, ‘Weg
met de regering’ en ‘Leve de massale staking’. In Berlijn eisten kort na het uitbreken
van de staking 200 000 arbeiders de onmiddellijke beëindiging van de oorlog. Met
deze eis volgden zij de bolsjeviki, die in Moskou en Petrograd onmiddellijk na hun
machtsovername dezelfde wens officieel aan de volkeren van de andere landen
hadden overgebracht en een beroep op de solidariteit van de arbeiders in alle
oorlogvoerende landen hadden gedaan om de bloedige strijd te staken.

Stakingsgolf in Habsburgse rijk
WENEN, 15 januari - In Wenen en andere grote steden zijn massale stakingen
uitgebroken uit protest tegen de oorlog, de tekorten aan voedsel en, voor zover het
steden als Praag en Boedapest betreft, de Habsburgse overheersing.
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Al sinds ongeveer drie jaar is er sprake van een gestage verslechtering van de
voedselbevoorrading in de grote steden van het Habsburgse rijk.
De voedselschaarste is echter zeker niet de enige oorzaak van de onrust: de
oorlogsmoeheid en ook het steeds krachtiger wordende nationalisme in Hongarije
en Bohemen spelen een grote rol.
Deze laatste bewegingen worden nog aanzienlijk aangemoedigd door de revolutie
in Rusland en de overwinning van de bolsjewieken.
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2.
De Raad van Volkscommissarissen verordonneert de scheiding van Kerk en Staat.

3.
Een op 1 februari uitgebroken muiterij van matrozen in de Oostenrijks-Hongaarse
marinehaven Cattaro wordt neergeslagen.

3.
De Raad van Volkscommissarissen decreteert de annulering van staatsschulden.

5.
Bij decreet wordt in Rusland het aandelenkapitaal van de genaaste banken
genationaliseerd, evenals de handelsvloot.

8.
Kiëv wordt door het Rode Leger ingenomen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

9.
De Centralen sluiten - in het geheim - een vredesverdrag met de Oekraïne.

10.
Trotski, delegatieleider bij de vredesonderhandelingen in Brest-Litovsk, breekt de
besprekingen af vanwege het verdrag met de Oekraïne.

11.
In Brussel vindt een grote staking plaats tegen de Vlaamse taalactivisten. Het
gerechtelijk apparaat gaat ook in staking. →

14.
Bij decreet wordt in Rusland per 1 februari de Gregoriaanse tijdrekening ingevoerd.
(1 februari - Juliaanse of Russische tijdrekening - wordt 14 februari.) →

18.
De Duitsers verbreken de wapenstilstand met Rusland en rukken op richting Petrograd.

20.
Troepen van de Centralen bezetten Kiëv en verjagen de Rode Gardisten.

21.
Jericho (Palestina) wordt door Australiërs op de Turken veroverd.

24.
Na aanvaarding van een Duits ultimatum hervatten de Russen de onderhandelingen
in Brest-Litovsk.
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25.
Rostov aan de Don, hoofdstad der kozakken, wordt door het Rode Leger veroverd.

Geboren:
12.
Julian S. Schwinger, Amerikaans fysicus

Gestorven:
6.
Gustav Klimt (14-7-1862) Oostenrijks schilder en tekenaar

8.
Louis Renault (21-5-1843) Frans rechtsgeleerde
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Rechtbanken in België staken
BRUSSEL, 11 februari - Het Belgische Hof van Verbreking is in staking gegaan en
is daarin spoedig gevolgd door alle rechtbanken van het land. De staking volgt op
de deportatie naar Duitsland van de drie voorzitters van het hof van beroep en van
drie andere vooraanstaanden.
De zaak begon toen de activisten August Borms en Pieter Tack op last van het hof
van beroep werden gearresteerd, op grond van de Besluitwet van april 1917. Het
tweetal werd door de bezetter prompt op vrije voeten gesteld. De Raad van Vlaanderen
vroeg de Duitsers daarop om represailles tegen de betrokken magistraten. De leden
van het hof van beroep moesten worden geschorst en enkelen van hen gedeporteerd,
samen met 19 andere anti-activisten.
De Duitsers beperkten zich tot zes deportaties, met de staking van de hele Belgische
magistratuur als gevolg. De Raad van Vlaanderen meende een kans te zien om de
hele rechtspraak te vervlaamsen, maar deze kwam daarentegen helemaal in Duitse
handen.

De Vlaamse nationalist August Borms.

Nieuwe kalender in Rusland
PETROGRAD, 14 februari - In één nacht zijn de inwoners van Sovjet-Rusland dertien
dagen ouder geworden dank zij de invoering van de nieuwe tijdrekening.
Eigenlijk is de ingevoerde Gregoriaanse kalender niet zo nieuw, want die geldt in
de westerse landen al sinds 1582 toen paus Gregorius XIII hem instelde. Tot nu toe
gebruikten de Russen de zogenoemde Juliaanse kalender, in 45 v.C. ingevoerd.
Hoewel het verschil tussen beide kalenders slechts 26 seconden per jaar bedraagt,
raakten landen die de Juliaanse gebruikten, in de 20ste eeuw dertien dagen achter.
De invoering van de Westeuropese tijdrekening wordt een probleem voor
toekomstige historici, want de Februarirevolutie verplaatst zich naar de maand maart
en de Oktoberrevolutie vindt volgens de nieuwe kalender op 7 november 1917 plaats.
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3.
Te Brest-Litovsk wordt tussen Rusland en de Centralen een vredesverdrag gesloten.
→

5.
Britse mariniers landen te Moermansk om te interveniëren in de Russische revolutie.

7.
Duitsland sluiteen vredes- en vriendschapsverdrag met Finland.

8.
Het Duitse opperbevel wordt verplaatst naar Spa.

11.
De Russische revolutionaire regering wordt verplaatst van Petrograd naar Moskou.

18.
Onder auspiciën van de SDAP wordt de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) opgericht.

20.
De Belgische Kroonraad gaat de problemen van Vlaamse soldaten onderzoeken.

21.
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De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardt het wetsvoorstel-Lely tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

21.
De Duitsers beginnen onder commando van generaal Ludendorff aan een grootscheeps
offensief aan de Somme, nu er in het Oosten vrede is gesloten. →

22.
Nederland protesteert tegen de inbeslagneming door de VS en Engeland van de
handelsvloot. →

23.
Duitse troepen doorbreken het geallieerde front en rukken 14 mijl op; Parijs wordt
aangevallen met grote Krupp-kanonnen (Dikke Bertha's).

23.
Letland verklaart zich onafhankelijk.

26.
In Doullens-en-Picardie bereiken geallieerde staatslieden (Clemenceau en Milner)
en generaals een akkoord over een gecoordineerd opperbevel, waarmee generaal
Foch wordt belast. →

Geboren:
3.
Arthur Kornberg, Amerikaans biochemicus; Nobelprijs 1959

Gestorven:
25.
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Claude Debussy (22-8-1862) Frans componist

Duits offensief in Westen

Duitse infanterie tijdens haar opmars naar het front aan de Somme, waar de Duitse legerleiding een
groot voorjaarsoffensief wil ontketenen.

BERLIJN, 21 maart - Over een 70 kilometer breed front ten noorden van
Saint-Quentin zijn Duitse troepen vandaag de aanval begonnen. Deze richt zich in
de eerste plaats tegen de hier gelegen Britse troepen. Generaal Ludendorff die het
front grondig heeft geïnspecteerd, hoopt met deze aanval een wig te drijven tussen
Britse en Franse linies en de Engelsen naar de Kanaalhavens terug te jagen.
In de vroege ochtend hebben de Duitsers met 6608 stuks geschut en 3534
mijnenwerpers het vuur geopend. Met dit massale bombardement dat vijf uur duurde,
forceerde het Duitse leger een eerste doorbraak. De aanvalstactiek steunt in enkele
opzichten op nieuwe methoden.
Door nauwkeurige geografische en meteorologische arbeid kon het dagenlange
‘inschieten’ achterwege blijven. Bovendien maken de troepen nu gebruik van lichte
machinegeweren en mobiele mijnen- en vlammenwerpers, die het
overrompelingseffect vergroten.
De aanval van vandaag wordt door generaal Ludendorff beschouwd als een laatste,
beslissende slag. Duitsland heeft intussen in het Oosten door de bolsjevistische
machtsgreep en de vrede van Brest-Litovsk de vrije hand. Nu de Amerikanen
Duitsland de oorlog hebben verklaard is het zaak om in het Westen de strijd te
beslechten voordat de Amerikaanse troepen aan de oorlog kunnen deelnemen. De
Siegfried-linie heeft tot nu toe weliswaar goed gefunctioneerd, maar Ludendorff
voelde er niets voor om daarom nu vredesvoorstellen aan het Westen te doen. ‘Voor
ons’, aldus Ludendorff, ‘is er geen keuze tussen vrede en oorlog, zolang wij naar een
sterk en beveiligd vaderland streven.’

Rekwisitie handelsvloot
DEN HAAG, 22 maart - De Nederlandse regering heeft een ‘vlammend protest’ laten
horen tegen de inbeslagneming van 135 Nederlandse handelsschepen (van in totaal
500 000 ton) in Britse en Amerikaanse havens, aldus minister-president Cort van der
Linden in de Tweede Kamer.
De Amerikaanse president Wilson maakte op 20 maart per proclamatie de rekwisitie
bekend van de 90 Nederlandse schepen die op dat moment in Amerikaanse havens
lagen. Veel schepen worden daar tegen hun zin vastgehouden, kennelijk in het kader
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van een zorgvuldig voorbereid plan dat tot doel heeft in geval van nood voldoende
schepen bij de hand te hebben om in beslag te nemen.
De dag daarna rekwireerden de Britten alle 45 Nederlandse handelsschepen die
zich in hun havens bevonden.
De geassocieerden beroepen zich op het ‘ius angariae’, het aan oorlogvoerenden
toekomende recht transportmiddelen, ongeacht hun land van herkomst, ten behoeve
van de oorlogvoering tegen redelijke vergoeding te rekwireren. De Nederlandse
regering heeft hiertegen scherp stelling genomen en heeft besloten de VS en het
Verenigd Koninkrijk geen ultimatum te stellen; zou zo'n ultimatum zonder gevolg
blijven, dan zou Nederland in feite slechts één keuze hebben: zich aansluiten bij
Duitsland. Daarom is besloten tot een ‘openlijk en krachtig protest.’ Koningin
Wilhelmina, die de Brits-Amerikaanse actie kenschetste als ‘schepenroof’, heeft zich
uiteindelijk bij het kabinetsstandpunt neergelegd.
De Nederlandse handel komt na de deelname van de Verenigde Staten aan de
oorlog in 1917 in toenemende mate in de knel. Amerika sloot zich vanaf dat moment
aan bij de blokkademaatregelen van de Britten en Fransen. In juli 1917 verbood
Washington alle export van steenkool, stookolie, granen, bloem, veevoeder, kunstmest,
vetten, ijzeren staal.
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Vrede van Brest-Litovsk

De fabel van Brest-Litovsk, een spotprent van Willy Sluiter. De Duitse vos zegt tegen de raaf Trotski:
‘Je spreekt zo mooi, zeg het nog eens: “zelfbestemmingsrecht”...’

BREST-LITOVSK, 3 maart - De Sovjet-Rus Sokolnikov, die op de besprekingen
in Brest-Litovsk Trotski vervangt, heeft een vredesverdrag met Duitsland getekend.
Dit is een hoogtepunt in de hevige strijd binnen de jonge Sovjetrussische regering.
Op 3 december vorig jaar kwam de Sovjetrussische delegatie in Brest-Litovsk
aan. De afvaardiging was naar revolutionaire normen samengesteld. Behalve
vooraanstaande bolsjeviki als delegatieleider Joffe en Kamenev, namen ook een
sociaal-revolutionair, Bitsenko, een arbeider, een boer, een soldaat en een matroos
als stemgerechtigden deel aan de vredesdelegatie. Enkele hoge stafofficieren waren
als adviseur toegevoegd. Na lang onderhandelen werd op 15 december een
overeenkomst getekend inzake een wapenstilstand van 4 weken en op 22 december
gingen de vredesonderhandelingen van start.
De Russische stelling van vrede zonder annexaties werd door de Centralen niet
geaccepteerd en Joffe liep uit de besprekingen weg. Op 9 januari nam Trotski de
leiding over. Hij probeerde de besprekingen zoveel mogelijk te vertragen in de hoop
dat ook in Duitsland de revolutie zou plaatsvinden. De Duitsers herhaalden hun eis
die neerkwam op de overdracht van 150 000 km2 Russisch grondgebied. Trotski
bedacht hierop een uiterst origineel antwoord. Op 10 februari weigerde hij in te
stemmen met die Duiste eis maar tevens verklaarde hij dat de staat van oorlog
beëindigd was. De Duitsers weigerden Trotski's formule te aanvaarden van ‘vrede
noch oorlog’ en medio februari begonnen ze een offensief. In korte tijd werden de
Baltische landen bezet. Ook werd de val van de strategisch belangrijke stad Pskov
gemeld. Tevens liep Petrograd gevaar bezet te worden.
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Lenin riep op tot verzet tegen de Duitsers. Een decreet werd uitgevaardigd: ‘Het
socialistisch vaderland is in gevaar’. Met grote spoed moest een leger gevormd
worden en op 23 februari kwamen de eerste eenheden van het Rode Leger tot stand.
In het Centrale Comité van de bolsjevistische partij en de Raad van
Volkscommissarissen (Sovnarkom) werden heftige discussies gevoerd. Lenin pleitte
voor onmiddellijke vrede met de Centralen maar stuitte op verzet van een groep
partijgenoten onder leiding van Boecharin. Lenin, een keiharde realist, vond dat
zolang de Duitsers de Sovnarkom niet omver wilden werpen, men alle eisen moest
inwilligen. Met een zeer krappe meerderheid, 7 tegen 6 stemmen, ging men akkoord
met de ideeën van Lenin.
Voor de vrede van Brest-Litovsk betalen de bolsjeviki een hoge prijs. Maar liefst
26% van het Russische grondgebied, rond de 1 miljoen vierkante kilometer, gaat
verloren. Ze raken de Oekraîne, Finland, de Baltische landen en delen van
Wit-Rusland kwijt. De linkse sociaal-revolutionairen, die deel uitmaken van de
Sovnarkom, verlaten de regering uit protest tegen een vrede, die met die van Tilsit
van 1807 vergeleken kan worden. De Sovnarkom wordt daardoor puur bolsjevistisch.
Protesten blijven niet tot de sociaal-revolutionairen beperkt. Trotski treedt af als
commissaris van Buitenlandse Zaken en wordt door Tsjitsjerin opgevolgd.
Op 11 maart nemen de bolsjeviki de beslissing om de hoofdstad naar Moskou te
verplaatsen. Lenin krijgt een flat in het Moskouse Kremlin, waar hij door Letse
schutters wordt bewaakt.

Generaal Foch opperbevelhebber van Geallieerden
PARIJS, 26 maart - In het kleine Noordfranse plaatsje Doullens hebben Fransen en
Britten vandaag tijdens een spoedberaad generaal Foch benoemd tot opperbevelhebber
van de Geallieerde legers. Aan het beraad namen van Franse zijde deel president
Poincaré en premier Clemenceau, van de Britse zijde generaal Haig, opperbevelhebber
der Britse troepen, en Lord Milner, minister van Oorlog.
Het topoverleg werd gehouden omdat de Duitse troepen vijf dagen geleden het
Geallieerde front bij de Somme doorbraken. Nu het verdrag van Brest-Litovsk is
gesloten, probeert Ludendorff zo snel mogelijk naar het westen door te stoten.
Coördinatie van de Geallieerde legers wordt, zeker door de Fransen, maar ook door
de Britten, broodnodig geacht.
Foch, die sinds bijna een jaar aan het hoofd staat van het Franse leger, coördineerde
ook reeds de Franse, Britse en Belgische troepen toen deze in 1914 gezamenlijk de
Duitsers in Noord-Frankrijk tot stilstand wisten te brengen.
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1.
In Groot-Brittannië wordt de Royal Air Force (RAF) gevormd.

4.
In Amsterdam breken voedselrellen uit.

5.
Britse en Japanse troepen interveniëren in de Russische burgeroorlog met een landing
bij Vladivostok.

7.
De Duitse autoriteiten in bezet België vervangen de Belgische gerechtshoven door
Duitse.

7.
Wit-Rusland verklaart zich onafhankelijk.

9.
Bessarabië en Roemenië besluiten tot het aangaan van een unie.

9.
Letland verklaart zich onafhankelijk.

13.
Duitse troepen veroveren de Finse hoofdstad Helsing fors (Helsinki) op de Rode
Garde.
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19.
Alfred Milner wordt benoemd tot minister van Oorlog in het Britse oorlogskabinet.

20.
Het Britse Lagerhuis neemt een nieuwe Dienstplichtwet aan. →

20.
Het Duitse opperbevel stopt het offensief bij het Leie-front. →

21.
De legendarische Duitse oorlogsvlieger Manfred von Richthofen, die met zijn
roodgeverfde Fokker-driedekker 80 vliegtuigen neerschoot (vandaar zijn bijnaam
Rode Baron), sneuvelt aan het Somme-front.

22.
In Londen wordt een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor zelfbestuur in
India. →

23.
Britse troepen proberen in een tweedaagse veldslag de haven van Zeebrugge te
blokkeren.

23.
In Ierland breekt een algemene staking uit tegen de dienstplicht. →

26.
De Tweede Kamer komt in geheime zitting bijeen in verband met een Duits ultimatum
over vervoer van Duitse goederen. →
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Geboren:
25.
Ella Fitzgerald, Amerikaans jazz-zangeres.

Gestorven:
2.
Willem Hendrik de Beaufort (19-3-1845)
Nederlands liberaal politicus en historicus

20.
Karl Ferdinand Braun (6-6-1850)
Duits fysicus en radiopionier

Intocht van generaal Freiherr von Mannerheim in Helsinki.

Op 23 april proberen Britse troepen Zeebrugge te blokkeren om te verhinderen dat Duitse
onderzeeboten deze Belgische haven zullen gebruiken. De actie was niet geheel succesvol.
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Duits offensief stopgezet
BERLIJN, 20 april - Het Duitse militaire opperbevel - de Oberste Heeresleitung heeft vandaag bevel gegeven het offensief bij het Leie-front stop te zetten. Na de
zogenaamde ‘Kaiserschlacht’ bij Arras en de operatie Georgette ten noordwesten
van het front betekent dit besluit nu bijna een maand later, het einde van het Duitse
offensief.
Het front is inmiddels tussen de twintig en zestig kilometer naar het westen verlegd.
Duitse militairen spreken van een tactische overwinning.
Toch is het strategische doel hiermee niet bereikt. Ondanks enkele overwinningen
en geslaagde doorbraken heeft het Duitse leger de gehoopte beslissing niet kunnen
forceren. Weliswaar hebben de Duitsers 90 000 man krijgsgevangen weten te maken
en 1100 stuks vijandelijk geschut in handen gekregen, maar daar staat tegenover dat
alle divisies van de Duitsers gehavend uit de strijd zijn gekomen. Zowel Britten als
Duitsers hebben naar schatting ieder 400 000 man in de strijd verloren.
Onder de Duitse troepen is het moreel tot onder het nulpunt gezakt. De soldaten
graven zich opnieuw in nadat zij een maand eerder hoop hadden gehad op een finale
aanval. De Duitse commandanten melden dat hun manschappen tekenen van uitputting
vertonen. Generaal Ludendorff daarentegen laat weten dat de commandanten te slap
optreden tegen matheid en ongehoorzaamheid. ‘Hoe kan het anders dat hele divisies
zich volgevreten en -gezopen hebben in buitgemaakte winkelmagazijnen en
ondertussen nalieten om de noodzakelijke aanvallen uit te voeren?’ zo vraagt
Ludendorff zich geprikkeld af.

Brits rapport over India
LONDEN, 22 april - De Britse staatssecretaris voor India, Edwin Montagu, en de
Indiase onderkoning, Lord Chelmsford, hebben een rapport uitgebracht over de
manier waarop Indiërs meer betrokken kunnen worden bij het bestuur van hun land.
Het rapport is gebaseerd op een principeverklaring voor het Hogerhuis van augustus
1917, waarin Montagu liet weten dat ‘de politiek van zijne majesteits regering bestaat
uit het steeds meer betrekken van Indiërs in iedere tak van bestuur en de graduele
ontwikkeling van zichzelf besturende instellingen met het oog op progressieve
verwezenlijking van verantwoordelijk zelfbestuur in India als een integrerend deel
van het Britse wereldrijk’. De staatssecretaris was van mening dat dit slechts
trapsgewijs bereikt kan worden.
Volgens de aanbevelingen in het rapport moet de Staatsraad van India met 60
leden een wetgevende vergadering worden toegevoegd van 145 leden, van wie er
104 direct kunnen worden gekozen.
Ook moeten alle gouverneurs als hoofd van de provincies een wetgevende raad
naast zich krijgen, die voor 70 procent uit gekozen leden zal bestaan.

Ieren tegen dienstplicht
DUBLIN, 24 april - De algemene 24-uursstaking uit protest tegen de recente invoering
van dienstplicht in Ierland is een succes geworden voor de organisatoren. Alleen in
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Ulster was de eendagsstaking een fiasco. In Belfast en andere noordelijke steden
werd gewoon doorgewerkt.
De dag werd in Dublin beschouwd als een zondag. Het gehele zakenleven lag stil.
Alleen regerings- en verzekeringskantoren bleven open en ook de beurs probeerde
nog zaken te doen. Alle andere zaken waren gesloten. Slechts weinig restaurants
waren open. Er was geen bezorging van brood, vlees of steenkool en de stoomschepen
in de haven bleven ongeladen. Er waren geen openbare vermakelijkheden en de cafés
waren gesloten.
Het was een schitterend zonnige dag en enorme menigten slenterden door de straten
van Dublin. Er deden zich geen ongeregeldheden voor. De stad was ongewoon
vreedzaam. Vele duizenden mensen uit de lagere klassen en de lagere middenstand
brachten de onverwachte vakantiedag door met wandelen in hun zondagse kleding.
Grote aantallen mensen tekenden de antidienstplichtregisters in de kantoren van Sinn
Fein en Hibernian.

Duitse doorvoer aanvaard
DEN HAAG, 26 april - De Tweede Kamer (met gesloten deuren) en de regering zijn
akkoord gegaan met Duitse eisen inzake de doorvoer per spoor van Duitse goederen
naar België via Roermond. De Geallieerden hebben geen bezwaren tegen de
Nederlandse houding geuit; hiermee is waarschijnlijk de ‘zand- en grindkwestie’
voorgoed opgelost.
Nadat Amerikanen en Britten een groot deel van de Nederlandse handelsvloot in
beslag hadden genomen, stelde Duitsland Nederland een serie eisen, om het evenwicht
tussen de belligerenten te herstellen. Belangrijkste punt betrof de goederendoorvoer
door Zuid-Limburg.
Met name over het vervoer van zand en grind van Duitsland naar België raakte
Nederland enkele keren in conflict met zowel de Engelse als de Duitse regering. De
Duitsers beweerden steeds dat de grondstoffen bestemd waren voor herstel van het
Belgische wegennet; Nederland zou doorvoer niet mogen weigeren. De Engelsen
beweerden echter dat zand en grind bestemd waren voor de bouw van bunkers langs
het front; Nederland zou doorvoer dan ook moeten weigeren.
Onder Engelse druk beperkte de Nederlandse regering enkele malen de doorvoer,
of zette deze zelfs tijdelijk stop. Onder Duitse druk werden dan de beperkingen weer
verlicht.
De regering is er nu, met stilzwijgende instemming van de Geallieerden, mee
akkoord gegaan de doorvoer van alle Duitse goederen toe te staan, met uitzondering
van vliegtuigen, wapens, munitie en legerproviand.
Deze beperkingen zijn overigens helemaal niet naar de zin van het Duitse
opperbevel.
Generaal Ludendorff had veel verder gaande eisen aan Nederland willen stellen,
en was bereid inwilliging af te dwingen met militair geweld. Hij had zelfs al twee
divisies bij Gent verzameld, waarna in Nederland de verloven werden ingetrokken.
De Rijksregering in Duitsland verklaarde echter onder geen beding met Nederland
te willen breken, en koos voor de diplomatieke weg.
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1.
Duitse troepen bezetten Sebastopol aan de Zwarte Zee.

3.
In Nederland wordt een advies-commissie voor orkestsubsidies ingesteld. →

6.
In Albanië doorbreken geallieerde troepen het front.

7.
Tussen Roemenië en de Centralen wordt een vredesverdrag getekend (Vrede van
Boekarest). Roemenië moet grote territoriale en economische concessies doen. →

8.
De Britten arresteren 80 Ierse nationalisten - onder wie Eamon de Valera - op
beschuldiging van landverraad (samenzwering met de Duitsers).

14.
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Het Pruisisch Huis van Afgevaardigden wijst de kiesrechthervormingsplannen van
kanselier von Hertling af.

15.
De Witten onder leiding van generaal Mannerheim winnen de Finse burgeroorlog.
→

17.
Minister De Jonge legt zich neer bij het aanblijven van generaal Snijders. →

18.
In Batavia wordt de Volksraad geïnstalleerd. →

23.
De raffinaderij van Koninklijke Olie (Shell) op Curaçao wordt in bedrijf gesteld.

24.
Het Belgische coalitiekabinet-De Broqueville komt ten val.

25.
Tsjechische troepen interveniëren in de Russische burgeroorlog nadat de Geallieerden
beloften hebben gedaan ten aanzien van het Tsjechisch nationalisme.

26.
Georgië verklaart zich onafhankelijk.

27.
De Duitsers beginnen een groot offensief bij Chemin-des-Dames ten noorden van
de Aisne (begin derde slag bij de Aisne).

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

29.
Soissons wordt door de Duitsers bezet.

31.
De Franse troepen worden door de Duitsers teruggeslagen tot de Marne.

Geboren:
4.
Kakuei Tanaka, Japans politicus

Gestorven:
30.
Georgi Valentinovitsj Plechanov (11-12-1856)
Russisch revolutionair en marxistisch theoreticus

Witten beslissen Finse burgeroorlog
HELSINKI, 15 mei - Met een triomfantelijke intocht in Helsinki hebben de Witten
onder generaal Mannerheim de Finse burgeroorlog - het bloedigste interne conflict
in de geschiedenis van Noord-Europa - in hun voordeel beslist.
Na hun aanvankelijke succes hebben de Roden - de Finse Rode Garde en muitende
Russische soldaten - in Zuid-Finland bloedig huisgehouden. Zeker 1500 oude
tegenstanders zijn door de Roden vermoord.
Mannerheim slaagde erin de kansen te doen keren door eerst de geîsoleerde
Russische garnizoenen aan de westkust te ontwapenen en naar huis te sturen en
daarna een boerenleger op poten te zetten. Bovendien kreeg hij geld, munitie en in
latere instantie ook vrijwilligers uit Zweden.
Midden maart kwam een Duits interventieleger op de Åland Eilanden aan. In
afwachting van dit leger, dat werd gestuurd op grond van het akkoord van
Brest-Litovsk dat de Finse onafhankelijkheid
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Pantsertrein van het Duitse interventieleger in Finland.

garandeert, begon Mannerheim eind maart met het beleg van Tampere.
Begin april gaven de Roden zich daar over. In dezelfde week landden de Duitsers
onder generaal von der Goltz op de Finse zuidkust. Terwijl zij hun mars op Helsinki
begonnen, marcheerde Mannerheim in westelijke richting. Viipuri viel eind april.
Het Finse parlement, waarvan de sociaal-democraten zijn uitgesloten, heeft
Svinhufvud tot regent en Paasikivi tot premier gekozen.

Roemenië sluit vrede met Centralen
BOEKAREST, 7 mei - Roemenië heeft vandaag vrede gesloten met de Centrale
mogendheden.
Roemenië heeft vanaf augustus 1916 aan geallieerde zijde aan de oorlog
deelgenomen.
De Geallieerden hadden het land gebiedsuitbreiding beloofd. De oorlog werd
echter een ramp voor de Roemenen; binnen korte tijd werd het Roemeense leger
uitgeschakeld en sinds januari vorig jaar was het grootste, rijkste en vruchtbaarste
deel van het land in het bezit van de Centralen. In december vorig jaar sloten de
Roemenen een bestand, dat nu is omgezet in de Vrede van Boekarest.
In plaats van gebied te winnen verliest Roemenië gebied. De vredesbepalingen
voorzien in het afstaan van de zuidelijke Dobroedsja aan Bulgarije. De noordelijke
Dobroedsja komt onder gezag van de Centralen, die ook het beheer over de
Roemeense olievelden en de communicatiekanalen in handen krijgen.
Daar staat voor de Roemenen tegenover dat zij Bessarabië krijgen. De leiders van
dit Russische gebied, waar Roemenen de meerderheid vormen, hebben zich in maart
van dit jaar voor voorwaardelijke aansluiting bij Roemenië uitgesproken.

Volksraad in Batavia geïnstalleerd

Plechtige opening van de Volksraad in Batavia door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,
Van Limburg Stirum.
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BATAVIA, 18 mei - Gouverneur-generaal Van Limburg Stirum heeft in Batavia
de Volksraad geïnstalleerd. Vijftien van de 39 leden zijn inheemsen. De Volksraad
heeft voornamelijk een adviserende taak, slechts bij de begroting is hij
medewetgevend. De leden worden voor de helft gekozen, voor de helft benoemd.
In zijn installatierede rept de gouverneur-generaal van de ‘mogelijkheid ener
gulden toekomst’. Want, ‘door de bemoeienis van de Volksraad met de begroting
zal zich een ongeschreven staatsrecht ontwikkelen dat verplaatsing van het
zwaartepunt naar Indië medebrengt. De komende jaren zullen ons doen zien een door
zoeken en tasten langzamerhand zich aftekenende grenslijn tussen de bemoeienis
der Staten-Generaal en die van de Volksraad. Doch betreden om niet verlaten te
worden is de weg naar het doel waarnaar gestreefd wordt. Dat is: een
verantwoordelijke regering in Nederlandsch-Indië zelf, die in samenwerking met de
Volksraad gerechtigd zij tot het nemen van eindbeslissingen over alle aangelegenheden
die niet van algemeen rijksbelang zijn.’
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Generaal Snijders mag aanblijven
DEN HAAG, 17 mei - Minister De Jonge van Oorlog heeft zich neergelegd bij het
aanblijven van generaal Snijders als opperbevelhebber van het Nederlandse leger.
De minister en de generaal waren tijdens de aprilcrisis met elkaar in conflict gekomen.
In april leek de mogelijkheid aanwezig (geruchten dienaangaande zijn overigens
nooit bevestigd), dat Duitsland de kwestie van de goederendoorvoer van Duitsland
naar België via Zuid-Limburg met militair geweld wilde oplossen. Generaal Snijders
liet de regering toen weten dat naar zijn mening ons leger slechts betrekkelijk korte
tijd weerstand zou kunnen bieden aan het Duitse leger, dit ten koste bovendien van
zware verliezen en vernielingen. Weerstand, aldus de generaal, zou ‘doelloos’ zijn.
De minister concludeerde hieruit dat de generaal kennelijk alle geloof in de zaak had
verloren. In een buitengewone vergadering van de ministerraad vroeg hij het ontslag
van generaal Snijders. Hij kreeg de steun van alle ministers, behalve van premier
Cort van der Linden. Deze achtte het een slechte zaak, nationaal en internationaal
gezien, wanneer of het kabinet of de opperbevelhebber opstapte.
Na een gesprek met koningin Wilhelmina deelde Cort van der Linden minister De
Jonge mee, dat de koningin niet bereid was Snijders te laten gaan. De Jonge kreeg
daarna van de koningin hetzelfde te horen. Het was een pittig gesprek; kort na aanvang
had de koningin gecontroleerd of de deuren wel goed dicht waren. ‘Ik geloof dat het
beter is dat men buiten niet hoort wat wij zeggen.’
De Jonge liet zich niet overtuigen, maar verklaarde zich bereid zijn ontslagaanvrage
op te schorten tot hij met de minister-president had overlegd. De Jonge zwichtte ten
slotte voor een dringend verzoek van Cort van der Linden om in het landsbelang aan
te blijven.

Adviescommissie orkestsubsidie
DEN HAAG, 3 mei - Bij Koninklijk Besluit is een Staatscommissie van Advies
inzake de Bevordering der Toonkunst van Rijkswege ingesteld, bestaande uit musici,
pedagogen en personen die bestuurlijke functies bekleden in het orkestwezen en het
muziekonderwijs.
Deze commissie moet de minister van het nieuwe ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in zijn beleid adviseren en dit heeft er mede toe geleid
dat de Nederlandse staat voor de eerste maal een viertal orkesten zal subsidiëren.
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1.
In Le Havre wordt een nieuwe Belgische regering gevormd onder Cooreman. →

4.
Bij Chateau-Thierry brengen Franse en voor het eerst in actie komende Amerikaanse
eenheden de Duitse opmars tot stilstand.

6.
Aan het front in Noord-Frankrijk wordt door de Britten de Independent Striking
Force gevormd.

9.
Bij Compiègne beginnen de Duitsers een offensief.

10.
De Geallieerden gaan tot de tegenaanval over bij Compiègne.

11.
De Oostenrijks-Hongaarse marine komt in actie in de Adriatische Zee.

14.
De Russische Raad van Volkscommissarissen besluit de mensjeviki en de
sociaal-revolutionairen buiten de wet te plaatsen en uit de sovjets te weren.

14.
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De Wet-Lely inzake de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
wordt van kracht.

15.
Oostenrijk-Hongarije begint een offensief tegen de Italianen bij de Piave.

21.
De Britse regering besluit de Home Rule- en de Conscriptiewet voor Ierland op te
schorten.

24.
Het Oostenrijks-Hongaarse Piave-offensief wordt afgebroken.

25.
In Bakoe aan de Zwarte Zee wordt de Turkse communistische partij opgericht.

28.
De Russische Raad van Volkscommissarissen neemt een decreet aan tot
nationalisering van het grootbedrijf en de spoorwegen. →

29.
In Vladivostok wordt een (witte) Siberische republiek geproclameerd.

30.
Onder commando van Vorosjilov en Stalin verslaat het Rode Leger de opstandige
Donkozakken.

Geboren:
28.
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Bert (eig. Lambertus) Schierbeek, Nederlands schrijver/dichter

29.
Adolf Kiefer, Amerikaans zwemmer (17 wereldrecords)

Burgeroorlog in Rusland
MOSKOU, 28 juni - De Sovnarkom (Raad van Volkscommissarissen), heeft een
decreet uitgevaardigd inzake de nationalisatie van het grootbedrijf. Meer dan 300
bedrijven worden genationaliseerd, waaronder de spoorwegen, de suikerindustrie en
de olie-industrie. Veel buitenlandse aandeelhouders hebben het nakijken. In januari
zijn alle schulden al geannuleerd. Rusland was zo'n 16 miljard roebels aan
buitenlandse investeerders verschuldigd. Hierdoor kon de Sovjetrussische regering
zich vrijmaken van het alleen al aan rente uit te betalen bedrag van 400 miljoen
roebels. Al deze maatregelen leiden volgens de Sovjet leiders tot uitbreiding van de
socialistische sector en versterking van de dictatuur van het proletariaat. Ondertussen
bevindt de Sovjet-regering zich in een zeer moeilijke positie ten gevolge van de
burgeroorlog en de interventie van de Entente-mogendheden.
Op 6 maart werden 130 Britse mariniers in Moermansk aan land gezet uit vrees
dat de geallieerde depots aldaar in handen van de Duitsers zouden vallen. Toen op
15 maart de vrede van Brest-Litovsk door het Vierde Buitengewone Al-Russische
Sovjet Congres geratificeerd werd, leek de Britse militaire aanwezigheid overbodig,
maar de Entente-leiders kwamen enige tijd later tot de conclusie dat een ingrijpen
in Rusland zich ook tegen de bolsjeviki zou moeten richten. Het centrum van het
verzet tegen het bolsjevisme is de afgelopen winter in het zuidelijk deel van Rusland,
met een grotendeels uit kozakken bestaande bevolking, snel gegroeid. Twee
oud-opperbevelhebbers, Aleksejev en Kornilov, organiseerden daar de
antibolsjevistische beweging. Op 10 januari werd de ‘Don-Republiek’ uitgeroepen.
In april belegerden de kozakken en de nieuwe, zogenaamde Witte
vrijwilligerseenheden Jekaterinodar (Krasnodar). Op 13 april werd generaal Kornilov
gedood en omdat Aleksejev met zijn gezondheid tobde, nam generaal Denikin hun
plaats in. Samen met een nieuwe ataman (leider) van de kozakken, generaal Krasnov,
vormen de Witte legers een ernstige bedreiging voor de bolsjevistische
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Soldaten van het Tsjechische legioen bewaken een spoorbrug over de Wolga.

regering. Op 25 mei kwam na een incident in de stad Tsejeljabinsk (Oeral) bovendien
het Tsjechische vrijwilligerslegioen in opstand. De 70 000 man tellende troepenmacht
overweldigde het Rode leger en ging over tot het controleren van de transsiberische
spoorlijn. Ook verscheen er een Amerikaans contingent in Vladivostok. De
Amerikanen waren ongerust over de toenemende invloed van de Japanners, die al
sinds 5 april Vladivostok bezet hielden. Ver in het zuidwesten staan Franse schepen
op het punt 80 000 Franse, Griekse, Servische en Poolse troepen aan land te zetten
in Odessa. Op 7 juni kreeg Stalin de opdracht de graantransporten vanuit het zuiden
naar Moskou veilig te stellen, omdat de eenheden van Denikin en Krasnov de
spoorwegverbinding tussen Moskou en Tsaritsyn (Stalingrad, Wolgograd) afsnijden.
Moskou krijgt zodoende geen voedsel en olie uit het zuiden.

Cooreman nieuwe premier van België
LE HAVRE, 1 juni - Minister van Staat Gerard Cooreman is de nieuwe Belgische
premier, na het ontslag van Charles de Broqueville. Daarmee is een eind gemaakt
aan de spanningen die al een hele tijd binnen de regering heersten.
De Broqueville werd verweten te autoritair op te treden en belangrijke beslissingen
te nemen zonder de andere kabinetsleden te raadplegen. Ook werd hem zijn (door
pragmatisme ingegeven) begrip voor de grieven van de Vlaamse frontsoldaten
verweten. Ten slotte verloor hij door zijn eigengereide optreden ook de steun van
koning Albert.
De Broqueville, die al op 1 januari de portefeuille van Buitenlandse Zaken aan de
liberaal Paul Hymans had moeten overdragen, verdween uit het kabinet. Met hem
verdween ook zijn politieke kabinetschef Leo van der Essen, die voorzitter was van
de onderzoekscommissie die zich met de taalsituatie in het leger bezighield.
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2.
De VS erkennen de Tsjechische Nationale Raad van Masaryk als voorlopige regering.

3.
In Nederland worden kamerverkiezingen gehouden, voor het eerst volgens algemeen
mannenkiesrecht en evenredige vertegenwoordiging. →

3.
De Duitse legertop neemt alle macht in Duitsland over. →

4.
In het Moskouse Bolsjoi-theater komt het vijfde Al-Russisch Congres van arbeiders-,
boeren- en soldatensovjets bijeen. Van de 1164 afgevaardigden zijn er 773 bolsjeviki
en 353 links-sociaal-revolutionairen; de rest behoort tot kleine linkse partijen of is
partijloos. De links-sociaal-revolutionairen vallen Lenin aan op zijn buitenlandse
politiek (Brest-Litovsk).

13.
Een Turks offensief in Palestina wordt gestopt.
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14.
De Nederlandse regering besluit de Zuiderzeewerken te gaan uitvoeren. →

15.
De Duitsers beginnen aan een offensief aan de Marne (tweede slag aan de Marne).

16.
In Jekaterinaburg in de Oeral (het huidige Sverdlovsk) wordt de tsarenfamilie op last
van de plaatselijke Sovjet standrechtelijk geëxecuteerd. →

17.
Monaco wordt een Frans prolectoraat.

18.
De Geallieerden brengen het Duitse offensief aan de Marne tot stilstand en gaan over
tot de tegenaanval. →

21/22.
De geallieerde troepen steken de Marne over. →

22.
De Belgische premier Cooreman kondigt voor een rompparlement (70 afgevaardigden)
in Le Havre de vorming van een taalkwestie- en kiesrechtcommissie aan.

25.
Tsjechische troepen bezetten Jekaterinaburg.
-. Op initiatief van de toonkunstenaar Jules Zagwijn wordt het Rotterdamsch
Philharmonisch Genootschap opgericht.
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Geboren:
14.
Ingmar Bergman, Zweeds (film) regisseur

29.
Vladimir Doedentzev, Russisch schrijver

Tweede slag aan de Marne

Na het inleidende artillerie-bombardement stormen Franse troepen op de Duitse stellingen af. Prijs:
vele doden. Winst: één loopgraaf.

Boven: Franse soldaten in een verwoest dorp. Onder: Duitse aanval

CHATEAU-THIERRY, 22 juli - Gisteren en vandaag zijn de Franse troepen weer
oostwaarts de Marne overgestoken. Deze ‘tweede slag aan de Marne’, die de 18de
dezer met 22 divisies en 400 tanks door Pétain werd ingezet, verloopt tot dusver
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succesvol. De Duitse eenheden, door de voorafgaande aanvallen sterk verzwakt,
werden onder de voet gelopen, zodat het er op leek dat de Duitse troepen definitief
teruggedrongen worden.
De afgelopen maanden vormden ze nog steeds een grote bedreiging voor Parijs.
In maart gelukte het de Duitsers zelfs om met de ‘Dikke Bertha’ van honderd
kilometer afstand Parijs te bombarderen! Eind mei slaagden zij erin door te dringen
tot aan Château-Thierry en Pierrefonds, gebruik makend van de eeuwige zwakke
plek in het geallieerde front bij de Chemin des Dames, de hoog en dus kwetsbaar
liggende weg langs de Aisne. Een groot verschil met vroegere offensieven is echter
dat dit keer zowel de Amerikaanse troepen als de tanks, waarop opperbevelhebber
Pétain al maanden geleden zei te wachten, zijn gearriveerd.

Tsarenfamilie omgebracht

De tsaar en zijn kinderen tijdens hun internering in Tobolsk (Siberië).

JEKATERINABURG, 16 juli - In Jekaterinaburg (Sverdlovsk) is tsaar Nicolaas
II met zijn familie op wrede wijze vermoord. Dit gebeurde toen het laatse
verbanningsoord van de tsarenfamilie in handen van het opstandige Tsjechische
antibolsjevistische legioen dreigde te vallen.
Laat op de avond kreeg de laatste tsaar, gevangengehouden in het huis van de
handelaar Ipatjev, het bevel zich naar de kelder te begeven. Daar moesten hij en zijn
familie van commissaris Joerovski vernemen dat de autoriteiten van de regionale
Sovjet van de Oeral allen tot de doodstraf veroordeeld hadden. De familie mocht
afscheid van elkaar nemen en bidden. Daarna werden de tsaar, de tsarina, hun kinderen
en drie bedienden doodgeschoten. Degenen die alleen maar gewond waren werden
met bajonetsteken om het leven gebracht. Later werden de lijken in een mijnschacht
gegooid.

Zuiderzeewerken worden metterdaad ter hand genomen
DEN HAAG, 14 juli - Ruim een week nadat de Wet tot afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee in het Staatsblad is verschenen, heeft de regering
besloten de Zuiderzeewerken metterdaad ter hand te nemen.
De plannen zijn het geesteskind van dr. ir. Cornelis Lely, minister van Waterstaat
in het huidige kabinet-Cort van der Linden en in twee voorgaande kabinetten.
De wet voorziet in de aanleg van een afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland;
hierdoor wordt de Zuiderzeekust bekort van 300 tot 45 kilometer.
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In de afgesloten Zuiderzee zijn vier polders gepland; de rest is te diep om in te
polderen en door de zandige bodem ongeschikt voor bouwland.
Een nadeel van de Zuiderzeewerken is de zware aanslag op de visserij.
Voordelen zijn onder andere een grotere veiligheid tegen overstromingen, de
vorming van een groot zoetwaterreservoir, goedkope landaanwinning en uitbreiding
van het bestaande landbouwareaal.
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Duitse legertop neemt macht over
BERLIJN, 3 juli - De Duitse legerleiding - de Oberste Heeresleitung - en de
rijkskanselier Georg von Hertling hebben de afgelopen twee dagen in het
legerhoofdkwartier in Spa over Duitse oorlogsdoelen en het buitenlandse beleid
vergaderd.
Hierbij is duidelijk geworden dat de legerleiding - die symbolisch genoeg de
rijkskanselier had ontboden - feitelijk alle bevoegdheden naar zich toe heeft getrokken.
Zo heeft opperbevelhebber von Hindenburg de rijkskanselier gedwongen om zijn
minister van Buitenlandse Zaken, Richard von Kühlmann, te ontslaan.
Von Kühlmann had tevoren in de Rijksdag te kennen gegeven een vrede te
prefereren. Volgens de militairen getuigde von Kühlmann hierbij van een defaitistische
houding.
Bovendien is in Spa afgesproken vast te houden aan de oude vuistpand-theorie.
Deze theorie zegt dat Duitsland België pas zal ontruimen nadat Duitse economische
en politieke belangen zijn gewaarborgd. Rijkskanselier von Hertling heeft toegezegd
dit uitgangspunt in de Rijksdag te verdedigen. Dit betekent dat Duitsland afziet van
mogelijkheden tot een schikking met de westelijke Geallieerden.
Hoe zichtbaar nu de militaire leiders aan de touwtjes trekken, is de afgelopen
dagen herhaaldelijk bewezen. Zij reizen niet naar Berlijn, maar laten zelfs de keizer
naar hun hoofdkwartier komen. Zij bepalen intussen de hoogte van de
voedselrantsoenen en voeren het overleg met Oostenrijk, niet alleen om de militaire
strategie in overeenstemming te brengen met die van Duitsland maar om het
buitenlands beleid van Oostenrijk te sturen.

Zeventien partijen in Tweede Kamer
DEN HAAG, 3 juli - De eerste verkiezingen voor de Tweede Kamer volgens algemeen
mannenkiesrecht hebben een enorme versplintering in de Kamer teweeggebracht.
De nieuwe Kamer telt maar liefst zeventien partijen, waarvan acht met slechts één
zetel. Grootste partij vormen de rooms-katholieken met 30 zetels, daarna komt de
SDAP met 22, derde is de AR met 13.
De drie grote confessionele partijen komen samen tot 50 zetels; met daarbij nog
de zetels van de christen-democraten en de christelijk-sociale partij komt de
rechterzijde tot een meerderheid van 52 zetels.
Ter linkerzijde haalden de Vrije Liberalen, de Unie-liberalen en de Economische
Bond van Treub samen 13 zetels. De Sociaal-Democratische Partij maakt haar
parlementair debuut met twee zetels.
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1.
Britse troepen landen in Vladivostok om in de Russische burgeroorlog te interveniëren.

2.
De Geallieerden heroveren Soissons.

2.
Geallieerde interventietroepen landen in Archangelsk aan de Witte Zee.

8.
Bij Amiens wordt de Duitsers een beslissende slag toegebracht.

10.
Generaal Ludendorff biedt de keizer zijn ontslag aan, hetgeen geweigerd wordt.

14.
De Duitse legertop houdt rekening met een eventueel vredesoverleg. →

15.
Rusland verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de VS.

16.
Amerikaanse troepen landen in Archangelsk.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

17.
Turkse troepen nemen bezit van Armenië en trekken de Kaukasus binnen.

17.
In Ljubljana (Laibach) komt een Nationaal Joegoslavisch Congres bijeen.

17.
Britse troepen landen in Bakoe (Azerbajdzjan).

18.
Franse en Amerikaanse troepen beginnen aan het Oise-Aisnefront een offensief.

19.
Britse en Amerikaanse troepen openen een offensief aan het Ieperen Leie-front.

27.
Tussen Duitsland en Rusland wordt een aanvullend Brest-Litovsk-verdrag gesloten.
De Duitse troepen zullen zich terugtrekken uit het Donetzbekken en van de
Zwarte-Zeekust, terwijl Moskou de onafhankelijkheid van Estland zal erkennen,
formeel vrede zal sluiten met de Oekraïne en aan Berlijn 6 miljard mark zal betalen.

31.
In Moskou wordt de Britse consul-generaal Bruce Lockhart gearresteerd op
verdenking van samenzwering tegen de Sovjet-regering.

Geboren:
13.
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Frederick Sanger, Brits biochemicus

Gestorven:
3.
Albert Pieter Hahn, (17-3-1877) Nederlands politiek tekenaar

Lenin gewond bij aanslag
MOSKOU, 30 augustus - Lenin is zwaar gewond geraakt bij een aanslag door de
terroriste Fanja Kaplan. Hoewel het niet zeker is of zij namens de
sociaal-revolutionairen optreedt en zij naar alle waarschijnlijkheid geestelijk gestoord
is, zijn als vergeldingsmaatregel in Petrograd 512, in Nizji-Novgorod 41, in Moskou
29 en in Smolensk 30 mensen doodgeschoten.
Op 6 juli bereikte de spanning tussen de bolsjeviki en de linkse
sociaal-revolutionairen het kookpunt en dit ontlaadde zich in een opstand. In april
hadden de bolsjeviki al afgerekend met de anarchisten. Toen in mei de rechtse
sociaal-revolutionairen omverwerping van de bolsjevistische regering en hervatting
van de oorlog tegen Duitsland proclameerden, besloot het Centraal Uitvoerend Comité
(VTsIK) op 14 juni de rechtse sociaal-revolutionairenen mensjeviki te verwijderen.
De spanning was groot toen op 4 juli het vijfde Al-Russisch Sovjet-Congres
bijeenkwam. Van de 1132 afgevaardigden waren er 745 bolsjeviki en 352 linkse
sociaal-revolutionairen. Tijdens een van de zittingen van het congres vermoordden
twee leden - Bljoemkin en Andrejev - van het VTsjK (de nieuwe geheime politie)
de Duitse ambassadeur von Mirbach-Harff, die op 24 april zijn ambt had aanvaard.
De moord, uitgevoerd door twee linkse sociaal-revolutionairen, gold als startsein
voor de partijgenoten van de moordenaars om de uitzichtloze legale oppositie te
verlaten. De opstandige elementen onder leiding van Spiridonova bezetten een
telefooncentrale en de Pokrovski-kazerne in Moskou. Ook in 23 andere steden van
Centraal-Rusland begon de opstand. In Jaroslavl kwamen sociaal-revolutionairen
zelfs aan de macht.
De opstand van de linkse sociaal-revolutionaire partijleden werd snel door de
bolsjeviki onderdrukt. In Moskou werden legereenheden, die trouw aan de bolsjeviki
waren gebleven, aangevoerd en ingeschakeld. Bijna alle afgevaardigden van het
vijfde Sovjet-Congres die lid zijn van de sociaal-revolutionaire partij, werden
gearresteerd. Spiridonova werd in ballingschap naar Tasjkent gestuurd. Alleen in
Jaroslavl duurde de opstand tot 23 juli. Toen de stad viel en de macht door bolsjeviki
werd overgenomen, vonden overal op grote schaal terechtstellingen plaats.

De mislukte moordaanslag op Lenin, schilderij van P.P. Balajoesov.
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Duitse stappen naar vrede
BERLIJN, 14 augustus - De Duitse legerleiders hebben vandaag het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Berlijn opdracht gegeven diplomatieke stappen voor te bereiden
voor eventueel vredesoverleg. Een initiatief mag evenwel pas worden genomen
wanneer de Oberste Heeresleitung ‘het groene licht’ geeft.
De opdracht is vanuit het legerhoofdkwartier in Spa uitgevaardigd nadat
rijkskanselier Georg von Hertling daar op de groeiende noodsituatie voor de bevolking
in Duitsland had gewezen. Generaal Erich Ludendorff is weliswaar van mening dat
‘strengere tucht in het binnenland’ nodig is en dat nog ‘heel wat jongelui vrij
rondlopen’ die aan het front zouden kunnen worden ingezet, maar hij heeft met een,
vooralsnog vrijblijvend, signaal aan Buitenlandse Zaken ingestemd.
Een rol hierbij speelt ook het feitelijke verloop van de oorlog zelf. Medio juli is
het Duitse front in de Champagne al een keer ingestort en op 8 augustus werden
Duitse troepen tussen Ancre en Aisne eenvoudigweg overrompeld. Zij kregen niet
eens gelegenheid zich op hun tweede verdedigingslinie terug te trekken. Zelfs het
Duitse frontbericht gaf tussen de regels door de tegenslag toe. ‘Begunstigd door
dichte mist drong de vijand met zijn pantservoertuigen onze infanterie- en
artilleriestellingen binnen’, zo heette het.
In brieven van soldaten, die onderschept worden, komt steeds algemener de
pessimistische stemming naar voren en zelfs het verlangen naar een nederlaag teneinde
vrede te verkrijgen. Zelfs officieren laten steeds vaker doorschemeren niet meer in
de strijd voor het Duitse vaderland te geloven.
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4.
Met de terugtrekking van Duitse troepen naar de Siegfried-linie eindigt de tweede
slag aan de Marne.

9.
In Nederland treedt het kabinet-Ruys de Beerenbrouck aan. →

11.
Koning Albert wordt opperbevelhebber van het IJzerfront, gesecondeerd door de
Franse generaal Degoutte.

12.
Bij Verdun - St. Mihiel - beginnen de Amerikanen onder commando van generaal
Pershing een offensief.

13.
Bij Weesp vindt het tot nu toe ernstigste spoorwegongeluk in Nederland plaats. →
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14.
De regering van Oostenrijk-Hongarije doet een vredesaanbod.

15.
De Geallieerden doorbreken het front der Centralen in Bulgarije.

16.
Het Amerikaanse offensief bij Verdun eindigt in een overwinning.

18.
De Belgische regering formuleert vredeseisen. →

20.
De Geallieerden verwerpen het vredesaanbod van Oostenrijk-Hongarije.

26.
In de Argonnen-bossen beginnen Amerikanen en Fransen een groot offensief.

26.
In bezet België wordt een Commissie van Zaakgelastigden ingesteld. →

28.
Belgische en Britse troepen beginnen aan de IJzer een offensief. →

29.
Geallieerden veroveren het Servische Skopje.
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29.
In het Griekse Saloniki tekenen de Ententemogendheden een wapenstilstand met
Bulgarije.

29.
Generaal Ludendorff dringt bij de Duitse regering aan op een wapenstilstand.

30.
De Duitse keizer decreteert de invoering van een parlementair systeem. Hierop biedt
het kabinet-von Hertling zijn ontslag aan. →

Geboren:
22.
Hans Scholl († 22-2-1943) Duits verzetsstrijder

Gestorven:
26.
Georg Simmel (1-3-1858) Duits filosoof en socioloog

Australische legereenheden in de omgeving van Kamerijk in Noord-Frankrijk.

Offensief Belgische leger
IEPER, 28 september - Om 5.30 uur vanmorgen is de legermacht van koning Albert
in de aanval gegaan.
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Na drie uur artillerievoorbereiding rukte de Belgische infanterie op over een front
van 11 km: van de Blankaart tot het noorden van Ieper.
Vanavond werd de Vlaamse heuvelkam bereikt en daar de Duitse
hoofdverdedigingsstelling aangevallen. Het bos van Houthulst en de omgeving van
de Blankaart zijn weer in Vlaamse handen.
Niettegenstaande de Duitse versterkte linies, de regen en het afschuwelijk slechte
terrein zijn de Belgische divisies in één dag maar liefst zeven km opgerukt.

Belgische vredeseisen geformuleerd
BRUSSEL, 18 september - In een memorandum aan de Geallieerden heeft de
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Hymans, de eisen geformuleerd
die bij de komende vredesonderhandelingen aan bod zouden moeten komen. Hierin
wordt gesteld dat België zijn volle en onvoorwaardelijke politieke, militaire en
economische onafhankelijkheid opeist en daarbij wenst af te zien van zijn sinds 1839
geldende neutraliteitsstatuut.
Ook vermeldt Hymans de territoriale aanspraken ten aanzien van de
Scheldemonding en het groot-hertogdom Luxemburg.

Ruys eerste katholieke regeringsleider
DEN HAAG, 9 september - De koningin heeft het nieuwe kabinet, dat onder leiding
staat van de katholiek jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, beëdigd.
Het nieuwe kabinet steunt op de rooms-katholieken, de AR en de CHU, samen
goed voor 50 kamerzetels. Ruys is de eerste katholieke minister-president in de
Nederlandse geschiedenis.
Zeer tegen de zin overigens van AR en CHU, die echter niet bij machte bleken
een alternatief te leveren. De AR heeft nog wel geprobeerd om onder de ‘roomse
overheersing’ uit te komen door ook partijen van de linkerzijde bij de kabinetsvorming
te betrekken, maar links toonde daarvoor weinig belangstelling.
Het kabinet is in feite samengesteld door de katholieke voorman Nolens, die na
de verkiezingen tot formateur werd benoemd; deze opdracht werd door hem zeer
begeerd, ‘zuiver als formele demonstratie van de nieuwe stand van zaken in politiek
Nederland’. Nolens heeft er echter van afgezien zelf premier te worden, omdat hij
die Nederlanders die hoogst ongaarne een
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Tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen brengen burgers hun stem uit.

priester aan het hoofd van de regering zouden zien (en onder hen zijn zeker zijn
protestantse coalitiegenoten), ‘geen slapeloze nachten wilde bezorgen.’ Nolens trad
terug voor Ruys, oud-lid van de Tweede Kamer en commissaris van de koningin in
Limburg. Zoals men in 1868 kon zeggen dat er een kabinet-Thorbecke zonder
Thorbecke was, zo zou men nu kunnen spreken van een kabinet-Nolens zonder
Nolens.

Wilhelm II bereid tot parlementair stelsel te komen
BERLIJN, 30 september - De Duitse keizer Wilhelm II heeft vandaag bekendgemaakt
dat er een representatief-parlementair stelsel zal worden ingevoerd. In het decreet
dat vandaag is gepubliceerd, staat ‘dat nu ook op grote schaal mannen die het
vertrouwen van het volk genieten, zullen worden aangezocht om te delen in de rechten
en plichten van de regering.’
Vandaag is bovendien de aangeslagen en machteloze rijkskanselier Georg von
Hertling afgetreden.
Ten gevolge van de groeiende druk vanuit brede lagen van de bevolking ziet keizer
Wilhelm geen andere uitweg meer dan toe te geven aan wensen die in verscheidene
fracties in de Rijksdag bestaan. De sociaal-democratische fractie is onlangs met 55
tegen tien stemmen akkoord gegaan met deelneming aan een nieuwe regering onder
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: democratisering in Duitsland en
afzien van annexaties.
De druk op de Duitse machthebbers is de afgelopen dagen nog verder verhoogd
door gebeurtenissen aan het front en een toespraak van president Wilson. Duitse
fronttroepen bevinden zich nu over bijna de gehele linie op de terugtocht. De steden
Mainz en Stuttgart zijn door Frankrijk gebombardeerd en een ineenstorting van het
front wordt gevreesd.
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Hulpverleners zijn snel ter plekke om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden.

Treinongeluk bij Weesp eist minstens 36 doden
WEESP, 13 september - Door het inzakken van de spoordijk bij de Merwedebrug is
sneltrein 102 voor het grootste gedeelte naar beneden gestort. Daarbij vielen minstens
36 doden en 37 gewonden. Het is het ernstigste spoorwegongeluk dat ooit in
Nederland heeft plaatsgevonden.
De trein naderde juist de brug over het Merwedekanaal, toen de de dijk plotseling
inzakte. Op acht wagons na werd de trein de diepte ingeslingerd. Een aantal wagons
werd volkomen versplinterd. De hulpverlening kwam snel op gang. Sommige
slachtoffers moesten uit de wagons worden gezaagd. De autoriteiten houden er
rekening mee, dat zich in de wrakstukken nog meer slachtoffers kunnen bevinden.

Zaakgelastigden nemen bestuur van Vlaanderen over
BRUSSEL, 26 september - In bezet België hebben de Duitsers een Commissie van
Zaakgelastigden ingesteld. De instelling volgt op de meningsverschillen binnen de
Raad van Vlaanderen, die leidden tot het wegstemmen van het uitvoerend orgaan
van de Raad, de Commissie van Gevolmachtigden op 16 september.
De nieuwe commissie, die geen formele band meer heeft met de Raad (waardoor
deze feitelijk wordt uitgeschakeld), neemt de bestuurstaken waar als ‘Beirat’ van de
Duitse bezetter.
De Duitsers hadden de Raad van Vlaanderen deze zomer al verboden bijeen te
komen omdat de Duitse regering inzag dat zij alleen vrede kon sluiten als zij de
Belgische onafhankelijkheid onaangetast liet.
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3.
In Duitsland treedt het coalitiekabinet-von Baden aan dat steunt op de
Rijksdagmeerderheid. →

9.
De Geallieerden nemen Cambrai in.

10.
Rosa Luxemburg wordt uit de gevangenis ontslagen.

17.
Het Belgische koningspaar bezoekt het pas bevrijde Oostende.

19.
Zeebrugge en Brugge worden bevrijd.

20.
De Duitse regering beëindigt de duikbootoorlog, hetgeen president Wilson als
voorwaarde voor vredesonderhandelingen had genoemd.

21.
Keizer Karel I van Oostenrijk-Hongarije publiceert zijn Volkerenmanifest in een
poging aan de nationale aspiraties van de verschillende volkeren der Donaumonarchie
tegemoet te komen. →
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21.
President Wilson laat keizer Karel weten de voorwaarden van het
Oostenrijks-Hongaarse vredesaanbod onvoldoende te vinden. →

23.
Karl Liebknecht wordt vervroegd uit de gevangenis ontslagen.

24.
De Italianen beginnen een offensief aan de Piave, en steken de rivier over (slag van
Vittorio Veneto).

26.
In de legerbasis de Harskamp op de Veluwe vindt een soldatenoproer plaats. →

26.
De Duitse opperbevelhebber Ludendorff wordt vervangen door generaal Groener.

28.
In Praag roept Masaryk de republiek Tsjechoslowakije uit. →

30.
Turkije en de Ententemogendheden komen een wapenstilstand overeen.

30.
De BWP stelt een eisenprogramma op voor na de oorlog. →

31.
Een Duits socialistisch blad eist het aftreden van keizer Wilhelm II. →
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Geboren:
17.
Rita Hayworth (ps. van Marguerita Carmen Cansino), Amerikaans filmactrice

Gestorven:
31.
Egon Schiele (12-6-1890) Oostenrijks avantgardistisch schilder

Habsburgse rijk wankelt

Massademonstratie voor het Oostenrijks parlement in Wenen.

WENEN, 21 oktober - De Oostenrijkse keizer Karel heeft in een Volkerenmanifest
de belangrijkste nationale minderheden in zijn rijk -de Tsjechen, Hongaren en
Balkanvolkeren- autonomie beloofd. De concessie komt echter naar het oordeel van
waarnemers te laat: het Habsburgse rijk staat op uiteenvallen.
De regering in Wenen heeft de Geallieerden in september een conferentie op
neutraal gebied over een algehele vrede voorgesteld. Die suggestie werd door de
Verenigde Staten afgewezen omdat de Amerikaanse opstelling al duidelijk zou zijn
gemaakt in de 14 punten van president Wilson.
Naar aanleiding van het feit dat 's keizers regering op 4 oktober, na de ineenstorting
van Bulgarije, om een wapenstilstand op basis van die 14 punten vroeg, antwoordden
de Verenigde Staten drie dagen geleden echter dat Washington solidair was met de
Tsjechen en de Zuidslaven, die geen genoegen zouden nemen met de autonomie
waarover Wilson in punt 12 van zijn 14 punten had gesproken.
De concessie van keizer Karel is bovendien door de feiten achterhaald. In Boedapest
wordt momenteel een Nationale Raad gevormd die vrede en afscheiding van
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Oostenrijk voorstaat en in Kroatië en Bohemen zijn identieke organen opricht. Ook
in Krakau wordt gewerkt aan de vorming van een comité dat Galicië en Oostenrijks
Silezië bij een verenigd Polen wil voegen.

Soldaten maken amok in de Harskamp

Overblijfselen van de door brand verwoeste barakken in de Harskamp.

HARSKAMP, 26 oktober - In de legerplaats de Harskamp is een soldatenoproer
uitgebroken.
Een aantal dienstplichtigen stak behalve de kantine ook enkele barakken in brand.
De orde is inmiddels hersteld. De oorzaak moet gezocht worden in de lange duur
van de mobilisatie, waarbij het de voornaamste taak van de opgeroepenen is aanwezig
te zijn.
De opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Snijders, heeft terstond een
onderzoekscommissie van drie hoge officieren benoemd om na te gaan wat er precies
is gebeurd.
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Belgische socialisten maken eisenprogramma bekend
BRUSSEL, 30 oktober - De Algemene Raad van de Belgische Werkliedenpartij
(BWP) heeft, in het licht van de snel verwachte nederlaag van de Duitsers, zijn
eisenprogramma voor na de oorlog opgesteld.
Aangezien de socialisten sinds 1916 aan de regering deelnemen en er bovendien
sociale onrust heerst in heel Europa, lijkt de BWP een onontbeerlijke regeringspartner.
De partij presenteert zich dan ook als zodanig, ondanks het hevige verzet van haar
linkerzijde, die vreest dat de socialistische partij daardoor in het burgerlijke bestel
zal worden opgeslokt en haar socialistische karakter zal verliezen.
Voor de BWP staat het vooroorlogse programma voorop, met daarin in de eerste
plaats het algemeen enkelvoudig stemrecht.
Sociale eisen omvatten onder andere de achturige werkdag, de vrijheid tot
oprichting van bonden en loonsverhoging.

De intocht van Belgische infanterie te Brugge; van de huizen wappert de nationale vlag.

Von Baden rijkskanselier in Duitsland
BERLIJN, 3 oktober - De 51-jarige troonopvolger van het hertogdom Baden, prins
Max von Baden, is benoemd tot rijkskanselier.
De betrekkelijk onbekende Zuidduitse prins geldt als een liberaal en gematigd
man met van oudsher ruime contacten met het buitenland. Von Baden is volgens een
eerste verklaring enerzijds bereid ‘grote concessies te doen’ aan de vijand, maar
anderzijds bereid tot het laatste toe te strijden indien de Duitse eer zou worden
aangetast.
Het nieuwe kabinet telt voor het eerst een representatieve samenstelling met
afgevaardigden van het katholieke Zentrum en van de links-liberale en de
sociaal-democratische partij.

Pressie
Onder zware pressie van de Oberste Heeresleitung heeft de nieuwe rijkskanselier
vandaag nog zijn handtekening gezet onder een vredesinitiatief. ‘Elke verspilde dag
kost duizenden dappere soldaten het leven’, zo liet opperbevelhebber von Hindenburg
vandaag weten. In de loop van de avond is het Duitse vredesinitiatief aan de Zwitserse
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regering doorgespeeld met het verzoek president Wilson van Amerika hiervan op de
hoogte te stellen. President Wilson wordt verzocht om op basis van diens
14-puntenprogramma de onderhandelingen te openen. Bovendien verlangt Duitsland
een onmiddellijk staakt-het-vuren.
Men verwacht in Duitsland, zodra dit aanbod bekend wordt, grote opschudding.
Alle illusies van een overwinning - het gevolg van jarenlange propaganda - zullen
dan als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Zo ziet ‘Simplicissimus’ de nieuwe Duitse kanselier prins Max von Baden.

Duits socialistisch blad eist aftreden van Wilhelm II
BERLIJN, 31 oktober - Het Duitse socialistische partijblad Vorwärts heeft vandaag
in alle openheid geëist dat keizer Wilhelm II verdwijnt. Ook binnen het Duitse kabinet
wordt meer en meer overwogen een einde te maken aan de heerschappij van de keizer.
Minister H. Scheuch meent: ‘De troonsafstand is noodzakelijk en blijft noodzakelijk.’
De keizer weigert echter als ‘een opvolger van Frederik de Grote’ afstand te doen
van de troon. Hij heeft zich inmiddels teruggetrokken op het ‘Grosse Hauptquartier’
in Spa en weigert te voldoen aan de verzoeken van de rijkskanselier om naar de
Duitse hoofdstad terug te keren.

Discussie
De discussie rondom de Duitse keizer is na de reacties van president Wilson op
Duitse vredesvoorstellen in alle hevigheid ontbrand.
In één van de reacties van president Wilson was duidelijk gebleken dat een spoedige
vrede met eervolle voorwaarden uitgesloten was zolang de autoritaire persoon van
de Duitse keizer nog in functie zou zijn.
Intussen groeien de verwarring en ontreddering in Duitsland met de dag. Vanuit
het militaire hoofdkwartier wordt met de gedachte gespeeld om met goed uitgeruste
keurtroepen op te rukken naar Berlijn en daar de orde te herstellen.
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Tussen legerleiding en marine bestaat geen enkele coördinatie meer en
rijkskanselier Max von Baden is volledig overspannen.
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Tsjechoslowakije verrijst

Tsjechoslowaakse affiche uit Amerika. Masaryk vormde een legioen in Frankrijk om geallieerde
erkenning voor Tsjechoslowakije te verkrijgen.

PRAAG, 28 oktober - In Praag en Genève is tegelijkertijd het onafhankelijke
Tsjechoslowakije uitgeroepen. De vier jaar durende strijd van de politici in
ballingschap, met aan het hoofd prof. Masaryk is met succes bekroond. Binnen het
nieuwe Tsjechoslowakije vallen de historische landen Bohemen, Moravië en Silezië
(vóór 1620, toen de Habsburgers daar 300 jaar geleden de macht grepen, een
zelfstandig koninkrijk, dat in de 14de eeuw werd gesticht door het vorstenhuis van
Luxemburg) en verder Slowakije en Roethenië. De nieuwe staat telt circa 13 miljoen
inwoners. Een derde van de bevolking bestaat uit minderheden (Duitsers, Hongaren,
Polen en Roethenen).
De strijd voor de onafhankelijkheid vergde van Masaryk, Beneš en hun
medewerkers de totale inzet van al hun krachten en vaardigheden. De eerste drie jaar
van de oorlog waren er geen aanwijzingen dat de geallieerde mogendheden een
reorganisatie van Midden- en Oost-Europa voor ogen hadden, die de zelfstandigheid
van Tsjechoslowakije tot gevolg zou kunnen hebben. Pas dit voorjaar bracht een
verandering in de westerse strategie. Het sterk verzwakte westerse front had dringend
behoefte aan versterking.
De inmiddels tot 50 000 man uitgegroeide Tsjechoslowaakse legioenen die zich
in Rusland (Siberië) bevonden, kwamen in het spel. De Geallieerden hadden er zeer
groot belang bij om deze bij de strijd in te zetten. Frankrijk wilde ze graag aan zijn
front tegen de Duitsers hebben en erkende op 29 juni de Tsjechoslowaakse Nationale
Raad als de toekomstige Tsjechoslowaakse regering. Groot-Brittannië had andere
bedoelingen: de Tsjechoslowaakse legioenen moesten juist in Rusland blijven om
bij de beoogde interventie daar aan de kant van de Geallieerden te vechten. Op 11
augustus erkende ook Groot-Brittannië de Tsjechoslowaakse vertegenwoordigers
als de toekomstige regering, en kende hun het recht toe aan de conferenties van de
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Geallieerden deel te nemen. Op 3 september volgde de erkenning door de Verenigde
Staten.

1918
November
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3.
De Geallieerden en Oostenrijk-Hongarije komen een wapenstilstand overeen.

4.
Kiel is in handen van revolutionaire matrozen, andere Duitse havensteden volgen.
→

6.
De opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal Snijders, wordt ontslagen.
→

6.
In Krakau wordt de Poolse republiek geproclameerd.

9.
In Duitsland treedt de regering-von Baden af en abdiceert de keizer. →

10.
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De Duitse ex-keizer arriveert in Nederland. →

11.
In Compiègne tekenen de Geallieerden en Duitsland de wapenstilstand. →

11.
SDAP-leider Troelstra roept op tot revolutie. →

11.
Keizer Karel I abdiceert in Oostenrijk. →

13.
Rusland annuleert het vredesverdrag van Brest-Litovsk.

16.
Károlyi wordt de nieuwe Hongaarse premier, als opvolger van de op 31 oktober
vermoorde graaf Tisza. →

18.
Letland verklaart zich onafhankelijk.

18.
Brussel wordt bevrijd.

21.
In België wordt een nieuwe regering gevormd. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

22.
Pilsudski wordt president van de Poolse republiek. →

29.
Servië annexeert Montenegro.

Geboren:
7.
Billy (eig. William F.) Graham, Amerikaans baptistisch evangelist

9.
Spiro T. Agnew, Amerikaans Republikeins politicus

Gestorven:
9.
Guillaume Apollinaire (eig. Wilhelm Apollinaris Albertus Kostrowitsky) (26-8-1880)
Frans surrealistisch dichter en schrijver van Pools-Italiaanse origine

11.
Victor Adler (24-6-1852) Oostenrijks zenuwarts en leider der socialisten

Opperbevelhebber Generaal Snijders wordt ontslagen
DEN HAAG, 6 november - Generaal Snijders, sinds 1 augustus 1914
opperbevelhebber van land- en zeemacht, zal vandaag nog zijn ontslag indienen, zo
maakte minister van Oorlog Alting van Geusau in de Tweede Kamer bekend.
De Tweede Kamer debatteerde over de slechte geest die er in het leger zou heersen.
Gisteren nog verklaarde de minister dat er inderdaad hier en daar sprake was van
ontevredenheid, maar dat dat komt doordat de Nederlander nu eenmaal weinig voor
de militaire dienst voelt. Van bepaalde (linkse) zijde zou men deze ontevredenheid
hebben aangewakkerd. ‘De officieren worden voorgesteld als minderwaardige
individuen, die er behagen in scheppen door tartend optreden en misbruik van macht
hun medemensen te plagen’.
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Over deze aantijgingen ontstond enige onrust in de Kamer en de debatten werden
verdaagd.
Vandaag sloeg de minister een heel andere toon aan. Hij betreurde het dat vele
officieren niet tegen hun taak zijn opgewassen en kondigde een reorganisatie van
leger en officierskorps aan. Hij meent daarbij niet te kunnen steunen op generaal
Snijders, die ‘er niet in is geslaagd de geest van de nieuwere tijd te vatten’.

Troonsafstand van keizer Karel I van Oostenrijk
WENEN, 11 november - Keizer Karel I van Oostenrijk-Hongarije heeft afstand
gedaan van de troon. In een proclamatie heeft hij - op aanraden van premier
Lammasch - ‘bij voorbaat de beslissing van Duits Oostenrijk’ geaccepteerd en
verklaard af te zien van elk aandeel in het landsbestuur. De Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie bestaat niet meer. In Wenen is de republiek uitgeroepen.
Het is de bedoeling dat binnen twee weken de 210 Duitstalige leden van de
Reichsrat een nieuw parlement voor ‘Deutschösterreich’ vormen en een nieuwe,
onafhankelijke staat uitroepen onder leiding van een Staatsrat die zal moeten bestaan
uit de leiders van de drie grootste partijen en andere gekozen leden. Duits Oostenrijk
moet een democratische republiek worden voor alle Duitstalige gebieden van het
oude Habsburgse rijk, inclusief die in Bohemen en Moravië.
De nieuwe staat wordt uitgeroepen onder de slechtst denkbare voortekenen: de
oorlog is verloren, het land is economisch uitgeput en er heerst chaos. Overal dreigen
opstanden.
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Wapenstilstand in Compiègne
BERLIJN, 11 november - Vanochtend vroeg om 5.12 uur is in een treinwagon in het
Noordfranse Compiègne de wapenstilstand tussen de geallieerde mogendheden en
Duitsland ondertekend. Om 11 uur werd een staakt-het-vuren van kracht.
Het wapenstilstandsverdrag betekent voor Duitsland een feitelijke capitulatie. Zo
moeten Duitse troepen binnen veertien dagen niet alleen de bezette gebieden maar
ook Elzas-Lotharingen en het hele gebied ten westen van de Rijn verlaten. Franse
troepen zullen bruggehoofden mogen bezetten in Mainz, Koblenz en Keulen. Het
Duitse leger moet grote hoeveelheden materieel aan de Geallieerden overdragen, en
de gehele marine moet onder hun toezicht woren ontmanteld. De Geallieerden hebben
voorts vrije toegang tot de stad Danzig gekregen en hebben de Duitsers gedwongen
zich op een nader te bepalen tijdstip in het oosten achter nader te bepalen grenzen
terug te trekken. De blokkade van de Duitse havens ten slotte blijft voortduren totdat
een vredesverdrag is ondertekend. De politieke verwikkelingen in Duitsland zijn de
laatste tien dagen in een stroomversnelling geraakt. Het Duitse

Maarschalk Foch van de geallieerde strijdkrachten arriveert op het station in Compiègne om de
wapenstilstand te ondertekenen.

front was in hoog tempo teruggedrongen en ieder ogenblik kon er een doorbraak
naar en bezetting van Duits gebied worden verwacht. Bovendien dreigde een revolutie.
In Wilhelmshaven en Kiel waren begin november matrozen in opstand gekomen en
hadden een soldatenraad opgericht. De rijksregering zag zich gedwongen met deze
raad onderhandelingen te openen en daarmee het optreden van de rebellen feitelijk
te legitimeren.
Op 6 november had rijkskanselier Max von Baden zijn minister Matthias Erzberger
- een lid van de Centrumpartij - aangewezen om besprekingen over een wapenstilstand
te voeren. De Oberste Heeresleitung - waar generaal Ludendorff inmiddels was
afgetreden - was met dit besluit tevreden omdat de feitelijke capitulatie nu niet door
het militaire maar door het politieke gezag zou moeten worden uitgevoerd.
Op 7 november had de Duitse delegatie de frontlinie overschreden en was de
volgende dag in het bos van Compiègne met de besprekingen begonnen. Deze werden
van geallieerde zijde geleid door maarschalk Ferdinand Foch.
Nog voordat de besprekingen waren afgelopen, trad in Berlijn Max von Baden af.
Hij is opgevolgd door de sociaal-democraat Friedrich Ebert. Op dezelfde dag, 9

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

november, vluchtte keizer Wilhelm II naar Nederland, waar hij inmiddels politiek
asiel heeft gevraagd.
In Duitsland zelf heerst op dit moment grote verwarring. In Beieren is een
socialistische radenrepubliek uitgeroepen en in alle grote steden worden naar
bolsjevistisch voorbeeld arbeiders- en soldatenraden gevormd, die op korte termijn
in Berlijn bijeen willen komen en het bestaande gezag van de rijksregering betwisten.

In Boedapest proclameert Károlyi de onafhankelijke republiek Hongarije.

Hongarije scheidt zich af
BOEDAPEST, 16 november - De onlangs in Boedapest gevormde Nationale Raad
heeft het Hongaarse parlement ontbonden en Hongarije uitgeroepen tot een
onafhankelijke republiek met de leider van de Onafhankelijkheidspartij, graaf Mihály
Károlyi, als premier.
Met Károlyi is Hongarije's populairste politicus aan de macht gekomen.
Hij bepleit al enkele jaren lang de onafhankelijkheid, verbreking van het
bondgenootschap met het Duitse rijk en vrede.
In combinatie met sociale en interne politieke hervormingen zou dit Hongarije tot
een levensvatbare natie moeten maken.
Al op 31 oktober werd Károlyi door keizer Karel benoemd tot premier van een op
de Nationale Raad steunende voorlopige regering.

Duitse keizer vlucht naar Nederland
EIJSDEN/DEN HAAG, 10 november - Keizer Wilhelm II van Duitsland is met een
deel van zijn gevolg naar Nederland gevlucht. De Nederlandse regering heeft besloten
hem als vluchteling te beschouwen en hem asiel te verlenen.
De keizer zal een voorlopig onderkomen vinden in het slot Amerongen van graaf
Godard van Aldenburg Bentinck.
De keizer meldde zich vanmorgen omstreeks 6 uur bij de Nederlandse grenspost
Eijsden; hij en zijn gevolg kwamen uit Spa.
Aan de grens werd het gezelschap tegengehouden door sergeant Pinckaars; deze
telefoneerde terstond met de garnizoenscommandant van Maastricht, majoor Van
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Dijl die de keizerlijke trein, die in Bressoux stond, naar Eijsden liet oprijden. In de
trein wachtte de keizer de beslissing van de Nederlandse regering af.

Aankomst van de uitgeweken Duitse keizer Wilhelm II op het station in Eijsden.
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Troelstra vergist zich in revolutie
ROTTERDAM, 11 november SDAP-leider mr. P.J. Troelstra heeft de arbeiders
opgeroepen de macht over te nemen. Tijdens een vergadering van linkse organisaties
in het Verkooplokaal zei hij onder meer: ‘Verzuimt het ogenblik niet, grijpt de macht
die U in de schoot wordt geworpen en doet wat gij moet en kunt doen... Wij maken
een revolutie, omdat het kan en moet.... De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans
de politieke macht.’ De redevoering van Troelstra is niet in overeenstemming met
de gisteren door de hoofdbesturen van SDAP en NVV gezamenlijk genomen besluiten.
Een overgrote meerderheid in de besturen oordeelde dat in Nederland, anders dan
in Duitsland, geen revolutionaire situatie bestaat. Besloten werd een aantal radicale
eisen op politiek en sociaal gebied (onder andere onmiddellijke demobilisatie,
vrouwenkiesrecht, staatspensioen en 8-urendag) te stellen en daarvoor felle
propaganda te voeren.
DEN HAAG, 12 november - Troelstra heeft zijn proclamatie in de Tweede Kamer
herhaald. Hij betoogde dat de regering niet meer hoefde te rekenen op leger en politie
(‘dat steunpunt van geweld’) en daarom geen andere keus had dan aftreden en plaats
maken voor een bewind van de arbeidersklasse. Enkele citaten uit zijn redevoering:
‘Gij, regering, mist de zedelijke macht en het politiek staatkundige recht om daar te
blijven zitten als de regering van het Nederlandsche volk... Ik geef het toe, wij zijn
op dit ogenblik misschien nog een minderheid in dit land; maar wanneer gij de vraag
stelt: Wat geeft U het recht desnoods te grijpen naar de macht, dan antwoord ik U:
De rechtsgrond is onze noodzakelijkheid en onze onmisbaarheid... Wij willen voldoen
aan de grote ingrijpende eisen,

Tekenaar Jordaan laat Troelstra als Cyrano zeggen: ‘Nog iemand een grapje over m'n neus?’

die door de arbeidersklasse te meer worden gesteld nu zij ziet hoe in de ons
omringende staten haar eigen klasse de leiding van zaken in handen genomen heeft.’
DEN HAAG, 13 november - De regering heeft zich bereid verklaard mee te werken
aan belangrijke sociale hervormingen, doch, aldus minister-president Ruys de
Beerenbrouck, ‘als men langs illegale weg verbeteringen wil aanbrengen, dan vindt
men de regering op zijn weg en dan wijkt de regering niet’.
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De regering streeft, zo bleek uit de woorden van Ruys, naar spoedige invoering
van het vrouwenkiesrecht, een van de SDAP-NVV-eisen.
Uit enkele interrupties door Troelstra tijdens het debat werd duidelijk, dat hij is
teruggekomen van zijn oproep tot

Grootse huldebetoging aan het Huis van Oranje in 's-Gravenhage.

een maatschappelijke omwenteling.
Zo verklaarde hij verkeerd begrepen te zijn en het woord ‘staatsgreep’ niet te
hebben gebruikt.
AMSTERDAM, 13 november - Tijdens een door de communistische SDP
georganiseerde demonstratie is het tot een schietpartij gekomen, waarbij drie betogers
gedood en zes gewond werden. De demonstranten probeerden bij de cavaleriekazerne
de huzaren over te halen zich bij hen aan te sluiten. Toen de ongeveer 3000 betogers
het kazerneterrein wilden betreden, loste de wacht een salvo.
ROTTERDAM, 17 november - Troelstra heeft op het buitengewone SDAP-congres
toegegeven, dat hij zich heeft vergist in de machtsverhoudingen. En: ‘Gij begrijpt
de geweldige indruk van het gebeurde in Duitsland. Ik moet het eerlijk zeggen: Ik
heb niet getoond het weerstandsvermogen tegen die indruk, dat gewenst ware voor
een koel en bezadigd leider, te bezitten’. Troelstra werd door het congres
hartstochtelijk toegejuicht.
DEN HAAG, 18 november-De ‘Bond van Regeringsgetrouwen’ - enkele dagen
daarvoor door een aantal officieren opgericht als ‘onderlinge organisatie tegenover
het Roode Revolutiegevaar’ - heeft een grootscheepse manifestatie georganiseerd
om uiting te geven aan hun aanhankelijkheid jegens Oranje. Vele duizenden juichten
de koningin op het Malieveld toe. Groepen militairen spanden de paarden voor het
koninklijk rijtuig af en trokken zelf de koets door Den Haag; dit onderdeel van de
demonstratie was overigens in de koninklijke stallen uitvoerig gerepeteerd.

De rooms-katholieken worden aangespoord te betogen tegen de revolutie.
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Pilsudski Poolse leider
WARSCHAU, 22 november - Vandaag heeft de populaire Pilsudski zich tot hoofd
van de Poolse staat verklaard. Hij beschikt over dictatoriale macht.
Wel heeft Pilsudski daarnaast een nationale regering gevormd onder het
premierschap van de socialist Moraczewski, die later door de beroemde pianist
Paderewski zou worden vervangen. Hiermee is een eind gekomen aan de situatie
van de twee Poolse regeringen: de linkse tijdelijke regering in Lublin en de rechtse
Regentenraad in Krakau.
Inmiddels is een aantal verregaande hervormingen op sociaal en agrarisch gebied
in het vooruitzicht gesteld.
De nieuwe regering heeft de dringende taak om het oprukkende Rode Leger tegen
te houden dat de Oekraïne, Litouwen, Wit-Rusland en sommige Poolse steden in het
oosten van het land heeft ingenomen.
Er zou een periode van diplomatieke activiteiten volgen die het uitbreken van een
Pools-Russische oorlog moeten voorkomen. Diplomatisch falen en de moord op de
gedelegeerden van het Sovjet-Rode Kruis in Polen zouden echter tot gewapende
confrontaties leiden, die vanaf februari 1919 geregeld plaatsvinden.
Begin 1919 verovert het Poolse leger Litouwen en Wit-Rusland, en de plannen
van Pilsudski voor een federatie van kleine volkeren aan de Sovjetgrens beginnen
vorm te krijgen.

Nieuwe regering in België geformeerd
LOPPEM, 21 november - In Loppem, het hoofdkwartier van de Koning, is een nieuwe
regering tot stand gekomen. Ze telt weer 12 ministers: 6 katholieken, 3 liberalen en
3 socialisten. Naar Brits voorbeeld zal de regering voortaan onder leiding staan van
een eerste minister, in dit geval de katholiek Léon Delacroix.
De Koning had vanaf 11 november vertegenwoordigers uit het bezette gebied
ontvangen, ook personen van de verschillende politieke richtingen. Na het ontslag
van regeringsleider Cooreman werd op 14 november de Brusselse advocaat Delacroix,
tijdens de oorlog lid van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité in het bezette gebied,
met de vorming van een nieuwe regering belast.
Na een vergelijk tussen de partijen is een compromis-regering tot stand gekomen
met het doel hervormingen door te voeren.
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1.
In Belgrado wordt het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen geproclameerd.
→

1.
Roemenen in Transsylvanië willen aansluiting bij Roemenië. →

3.
Een driedaagse conferentie te Londen van Britse, Franse en Italiaanse delegaties in
verband met de komende vredesonderhandelingen wordt beëindigd.

8.
In Litouwen wordt een bolsjevistische regering gevormd.

9.
Franse troepen bezetten Mainz. →

14.
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De rechts-monarchistische prins van Portugal, Sidonio Pais, die op 5 december 1917
via een coup aan de macht was gekomen, wordt door Republikeinen vermoord. →

17.
Letland wordt een Sovjet-republiek.

20.
Geallieerde troepen beginnen interventielegers te debarkeren in Odessa en Riga.

25.
De drukkerij van het SPD-blad Vorwarts te Berlijn wordt door Spartakisten bezet.
→

26.
President Wilson arriveert in Londen na eerst de Amerikaanse troepen in Frankrijk
bezocht te hebben.

27.
De links-socialistische USPD treedt uit de regering-Ebert.

28.
Bij de Britse parlementsverkiezingen wint de Conservatieve regeringspartij van Lloyd
George. →

28.
De regering-Ebert geeft toe aan de eisen van muitende matrozen in Berlijn, na het
eerst tot een bloedbad te hebben laten komen. →

31.
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In Berlijn wordt het stichtingscongres van de Kommunistische Partei Deutschlands
(KPD) beëindigd.

31.
In Wit-Rusland wordt een socialistische sovjet-republiek geproclameerd.

Geboren:
11.
Alexander Solzjenitsyn, Russisch schrijver

21.
Kurt Waldheim, Oostenrijks diplomaat

23.
Helmut Schmidt, Duits sociaal-democratisch politicus

26.
Mohammed Anwar al-Sadat († 6-10-1981) Egyptisch militair en politicus

Halfslachtig optreden Ebert in Berlijn
BERLIJN, 28 december - De divisie volksmarine in Berlijn is tegen de regering in
opstand gekomen. Zij verzet zich tegen dreigend ontslag en tegen loonsverlagingen.
Een marine-eenheid heeft twee leden van de regering, Friedrich Ebert en Otto
Landsberg, gevangengenomen, en korte tijd later tegen betaling van losgeld weer
vrijgelaten.
Kanselier Ebert heeft vervolgens het leger opdracht gegeven met geweld tegen de
opstandelingen in Berlijn op te treden.
Er zijn al diverse doden gevallen bij schietpartijen rond het Berlijnse slot waar de
marine-eenheden zijn gelegerd. Aangezien echter de arbeiders in Berlijn in
toenemende mate sympathiseren met de rebellen, trekt Ebert de regeringsgezinde
troepen naar hun kazernes terug en begint onderhandelingen met de marinesoldaten.
Deze capitulatie van de regering is voor de links-radicale Spartacusbond het sein
om een oproep tot revolutie te lanceren. De bond, onder aanvoering van de radicale
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socialisten Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, heeft de drukkerij van de
sociaal-democratische

Aanhangers van de Duitse kanselier Ebert demonstreren tegen Spartacus.

krant Vorwärts bezet.
Binnen de sociaal-democratische gelederen heerst een vijandige sfeer. Vooren
tegenstanders van het militaire ingrijpen van de SPD-kanselier tegen soldaten
beschuldigen elkaar over en weer. Met veel moeite heeft Ebert tot nu toe de aanvallen
overleefd, maar in de Duitse hoofdstad heerst nog steeds een uiterst gespannen
situatie.

Integratie Balkanstaten
BELGRADO, 1 december - In Belgrado is vandaag het Koninkrijk van Serviërs,
Kroaten en Slovenen uitgeroepen. Het nieuwe koninkrijk omvat Servie, de van het
Habsburgse rijk afgescheiden gebiedsdelen Kroatië, Slavonië, Dalmatië en Slovenië
en het zuidelijke Montenegro, waar koning Nikola is afgezet en verdreven.
De nieuwe natie is met de grootst mogelijke haast gesticht om te voorkomen dat
Italië zijn territoriale aanspraken op de Dalmatische kust volgens het verdrag van
Londen (1915) kan waarmaken.
Op 29 oktober al werd in Zagreb de onafhankelijkheid van ‘Zuidslavië’ - de
Habsburgse gebieden Kroatië, Slavonië, Slovenië en Dalmatië - uitgeroepen.
Op 9 november werd in Genève overeenstemming bereikt met de Serviërs voor
een samengaan van Servië en Zuidslavië, maar de Nationale Raad van Kroatië ging
hiermee niet akkoord.
Een deel van de Kroaten koos daarop voor een directe unie met Servië, waaruit
vandaag het nieuwe koninkrijk onder de Servische koning Peter is voortgekomen.
Over de vraag of het nieuwe land een federale of een eenheidsstaat moet worden
en in welke relatie Servië en Kroatië tot elkaar zullen staan is men het nog niet eens.

Conflict om Transsylvanië
ALBA IULIA, 1 december - De leiders van de Roemenen in het Hongaarse gebied
Transsylvanië hebben zich op een bijeenkomst in Alba Iulia met overweldigende
meerderheid uitgesproken voor aansluiting van hun gebied bij Roemenië.
De bijeenkomst sprak zich uit voor de vereniging van alle Roemenen in één staat.
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Een op het nippertje overgebracht Hongaars aanbod voor volledige gelijkheid van
Roemenen en Hongaren werd van de hand gewezen.
In de verklaring werd gesteld dat alle nationaliteiten in het verenigd Roemenië
hun eigen taal mogen gebruiken, dat alle principiële mensenrechten gerespecteerd
moeten worden en dat alle instituten volledig democratisch moeten zijn.
De leiders van de Roemenen in Transsylvanië kozen Iuliu Maniu tot hun voorman.
Maniu heeft vanaf het begin van deze eeuw deel uitgemaakt van het Hongaarse
parlement, waar hij zich heeft onderscheiden als fervent verdediger van de rechten
van de Roemenen in Transsylvanië en als bestrijder van alle pogingen het gebied te
magyariseren.
De Roemeense troepen zijn inmiddels Transsylvanië binnengetrokken om het
gebied op te eisen.

Franse troepen bezetten Mainz en Saargebied
STRAATSBURG, 9 december - De Franse troepen hebben de linker Rijnoever,
Mainz en het Saargebied in Duitsland bezet.
De Duitse troepen hebben zich op de rechter Rijnoever teruggetrokken. Daar
houden de Britten Keulen en Bonn bezet.
De Geallieerden willen door het bezetten van Duits grondgebied bewerkstelligen
dat Duitsland zich houdt aan de nog in een verdrag vast te leggen vredesafspraken.
Vooral de Fransen hechten veel belang aan die bezettingen. De Franse premier
Georges Clemenceau, heeft zijn generaals in dat opzicht overigens tot de orde moeten
roepen. Zij wilden verder gaan dan hij politiek verantwoord acht.
Frankrijk is er op uit een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de Duitsers
los te krijgen. Het land is geruïneerd. Zeven procent van zijn grondgebied is verwoest.
Een kwart van de mannen onder de dertig jaar is dood of ‘vermist’. Het aantal doden
bedraagt 1,4 miljoen, het aantal gewonden bijna drie keer zoveel. Het begrotingstekort
is reusachtig groot, de schulden zijn dat eveneens, om van de inflatie niet te spreken.
Het is niet zo verwonderlijk dat er een grootscheepse campagne gevoerd wordt
onder het motto: ‘De Mof zal betalen.’ Of dat te verwezenlijken valt, is een tweede.
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Overwinning voor Lloyd George

Duitse karikatuur van de sterke man van Engeland.

LONDEN, 28 december - De algemene verkiezingen in Groot-Brittannië hebben
een overwinning opgeleverd voor de coalitie van Lloyd George. Ze behaalde een
meerderheid van 262 zetels op de partijen buiten de coalitie.
Alle ministers keren terug naar het Paleis van Westminster. De Liberalen zijn van
het toneel verdwenen. De Labour-vertegenwoordiging is aanzienlijk vergroot. Barnes
en andere leiders van de patriottistische fractie werden gekozen met grote
meerderheden. Arthur Henderson en de leiders van de pacifisten werden
onverbiddelijk afgewezen. Alle vrouwelijke kandidaten met uitzondering van
mevrouw Markiewicz werden verslagen. In Ierland boekte Sinn Fein overal winst,
terwijl een half dozijn nationalisten moeite had het hoofd boven water te houden.

President van Portugal gedood
LISSABON, 14 december - De Portugese president Sidonio Pais, die een jaar geleden
een militaire dictatuur heeft gevestigd, is vermoord. Pais had met zijn ‘nieuwe
republiek’ een rechts bewind willen vestigen, op dictatoriale leest geschoeid. De
scherpe kritiek op de repressie en op de oorlogsinspanningen, die een zware last op
de Portugese samenleving legden, had zijn bewind sterk onder druk gezet. Ernstige
sociale onlusten leidden ertoe dat de regering over een aantal delen van het land de
controle verloor.
Na de moord op Pais kwam het in het noorden en zuiden tot opstandjes,
aangewakkerd door de monarchisten die hun oude macht willen herstellen.
In het zuiden herwon de overgangsregering van admiraal Joao de Canto y Castro
weer snel de macht, maar in het noorden hielden de monarchisten het een maand uit
tegen de regeringstroepen.

[1919]
1919
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1.
De Wet-De Visser inzake de gelijkstelling van christelijk en openbaar lager onderwijs,
die op 12 juni 1917 door de Tweede Kamer werd aangenomen, wordt van kracht.

2.
Litouwen wordt onafhankelijk. →

2.
In Ierland breekt een anti-Britse opstand uit.

5.
In Berlijn breekt de Spartakusopstansd uit. De regering kondigt de staat van beleg
af. →

11.
De SPD-minister Noske slaat met hulp van het leger de revolutionaire
Spartakusopstand in Berlijn neer. →

11.
Roemenië annexeert Transsylvanië.
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15.
In Berlijn worden de KPD-leiders Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht na hun
arrestatie door soldaten vermoord. →

15.
In Buenos Aires vindt een bloedbad plaats: de ‘semana trágica.’ →

17.
Ignaz Paderewski wordt eerste minister in Polen.

18.
De vredesconferentie van Versailles wordt onder voorzitterschap van de Franse
minister-president Clemenceau geopend. →

19.
Bij de verkiezingen voor de Duitse Constituante behaalt de SPD 39,9% van de
stemmen. →

21.
De voor de Sinn Fein gekozen leden van het Britse parlement drie kwart van het
aantal Ierse afgevaardigden - weigeren hun zetels in te nemen, maar proclameren
zich tot parlement van het vrije Ierland.

25.
De vredesconferentie van Versailles aanvaardt het principe van het Volkenbondsplan
van president Wilson.

31.
De delegaties van de vredesconferentie bereiken overeenstemming over het lot van
de voormalige Duitse kolonies.
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Geboren:
1.
Jerome David Salinger, Amerikaans schrijver

Gestorven:
6.
Theodore Roosevelt (27-10-1858)
Amerikaans militair en Republikeins politicus

Conferentie in Versailles
VERSAILLES, 18 januari - Vandaag is op het Franse ministerie van Buitenlandse
Zaken aan de Quai d'Orsay de vredesconferentie geopend. Zeventig afgevaardigden
uit zevenentwintig landen nemen eraan deel. De mogendheden die de oorlog verloren,
zijn echter niet vertegenwoordigd.
De conferentie staat onder voorzitterschap van de Franse premier, Georges
Clemenceau, die zelf in een nogal lastig parket verkeert. Enerzijds zou hij, onder
druk van een deel van de Franse publieke opinie, voor Frankrijk zoveel mogelijk in
de wacht willen slepen. Anderzijds staat hij erop het bondgenootschap met de Britten
en Amerikanen te handhaven.
Dezen zijn op hun beurt zeer gehecht aan het door de Amerikaanse president
Wilson opgestelde vredesplan in veertien punten, waaruit een vergevingsgezinde
houding tegenover de overwonnen naties spreekt en dat met name de annexering van
grondgebied verwerpt.
Ook wenst Wilson de oprichting van een volkenbond, waarbij Duitsland en
Oostenrijk op den duur ook vertegenwoordigd zouden zijn.
Behalve premier Clemenceau is van de
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Karikatuur in het Duitse blad ‘Simplicissimus’. Wilsons ideaal van een Volkenbond loopt stuk op de
tegenwerking van Clemenceau en Lloyd George.

Grote Vier ook de Italiaanse regeringsleider Vittorio Emanuele Orlando zeer tegen
Wilsons vredesplan gekant. De Italianen staan op zekere grensverleggingen.

Litouwen verklaart zich onafhankelijk
KAUNAS, 2 januari - De Litouwse regering is vandaag vertrokken uit de hoofdstad
Vilnius, die door de bolsjevistische troepen bedreigd wordt. Dit is een gevolg van
het wegtrekken van de Duitse troepen na 11 november vorig jaar.
Op 16 februari 1918 tekenden alle leden van de Raad van Litouwen in Vilnius de
Declaratie van Onafhankelijkheid. Hoewel Litouwen niet meer behoorde tot het
Russische rijk waarvan het vanaf 1795 tot 1915 deel uitmaakte, bleef dit kleine
Baltische land door Duitse troepen bezet. De declaratie werd op 18 februari in tal
van Duitse kranten opgenomen en met gemengde gevoelens ontvangen.
De Duitse kanselier von Hertling eiste in een brief op 21 februari van de Raad van
Litouwen dat de nieuwe staat onder Duitse controle zou blijven. Na de Vrede van
Brest-Litovsk moest Rusland officieel afstand doen van de Baltische landen, maar
de Duitsers, die verder streden aan het westelijk front, wilden dat de Baltische landen
zich vrijwillig bij Duitsland aansloten.
Pas op 5 oktober, toen von Baden von Hertling als kanselier verving, ging de
Rijksdag akkoord met de wens van de volkeren van de drie Baltische landen om
onafhankelijke regeringen in te stellen. De eerste Litouwse regering werd op 11
november gevormd, de dag dat de oorlog beëindigd werd.

Bloedbad Argentinië: ‘semana trágica’
BUENOS AIRES, 15 januari - In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft een
bloedbad plaatsgevonden. De week waarin dit gebeurde, en waarbij mogelijk
duizenden doden zijn gevallen, wordtde ‘semana trágica’, de ‘tragische week’,
genoemd.
Directe aanleiding tot het bloedbad was een schietpartij onder stakende arbeiders.
Vervolgens schoot de politie op de menigte die in de straten van Buenos Aires
protesteerde tegen de eerste schietpartij. Hierop volgden rellen en plunderingen,
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waarbij de politie in het wilde weg op de demonstranten schoot. De slachting breidde
zich uit met gerichte aanvallen op joden en mensen die werden verdacht van
communistische of anarchistische sympathieën.
In Argentinië hebben de communisten en anarchisten grote invloed, vooral in de
vakbonden, dank zij de immigratie van arbeiders uit Europa.
Voor de regering van president Hipólito Irigoyen, die in 1916 werd gekozen,
vormen de gebeurtenissen een ernstige tegenslag. President Irigoyen was bezig met
steun van de vakbonden een sociale wetgeving in te voeren.
Door het meedogenloze politieoptreden heeft de Radicale regering het vertrouwen
van de vakbonden goeddeels verloren.
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Opstand wordt onderdrukt
BERLIJN, 21 januari - Het pas eergisteren gekozen parlement zal begin volgende
maand niet in Berlijn maar in de stad Weimar bijeenkomen om een nieuwe regering
te vormen en het land een nieuwe, republikeinse constitutie te geven.
Dit heeft de demissionaire rijkskanselier Friedrich Ebert besloten in verband met
de onlusten die in de Duitse hoofdstad, ook na het onderdrukken van de zogenaamde
Spartakus-opstand, nog altijd voortduren.
De Spartakusbond, die op 1 januari zichzelf had uitgeroepen tot Communistische
Partij Duitsland (KPD), had enkele dagen later een revolutionaire actie ontketend
om daarmee de verkiezingen van 19 januari onmogelijk te maken.
Op 5 januari hadden gewapende mannen van de KPD de Berlijnse wijk waar de
kranten worden gemaakt, bezet. Daarop had de regering de staat van beleg
afgekondigd en op 11 en 12 januari met gezagsgetrouwe eenheden de opstand met
harde hand neer geslagen. Enkele dagen later werden de KPD-leiders Liebknecht en
Luxemburg neergeschoten - volgens officiële lezing van de legercommandant nadat
zij hadden willen vluchten, volgens diverse ooggetuigen in koelen bloede.
Op 19 januari werden vervolgens de verkiezingen gehouden. Winnaars werden
de sociaal-democraten, de links-liberalen en het katholieke Centrum. De winst van
deze laatste partij wordt vooral toegeschreven aan de vrouwelijke kiezers. Zij maakten
54 procent van alle kiezers uit en hadden voor het eerst stemrecht.
De beslissing om niet in Berlijn maar in de Thüringse stad Weimar bijeen te komen,
is overigens niet alleen ingegeven door angst voor ongeregeldheden in Berlijn. Ook
wil men hiermee een distantie symboliseren tot het Pruisische verleden en een
republiek stichten in de stad van Goethe en Schiller.

Boven: op de Alexanderplatz in Berlijn hebben twee Spartakisten zich verschanst achter een
omgehaalde reclamezuil. Onder: Karl Liebknecht, een van de leiders van de Spartacusbond, houdt
een rede.
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2.
In Porto, Noord-Portugal, breken monarchistische rellen uit met het doel ex-koning
Manuel weer op de troon te helpen.

3.
In Bern vindt een internationale socialistische conferentie plaats.

3.
In Parijs vindt onder voorzitterschap van president Wilson de eerste plenaire
vergadering van de vredesconferentie plaats.

4.
De Bremer radenrepubliek wordt door vrijkorpsen omvergeworpen.
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6.
De Duitse Constituante komt te Weimar bijeen.

11.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Hymans, deponeert bij de
vredesonderhandelingen te Parijs een nota, waarin de annexionistische plannen van
de Belgische regering ten aanzien van Nederland (Limburg en Zeeuws-Vlaanderen)
zijn verwoord.

11.
Friedrich Ebert (SPD) wordt in Weimar tot president van Duitsland gekozen.

13.
Philipp Scheidemann (SPD) wordt benoemd tot kabinetsformateur.

13.
In Antwerpen wordt het Vlaamsche Front opgericht. →

14.
De royalistische opstand in Portugal wordt onderdrukt.

18.
In het Ruhrgebied breekt een algemene mijnstaking uit tegen de regeringsplannen
om de soldatenen arbeidersraden van hun macht te beroven.

20.
De Franse minister-president Clemenceau wordt bij een aanslag gewond.
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21.
In Barcelona breekt een revolutionaire staking uit. →

21.
De pas gekozen socialistische minister-president van Beieren, Kurt Eisner, wordt
door een rechts-radicale edelman vermoord. →

25.
Op de vredesconferentie te Parijs wordt het Handvest van de Volkenbond
aangenomen. →

Geboren:
18.
Heinz Kuhn, Duits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
17.
Sir Wilfrid Laurier (20-11-1841) Canadees liberaal politicus

Rechts-radicaal vermoordt Eisner

Kurt Eisner, vlak voor zijn dood.
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MÜNCHEN, 21 februari - De Beierse minister-president Kurt Eisner is vandaag
op weg naar de Landdag door de jonge rechts-radicale graaf Arco-Valley vermoord.
Toen enige ogenblikken later de plaatsvervangend premier Erich Auer in de Landdag
de aanslag op Eisner bekendmaakte, schoot de slager Alois Linder vanaf de publieke
tribune op Auer, die daarbij ernstig gewond raakte.
Eisner was sinds november minister-president van de revolutionaire Beierse
regering, nadat hij in die maand de leiding van de revolutie in München op zich had
genomen. Het zette veel kwaad bloed dat Eisner - in de Grote Oorlog een fel pacifist
- documenten uitgaf waaruit moest blijken dat alleen Duitsland schuld had aan de
oorlog.

Oprichting van de Frontpartij
ANTWERPEN, 13 februari - Een groep Vlaamse oud-strijders die tijdens de oorlog
actief was in de frontbeweging, aangevoerd door onder anderen Hendrik Borginon,
Adiel Debeuckelaere en Herman van Puymbroeck, heeft in Antwerpen Het Vlaamsche
Front, ook wel de Frontpartij genoemd, opgericht.
In datzelfde jaar ontstaan nog verscheidene andere plaatselijke afdelingen, onder
meer in Aalst, Gent, Brugge en Mechelen.
De Frontpartij heeft als belangrijkste programmapunt het zelfbestuur voor
Vlamingen en Walen binnen het Belgische staatsverband. Op levensbeschouwelijk
vlak staat de partij de godsvrede voor, dat wil zeggen samenwerking tussen gelovigen
en vrijzinnigen.
De nieuwe Vlaams-nationalistische partij neemt deel aan de verkiezingen van
1919 en behaalt meteen vijf kamerzetels.
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Volkenbond moet oorlog voorkomen
VERSAILLES, 25 februari - De delegaties die deelnemen aan de vredesconferentie
te Versailles, hebben vandaag het door de Amerikaanse president Wilson voorgestelde
Handvest van de Volkenbond aangenomen. Dit moet nog door de plenaire vergadering
geratificeerd worden.
Het Handvest van de Volkenbond dient het eerste deel te vormen van het
vredesverdrag, dat tijdens deze conferentie tot stand moet komen. Het bestaat uit 26
artikelen, die in meerderheid handelen over maatregelen om oorlog te voorkomen.
In mindere mate is er sprake van het positief bevorderen van vrede, door het
wegnemen van spanningen, het scheppen van mogelijkheden tot overleg en meer in
het algemeen het creëren van vrede bevorderende situaties.
Artikel 14 voorziet in de oprichting van een Permanent Hof van Internationale
Justitie. Ook zullen er verschillende instanties ter bevordering van het welzijn in het
leven geroepen worden, met betrekking tot de arbeid, de gezondheid, de landbouw.
De koloniën van de verslagenen zullen mandaatgebieden worden, en onder het
toezicht van andere mogendheden worden geplaatst.

Barcelona donker na staking
BARCELONA, 21 februari - Een staking bij de waterkrachtcentrale La Canadiense
heeft heel Barcelona in het donker gezet en zelf de voedselvoorziening in gevaar
gebracht.
Aanleiding voor de staking zijn looneisen van het kader bij de centrale, maar op
de achtergrond speelt een conflict tussen de Catalaanse werkgevers, die gesteund
worden door de militaire autoriteiten, en de vakbonden, die naast economische
duidelijk politieke doeleinden hadden met de staking.
Bemiddelingspogingen van de regering in Madrid, wier gezag aanzienlijk is
getaand, blijven zonder resultaat. Pogingen van het gemeentebestuur van Barcelona
om te onderhandelen met gematigde elementen binnen de vakbonden worden
gedwarsboomd door de werkgevers en de militairen.
De staking bij La Canadiense is een van de meest tot de verbeelding sprekende
stakingen tot nu toe. Barcelona maakt een zeer roerige periode door, met veel
stakingen en ook veel politieke moorden. De oproepen tot vernietiging van de
burgerlijke samenleving gaan gepaard met de eis tot zelfbeschikking voor Catalonië.
In 1913 was een zeer beperkte mate van autonomie gegeven aan de Mancomunidad
(gemenebest) van de vier Catalaanse provincies.
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1.
Japan stuurt troepen naar Korea. →

3.
De KPD roept op tot algemene staking. De regering neemt militaire
voorzorgsmaatregelen.

6.
In Moskou wordt het oprichlingscongres van de Derde Internationale beeindigd met
de aanneming van het 21 -puntenprogram van Lenin (voorwaarden waaraan een
revolutionaire partij moet voldoen). →

8.
Na arrestatie door de Britten van Egyptische nationalisten, onder wie Saad Zaghloel
Pasja, de leider van de Wafd-partij, breken in Caïro onlusten uit.

11.
De door de KPD geentameerde algemene staking in Berlijn wordt in bloed gesmoord.
→

17.
In Amsterdam breekt een algemene metaalstaking uit om de uitvoering van de Wet
op de 8-urendag en invoering van minimumloon af te dwingen.

21.
In Hongarije wordt minister-president Károlyi afgezet. →
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23.
Mussolini vormt in Noord-Italië fascistische knokploegen, de Fasci di Combattimento.
→

23.
Op het achtste Congres der Bolsjeviki (of tweede van de communistische partij) te
Moskou wordt de partij gereorganiseerd (oprichting van Politburo en Centraal Comité)
en wordt er een nieuw partijprogram aangenomen.

23.
De Geallieerde Raad van de vredesconferentie te Parijs, de Raad van X, delegeert
zijn bevoegdheden aan de Grote Vier (Wilson, Clemenceau, Lloyd George en
Orlando).

30.
De Indiase oppositieleider Gandhi kondigt verzet aan tegen de Rowlatt Act. →

30.
Belgische troepen bezetten Düsseldorf.

31.
In het Ruhrgebied breekt een opstand uit tegen de regering-Scheidemann. De staat
van beleg wordt afgekondigd.

31.
Op de Parijse vredesconferentie valt het besluit om de zetel van de Volkenbond te
vestigen in het Zwitserse Genève.

Rebellen zijn geëxecuteerd
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Militairen patrouilleren in de straten van Berlijn.

BERLIJN, 11 maart - Negenentwintig rebellen uit de Duitse ‘Volksmarinedivision’
zijn vandaag door regeringstroepen gearresteerd en vervolgens geexecuteerd. Met
deze executies zijn de ongeregeldheden van de afgelopen weken tussen het
regeringsgezag en opstandelingen geëscaleerd.
Het jongste conflict begon op 25 februari toen een algemene staking was
uitgebroken. In diverse steden in Duitsland was het daarna tot ernstige
ongeregeldheden gekomen.
Begin maart had de minister van Defensie, de sociaal-democraat Gustav Noske,
opnieuw de staat van beleg afgekondigd. In de straten van Berlijn waren vervolgens
bloedige gevechten geleverd tussen legereenheden, gesteund door vrijwilligers, en
gewapende revolutionairen.
Op 9 maart had Noske bevel gegeven om ‘een ieder die met wapens in de hand
gericht op regeringstroepen wordt aangetroffen, onmiddellijk neer te schieten’. Dit
bevel heeft vandaag tot de executies geleid. In diverse partijen, maar ook in
legerkringen is hierop ernstige kritiek geuit.
Het oorlogsrecht bijvoorbeeld verbiedt het doden van een vijand op een moment
dat deze al buiten gevecht is gesteld, zoals dat met de matrozen het geval was.
In het parlement wordt dan ook een heftige discussie met minister Noske verwacht,
die tot nu toe het optreden van het leger verdedigt.

Onlusten in India na Rowlatt Act
DELHI, 30 maart - In de Indiase hoofdstad Delhi zijn in de loop van de dag ernstige
ongeregeldheden uitgebroken naar aanleiding van de Rowlatt Act. Daarbij zijn acht
doden gevallen. Volgens deze wet, die eerder deze maand werd afgekondigd, hebben
de Britse autoriteiten voortaan de bevoegdheid om extremisten twee jaar gevangen
te zetten zonder vorm van proces.
De onlusten braken uit nadat een Indiase rechtsgeleerde, M.K. Gandhi, voor 6
april aanstaande een ‘hartal’, (treurdag) ofte wel een algemene staking en
winkelsluiting voor geheel India had afgekondigd.
Gandhi, die zegt een aanhanger van passief, geweldloos verzet te zijn, wil met
deze staking bewerkstelligen dat het Britse bestuur van India onmogelijk wordt
gemaakt. De advocaat heeft deze protestmethode eerder met succes toegepast in
Zuid-Afrika.
Waarnemers vrezen echter dat in India veel mensen het pacifisme van Gandhi
naast zich neer zullen leggen en gehoor zullen geven aan de vele oproepen tot geweld
die de Rowlatt Act ook heeft uitgelokt. Er hangen in India affiches met de tekst:
‘Gewelddadig verzet zal de kop van de adder verpletteren... Maak de Britse honden
af, overal waar u ze treft’.
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Mahatma K. Gandhi.
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Oprichtingscongres Komintern in Moskou
MOSKOU, 4 maart - Afgevaardigden van de 21 communistische en
links-socialistische partijen uit Europa, Azië en Amerika zijn te Moskou
bijeengekomen om de Derde Communistische Internationale (Komintern) op te
richten.
Na bespreking van de statuten van de Komintern nemen de afgevaardigden de 21
punten tellende toelatingseisen aan. Verder keurde het Congres ideeën van Lenin
omtrent burgerlijke democratie en dictatuur van het proletariaat goed. In een speciaal
manifest - De theorie en tactiek van het bolsjevisme, geschreven door Nicolaj
Boecharin - wendt de Komintern zich tot de proletariërs van alle landen met het
verzoek Sovjet-Rusland te verdedigen. Ook roept het Congres arbeiders in de hele
wereld op naar de overwinning van de Sovjets te streven.
Volgens de Sovjetrussische pers zullen het Congres en de oprichting van de
Komintern, onder de leuze van de dictatuur van het proletariaat, leiden tot de
bundeling van alle krachten van de proletariërs.
De organisatiestructuur van de Komintern komt overeen met die van de Russische
communistische partij: een uitvoerend comité (vergelijkbaar

Op het Rode Plein in Moskou spreekt een gedelegeerde van het tweede Congres van de Komintern
de massa toe.

met het Centraal Comité) dat de leiding heeft wanneer het Congres niet in zitting is
en een klein presidium (vergelijkbaar met het Politburo) dat de taken waarneemt
wanneer het uitvoerend comité niet bijeen is. Tot voorzitter van de Komintern is
Grigorij Zinovjev benoemd, Boecharin is lid van het presidium.
Hoewel het doel van de Komintern formeel de verspreiding van de wereldrevolutie
is, zien veel waarnemers deze organisatie voornamelijk als een middel van de
Sovjet-Unie om de internationale communistische beweging te controleren. De
Komintern is op Sovjetrussisch initiatief opgericht, haar hoofdkwartier is in Moskou
gevestigd, de CPSU is oververtegenwoordigd in haar organen en de meerderheid
van de buitenlandse communisten staat sympathiek tegenover Lenins staat.
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Lenin (tweede van rechts) woont de opening bij van het eerste Congres van de Komintern te Moskou.

Japanse leger treedt hard op in Korea
SEOEL, 6 maart - Bij aanhoudende demonstraties in de Koreaanse hoofdstad Seoel,
waaraan naar schatting twee miljoen mensen deelnamen, zijn de afgelopen dagen
duizenden om het leven gekomen. Het Japanse leger en de politie treden zeer
hardhandig op tegen de bevolking, die de straat op is gegaan om onafhankelijkheid
van de Japanners te eisen.
De enorme golf van protesten in Korea volgt op de dood van de geliefde Keizer
Kojong, die bij uitstek het symbool geworden was van het Koreaanse streven naar
onafhankelijkheid. Na het nieuws van de dood van keizer Kojong stroomden Koreanen
van heinde en verre de hoofdstad binnen voor rouwplechtigheden. Dit leidde als
vanzelf tot felle anti-Japanse demonstraties en tot een eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring van het Koreaanse verzet.
De leiders van dit verzet zijn inmiddels naar Sjanghai gevlucht waar zij een regering
in ballingschap willen formeren. De anti-Japanse sentimenten onder de Koreaanse
bevolking zijn sinds de annexatie in 1910 sterk toegenomen.
De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat Japan probeert om de Koreanen de
Japanse levenswijze op en cultuur op te dringen.

Benito Mussolini vormt knokploegen
MILAAN, 23 maart - In Milaan zijn onder leiding van Benito Mussolini de Fasci
Italiani di Combattimento (Italiaanse strijdgroepen) opgericht.
Onder de 119 mensen die hiervoor in de ‘Club van zakenlieden’ aan de Piazza
San Sepolcro samenkwamen, waren revolutionaire interventionisten, socialisten,
anarchisten, republikeinen en voormalige leden van de stoottroepen, de Arditi.
De doelstellingen van de groep zijn een mengeling van revolutionaire, socialistische
ideeën en conservatieve gedachten. Naast pleidooien voor een achturige werkdag,
vermogensbelasting en confiscatie van kerkelijke bezittingen bepleit de groep ook
de vorming van een nieuwe grondwet en afschaffing van de Senaat. ‘Wij staan onszelf
de luxe toe aristocraten en democraten te zijn, conservatieven en progressieven,
reactionairen en revolutionairen... afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheid,’
stelt Mussolini in zijn dagblad.
Mussolini speelt met de oprichting van de Fasci in op de angst onder de bourgeoisie
voor het bolsjevisme en op de onvrede van voormalige soldaten over de
vredesvoorwaarden. De groep komt voort uit de Fascio die Mussolini eind 1914 in
Milaan had opgericht, maar die slechts één keer was samengekomen. Ook in Genua,
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Verona, Napels, Parma en Bologna worden snel Fasci opgericht. Meestal zijn zij vrij
klein, maar de Fascio van Milaan krijgt in april nationale aandacht met een aanval
op demonstrerende stakers en plundering van het gebouw van de socialistische
partijkrant Avanti!
De woorden Fascio en Fascismo zijn ontleend aan de Romeinse fasces, tot een
bundel samengebonden staven van iepe- of beukehout met een bijl, die het symbool
vormden van de macht van magistraten in het oude Rome.

Een ‘squadracce’, een fascistische knokploeg.
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Hongarije Sovjet-republiek

Boven: nieuw gerekruteerde soldaten van de Hongaarse Sovjet-republiek marcheren door Boedapest.
Onder: Pogany, een volgeling van Béla Kun, houdt een redevoering op het Plein van Duizend jaar
in Boedapest.

BOEDAPEST, 21 maart - In Boedapest is 's werelds tweede ‘sovjet-republiek’
uitgeroepen onder leiding van de bolsjeviek Béla Kun. Hij heeft graaf Mihály Károlyi
vandaag opzij gezet.
Het bewind van de Hongaarse premier dat begon na de abdicatie van keizer Karel
en de uitroeping van de Hongaarse onafhankelijkheid, is een mislukking geworden.
Na de onafhankelijkheidsverklaring rukten Roemeense troepen Transsylvanië binnen
om dit gebied op Hongarije te veroveren, terwijl in het zuiden Servische troepen de
Vojvodina en in het noorden Tsjechische troepen een deel van Hongarije in hun
macht kregen.
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Naar schatting wordt twee derde van het Hongaarse grondgebied op het ogenblik
door drie buurlanden bezet gehouden; vooral de Roemenen rukken nog steeds in snel
tempo op.
Door de chaos, waarin Hongarije sinds de onafhankelijkheid heeft verkeerd, is
van Károlyi's hervormingen niets terechtgekomen.
De nieuwe leider, Béla Kun, heeft zijn landgenoten Russische hulp tegen de
Roemenen beloofd.
In het door de Fransen bezette Szeged is inmiddels een tegenregering gevormd
door admiraal Miklós Horthy.
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5.
Eamon de Valera wordt gekozen tot president van de Sinn Fein Dáil (de Ierse
nationalistische parlementsleden die zich tot Constituante van het vrije Ierland hebben
geproclameerd).

8.
Nadat de geallieerde interventielegers zich hebben teruggetrokken, rukt het Rode
Leger de Krim binnen.

10.
In Mexico wordt de boerenleider en revolutionair Emiliano Zapata door een agent
van president Carranza vermoord.

10.
Belgische politieke partijen sluiten een stembusakkoord ten aanzien van het kiesrecht:
er komt algemeen kiesrecht voor mannen en oorlogsweduwen. →
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11.
Op de Parijse vredesconferentie wordt besloten tot oprichting van het Internationaal
Arbeidsbureau ter Bestudering en Bevordering van Arbeidswetgeving.

12.
Het Britse Lagerhuis besluit tot invoering van de 48-urige werkweek en van
minimumloon.

13.
In Brits Indië schiet het leger in Amritsar op een menigte, die demonstreert in het
kader van de geweldloos-verzet-campagne van Gandhi om zelfbestuur af te dwingen.
Er vallen 379 slachtoffers. →

15.
De Amsterdamse algemene metaalstaking eindigt in een overwinning: de eerste
landelijke CAO in de metaalindustrie wordt afgesloten. →

19.
In de VS maakt Leslie Irvin de eerste vrije val. →

19.
De Franse Assemblée neemt de Wet op de 8-urendag aan.

20.
In Belgrado vindt het stichtingscongres plaats van de Socialistische Arbeiders Partij.
Zij sluit zich aan bij de Derde Internationale.

28.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De Witte legers onder leiding van admiraal Koltsjak rukken steeds verder op. →

28.
De plenaire vergadering van de vredesconferentie van Parijs gaat akkoord met het
Handvest van de Volkenbond.

30.
In België wordt de 8,5 urige werkdag voor mijnwerkers ingevoerd.

Geboren:
8.
Ian Smith, Rhodesisch politicus

Overwinning voor metaalstakers
AMSTERDAM, 15 april - De staking die 22 Amsterdamse metaalverwerkende
bedrijven ongeveer een maand heeft stilgelegd, is beëindigd. Werkgevers en -nemers
hebben een akkoord bereikt over een landelijke CAO, die onder andere de invoering
van de 8-urendag regelt.
De staking brak uit op 17 maart, nadat de landelijke onderhandelingen tussen
werkgevers en -nemers waren vastgelopen. De vijf metaalvakbonden, verenigd in
de Centrale Commissie van Vakvereenigingen (CCV), eisten invoering van de
8-urendag en van een persoonlijk minimumloon, alsmede forse loonsverhogingen.
De werkgevers, samenwerkend in de Centrale Werkgeverscommissie voor Collectieve
Arbeidsovereenkomsten (CWA), wilden wel praten over de 8-urendag en
loonsverhogingen, maar niet over persoonlijke minimumlonen. De CWA wilde de
algemene invoering van gemiddelde uurinkomens, zoals bedacht door
Werkspoor-directeur ir. M. Triebels en in al 130 bedrijven ingevoerd. Dit loonstelsel,
door de vakbeweging beschouwd als een ‘jaagsysteem’, bevordert de
arbeidsproduktiviteit.
Ongeveer 4500 arbeiders (van wie 3000 georganiseerd, de helft in de socialistische
ANMB) gaven aan de stakingsoproep gehoor: 22 bedrijven kwamen plat te liggen.
De CCV besloot ook de ongeorganiseerden financieel te steunen. De CWA, inmiddels
omgevormd tot ‘Metaalbond’, nam het besluit de door de staking getroffen werkgevers
financieel schadeloos te stellen.
Al snel bleek dat er in de CCV tegenstellingen bestonden tussen de socialistische
en de katholieke bond. De bestuurders en geestelijk adviseurs van St. Eloy vreesden
de mogelijkheid van een socialistische machtsovername, waarbij de staking zou
kunnen worden gebruikt als instrument; de ANMB beschuldigde de katholieke bond
ervan te trachten op eigen houtje een akkoord met de werkgevers te sluiten. Inderdaad
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waren er onderhandelingen op gang gekomen tussen de Metaalbond en St. Eloy. De
ANMB schoof daarop als onderhandelaar de populaire ANDB-bestuurder De Miranda
naar voren. Deze kwam direct met een duidelijk eisenpakket: 8-urendag, invoering
van een gemiddeld loon (standaardloon) met een persoonlijk gegarandeerd uurloon
voor ijverige en vakbekwame metaalbewerkers en een forse verhoging van tarieven
voor overwerk.
Nadat enkele grote metaalbedrijven in Rotterdam en Twenthe hun verzet hadden
opgegeven, bereikten werkgevers en -nemers vrij snel een akkoord, dat zal worden
vastgelegd in een landelijke CAO, de eerste in het metaalbedrijf.
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Sovjets vrezen Koltsjak

Franse troepen in Odessa helpen het leger van Denikin.

MOSKOU, 28 april - ‘Allen ten strijde tegen Koltsjak.’ Deze strijdlustige leuze
van Lenin geeft weer hoe bedreigd de Sovjetrussische regering zich voelt in verband
met de verbazingwekkende opmars van de legers van admiraal Koltsjak, die sinds
november 1918 de Witte legers uit het Siberische Omsk leidt en de titel ‘opperste
heerser’ heeft. In december veroverde hij Perm en vervolgens rukten zijn legers in
maart bijna tot aan de Wolga op. De Witten mikken op Archangelsk en Moskou. In
strategisch opzicht zou het van groter belang zijn om zich in verbinding te stellen
met de legers van generaal Denikin in het zuiden, maar de twee bevelhebbers
beschouwen elkaar als concurrent en proberen op eigen kracht Moskou te veroveren.
Het Rode Leger trekt zich voor Koltsjak terug, maar is niet definitief verslagen.
Deze maand zijn bijna 60 000 man voor het Rode Leger gemobiliseerd en vandaag
is een tegenoffensief van start gegaan.

Akkoord in België inzake kiesrecht
BRUSSEL, 10 april - Na een discussie die zich drie maanden heeft voortgesleept, is
de wet die de eerstvolgende parlementaire verkiezingen op basis van het algemeen
enkelvoudig stemrecht mogelijk maakt, eenparig in de Kamers goedgekeurd.
De conservatieve vleugel van de Katholieke Partij had zich heftig tegen het
wetsontwerp verzet omdat de vereiste grondwetsherziening pas na de verkiezingen
zou plaatsvinden. De socialisten wilden echter van geen verkiezingsuitstel weten,
waarop de katholieken het vrouwenstemrecht ter sprake brachten. Hiertegen kwamen
de liberalen en de socialisten in verzet omdat zij vreesden dat dit uitsluitend winst
voor de Katholieke Partij zou betekenen. De dreigende regeringscrisis werd afgewend
door een compromisvoorstel dat algemeen stemrecht voorziet voor alle mannen vanaf
21 jaar en stemrecht geeft aan oorlogsweduwen en vrouwen die hun zoons hebben
verloren.
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Parachutist maakt eerste vrije val
DAYTON, 19 april - Op een hoogte van 915 meter is de Amerikaan Leslie Leroy
Irvin uit een vliegtuig gesprongen waarna hij enige tijd een vrije val heeft gemaakt.
Daarna ontvouwde hij zijn parachute om een veilige en zachte landing op McCook
Field te maken.
Irvin droeg de speciaal voor het leger ontwikkelde parachute in een tas op zijn
rug, en hij moest aan een ontsluitingskoord trekken om de tas te openen. De met een
veer uitgeruste loodsparachute sprong op dat moment automatisch naar buiten en
trok de draaglijnen en de hoofdparachute uit de tas.
Irvin is niet de eerste die met een parachute uit een vliegtuig is gesprongen. Kapitein
Albert Berry heeft de primeur van dat waagstuk op zijn naam staan. In 1912 maakte
hij boven St.-Louis de allereerste sprong, maar van een vrije val was toen geen sprake
omdat de parachute van Albert Berry onmiddellijk openging.

Britse leger schiet op betogers in India: 379 doden
AMRITSAR, 13 april - Het Britse leger heeft vandaag in de Indiase stad Amritsar
een bloedbad aangericht onder een menigte ongewapende betogers. Daarbij zijn 379
mannen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen. 1200 mensen raakten gewond.
De slachting werd aangericht op bevel van generaal Dyer, die het vuur liet openen
op een door hoge gebouwen en muren ingesloten menigte van ongeveer vijfduizend
mensen. Volgens zijn eigen zeggen was dit de enige manier voor zijn vijftig soldaten
om de situatie in de hand te houden. Om het oproer de kop in te drukken liet Dyer
verder veel bewoners van Amritsar vernederingen ondergaan, zoals het op handen
en voeten kruipen door een straat waar onlangs een Engelse zendelinge werd
vermoord.
De schietpartij en de ‘crawling-order’ zijn in Londen woedend bekritiseerd door
de minister van Oorlog, Winston Churchill.
De onlusten in Amritsar, en in vele andere steden in India, zijn het directe gevolg
van Mahatma Gandhi's oproep tot een algemene vreedzame staking, een zogenaamde
‘hartal’. Al wekenlang zijn Engelsen niet meer veilig en velen worden op straat door
woedende Indiërs vermoord.
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Amritsar was dezer dagen het toneel van een gewelddadig treffen tussen Indiërs en het Britse leger.
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1.
In Parijs en andere hoofdsteden wordt massaal de Dag van de Arbeid gevierd. In
Duitsland is dit voor het eerst een vrije dag.

3.
De nieuwe emir van Afghanistan, Amanoellah, begint een oorlog tegen
Groot-Brittannië en trekt met zijn troepen Brits Indië binnen.
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4.
In China komen studenten massaal in opstand. →

6.
De vredesconferentie van Parijs stemt in met het plan van de Zuid-afrikaanse
onderhandelaar Smuts om de Duitse ex-koloniën om te vormen tot mandaatgebieden
van de Volkenbond. Groot-Brittannië krijgt Duits Oost-Afrika, Zuid-Afrika Duits
Zuidwest-Afrika en Japan de Marianen en Carolinen.

13.
De Witte generaal Joedenitsj begint een offensief in Estland richting Petrograd.

14.
In de Belgische Kamer wordt gediscussieerd over taalgelijkheid. →

22.
De hoofdstad van Letland, Riga, valt in handen van Witte legers.

26.
De Geallieerde Raad (Grote Vier) van de Parijse vredesconferentie erkent de
contrarevolutionaire generaals Denikin en Koltsjak als de wettige vertegenwoordigers
van het Russische volk.

28.
De Belgische troepen bezetten Eupen, Malmédy en Moresnet, twee dagen eerder
door de Parijse vredesconferentie als genoegdoening aan België toegewezen. →

28.
Armenië proclameert de onafhankelijkheid.
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29.
De algemene relativiteitstheorie van Einstein wordt bevestigd. →

30.
Ruanda-Burundi, een deel van de voormalige kolonie Duits Oost-Afrika, wordt door
de Parijse vredesconferentie als mandaatgebied aan België toegewezen. →

Geboren:
7.
Eva Perón, geb. Eva Maria Duarte († 26-7-1952) echtgenote van de Argentijnse
dictator Juan Perón

Gestorven:
2.
Gustav Landauer (7-4-1870) Duits socialistisch politicus en theoreticus
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Geallieerden verdelen Duitse koloniën
VERSAILLES, 30 mei - De verdeling onder de Geallieerden van de voormalige
Duitse koloniën in Afrika gaat door, zo is op de Parijse vredesconferentie besloten.
Vandaag is Ruanda-Urundi aan België toegewezen. Eerder deze maand werden Duits
Oost-Afrika naar Groot-Brittannië en Duits Zuidwest-Afrika naar de Unie van
Zuid-Afrika toegeschoven.
Frankrijk kreeg Togo en het grootste deel van Kameroen (een smalle strook in het
noorden ging naar de Britten) in de schoot geworpen. In alle gevallen gaat het om
mandaatgebieden.
De toewijzing van deze mandaatgebieden komt overeen met de veroveringen,
zoals deze in de afgelopen jaren geschiedden.
De Belgen vielen vanuit Kongo Ruanda-Urundi binnen en waren de niet erg talrijke
Duitse troepen snel de baas. In Duits Zuidwest-Afrika werden de Duitsers verslagen
door een Zuidafrikaans leger onder leiding van Botha.
Kameroen en Duits Oost-Afrika waren minder gemakkelijk te veroveren. De
Geallieerden traden daar dan ook gezamenlijk op.
In Duits Oost-Afrika kregen Britten en Belgen de steun van de Portugezen. Zelfs
toen duurde het nagenoeg nog tot in 1918 voordat de Geallieerden zich definitief als
de overwinnaars mochten beschouwen.

De Franse premier Clemenceau (met stok wijzend), geflankeerd door zijn Britse collega Lloyd George
(links) en de Amerikaanse president Wilson, in Parijs.

Relativiteitstheorie Einstein is juist
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LONDEN, 29 mei - De algehele zonsverduistering die vandaag op het zuidelijk
halfrond kon worden waargenomen, heeft een indirect bewijs geleverd voor de
juistheid van de algemene relativiteitstheorie. Deze theorie werd in 1916 door de
inmiddels wereldberoemde natuurkundige Albert Einstein gepubliceerd.
Al in 1905 deed Einstein van zich spreken door drie geruchtmakende artikelen te
publiceren. In het eerste artikel verklaarde hij het foto-elektrisch effect door het
bestaan van ‘lichtdeeltjes’, de zogenaamde fotonen, te voorspellen. In een tweede
artikel gaf hij een verklaring van de Brownse beweging: de bewegingen van
stuifmeeldeeltjes op het water, die het eerste bewijs voor het bestaan van atomen
opleverden. In het derde artikel legde hij de grondslag voor zijn specifieke
relativiteitstheorie. Daarin kwam hij tot de conclusie dat de lichtsnelheid een absolute
constante is. Dat wil zeggen dat elke waarnemer, hoe snel deze zelf ook beweegt,
het licht met een snelheid van ongeveer 300 000 kilometer per seconde ziet voortijlen.
Daarnaast concludeerde Einstein dat de absolute eenparige (niet versnelde of
vertraagde) beweging niet te bepalen is. Alle eenparige bewegingen zijn relatief: ze
zijn slechts ten opzichte van iets anders te meten en te definiëren. In deze twee
postulaten ligt een derde, verbazingwekkend postulaat besloten: een universele tijd,
die voor alle waarnemers dezelfde is, bestaat niet. Men kan dit ook als volgt
uitdrukken: volgens Einstein lopen bewegende klokken langzamer dan klokken die
niet bewegen.
In 1905 schreef Einstein nog een vierde artikel, dat hij pas twee jaar later volledig
uitwerkte. Daarin toonde hij aan dat massa en energie gelijkwaardig zijn. Deze
equivalentie wordt uitgedrukt in de formule E = mc2 (E = energie, m = massa, c =
lichtsnelheid). Naar aanleiding van deze artikelen sprak Max Planck een kleine tien
jaar geleden de verwachting uit dat Einstein zal worden beschouwd als de Copernicus
van de 20ste eeuw. Daarin lijkt hij nu gelijk te krijgen.
In 1916 kwam Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie. Dit was een
uitbreiding van de specifieke relativiteitstheorie voor systemen die geen constante
snelheid ten opzichte van elkaar hebben. Een van Einsteins conclusies was, dat licht
in een zwaartekrachtveld moet worden afgebogen, of met andere woorden, dat de
ruimte in de buurt van een massa wordt gekromd.

Albert Einstein.

De zonsverduistering van vandaag gaf de gelegenheid sterren te observeren waarvan
de positie nauwkeurig bekend is. Het licht van deze sterren bleek inderdaad door de
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zon te worden afgebogen, waarmee de eerste indicatie voor de juistheid van Einsteins
revolutionaire theorie is geleverd.

Belgische grenzen worden verlegd
EUPEN, 28 mei - Met de toevoeging van Eupen, Malmédy en Moresnet heeft België
in het oosten strategisch beter verdedigbare grenzen gekregen. België was na de
oorlog met een uitgebreid eisenpakket naar Versailles getrokken om te onderhandelen
over een vredesverdrag met Duitsland. Van die eisen werd maar een zeer beperkt
gedeelte gerealiseerd. Vooral de aanspraken met betrekking tot Nederland en
Luxemburg botsten op een veto van de ‘Grote Drie’.
België heeft in Eupen, Malmédy en Moresnet echter niet alleen militaire maar ook
economische belangen. De Belgische zinkfabrieken Vieille Montagne zijn er gevestigd
en België wenste daarom Neutraal-Moresnet bij zijn grondgebied. België had van
Nederland reeds een deel van Moresnet gekregen na de omwenteling van 1830. Het
Neutraal- en het Pruisische Neu-Moresnet zijn er na het Verdrag van Versailles,
bijgekomen.

Kamer in België discussieert over taalgelijkheid
BRUSSEL, 14 mei - In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is geïnterpelleerd
over ‘de handelingen van het Bestuur op taalgebied en over de inzichten van de
Regeering betreffende de toepassing der taalgelijkheid, in de troonrede beloofd’.
Deze interpellatie, een gezamenlijk initiatief van de katholieke
volksvertegenwoordigers Aloïs van de Vyvere, Alfons van de Perre en Frans van
Cauwelaert - de ‘drie Vans’ -, is een van de eerste uitingen van de herleving van de
Vlaamse Beweging na de Grote Oorlog.
Aanleiding tot de interpellatie was het antwoord van minister Renkin op een vraag
van Van de Perre op 9 april. Renkin had toen gezegd dat de weigering van de post
om werken van de schrijver Albrecht Rodenbach te verzenden, een gevolg was van
het optreden van de militaire veiligheidsdienst.
In de interpellatie - die in het Frans werd gehouden, zodat ook de Walen deze
konden volgen - zette Van de Vyvere het minimumprogramma van de Vlaamse
Beweging uiteen. Van de Perre stelde vooral de misstanden aan het oorlogsfront aan
de kaak. Van Cauwelaert had het over de praktijken van de Belgische
veiligheidsdienst.
Uit het antwoord bleek dat de regering zich weinig bekommerde om de Vlaamse
verzuchtingen. Behalve van de Vlaamsgezinden in de eigen partij, kregen de ‘drie
Vans’ weinig steun. Een regeringsgezinde motie werd met ruime meerderheid
aangenomen.
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Massale opstand Chinese studenten
PEKING, 4 mei - Het studentenprotest dat aan de universiteit van Peking is begonnen,
heeft alle universitaire instellingen in de Chinese hoofdstad lamgelegd. De beweging
richt zich tegen buitenlandse overheersing van China maar wordt mede gevoed door
de afkeer van jonge Chinese intellectuelen van de op Confuciaanse leest geschoeide
leermethoden in het Chinese onderwijs.
Tijdens een demonstratie vandaag op het plein Tian An Men in het centrum van
Peking werden leuzen meegedragen waarin de akkoorden van buitenlandse machten
over invloedssferen in China werden aangevallen. In het bijzonder gaat het om de
Japanse concessies in Shandong: de overdracht door de Geallieerden van de vroegere
Duitse rechten aan Japan en de aanvaarding door de autoriteiten in Peking van ‘21
eisen’ van de Japanse regering.
Tijdens de demonstratie werd een pro-Japanse functionaris gemolesteerd en werd
een huis van een lid van de Chinese regering in brand gestoken.
China heeft in augustus 1917 de oorlog aan de Centrale mogendheden verklaard
in de hoop bij de vredesregeling een sterkere positie te hebben om Japans expansie
te neutraliseren. Nu is echter gebleken dat voorafgaand aan de vredesconferentie van
Versailles Japan geheime verdragen met Engeland, Frankrijk en Italië had gesloten
waarin zijn aanspraken op Shandong werden bevestigd.
De patriottische beweging onder de studenten van Peking valt samen met een
beweging voor de vernieuwing van de Chinese cultuur die eveneens de universiteit
van Peking als brandpunt heeft. Deze cultuurbeweging bepleit onder andere het
gebruik van de spreektaal in de Chinese letterkunde, vrouwenemancipatie en het
einde van de blinde gehoorzaamheid van de jongeren aan de ouderen.

Hongerende Chinezen. Chinese studenten verzetten zich steeds meer tegen de armoede in hun door
buitenlandse mogendheden overheerste land.
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1.
In Wiesbaden wordt een autonome Rijnlandse republiek uitgeroepen.

4.
De Geallieerden sluiten te Parijs een vredesverdrag met Hongarije.

5.
In Munchen wordt de leider van de (tweede) Beierse radenrepubliek, Eugen Leviné,
door vrijkorpsen vermoord.

6.
Finland verklaart de bolsjeviki de oorlog. →

6.
Minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek stelt de Tweede Kamer gerust dat
de Belgische annexatieplannen van de baan zijn omdat de Grote Vier ertegen zijn.
→

9.
In Frankrijk breekt een algemene metaalstaking uit.

9.
Het Rode Leger verovert Oefa.
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17.
De Finse Landdag neemt een republikeinse constitutie aan.

19.
De algemene staking in de Franse metaalindustrie wordt beëindigd.

19.
Moestafa Kemal verklaart het Nationale Congres te Angora onafhankelijk van de
regering te Constantinopel.

20.
Het Duitse kabinet-Scheidemann neemt ontslag uit onvrede met de tekst van het
voorgelegde vredesverdrag. →

21.
In Duitsland treedt het kabinet-Bauer aan. →

22.
De Duitse Rijksdag gaat - voorwaardelijk - akkoord met de tekst van het door de
Geallieerden voorgelegde vredesverdrag. →

23.
In Italië treedt het kabinet-Nitti aan als opvolger van het afgetreden kabinet-Orlando.

25.
In Hamburg breekt een Spartacistische opstand uit.

28.
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In Versailles wordt het vredesverdrag tussen Duitsland en de Geallieerden plechtig
ondertekend. →

Geboren:
17.
Max Dendermonde (ps. van Henk Hazelhoff), Nederlands schrijver en dichter

Gestorven:
20.
Jacob Verdam (22-1-1845) Nederlands filoloog

30.
Lord John William Strutt Raleigh (12-11-1842) Brits fysicus; (gedeelde) Nobelprijs
in 1904

Bewoners van Zeeuws-Vlaanderen demonstreren in Den Haag tegen de annexatie van hun gebied
door België.

Geen Belgische annexaties
DEN HAAG, 6 juni - Er is geen sprake van, aldus minister van Buitenlandse Zaken
Van Karnebeek in de Tweede Kamer, dat Zeeuws-Vlaanderen en een deel van
Zuid-Limburg Belgisch bezit zullen worden.
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De grote mogendheden, bijeen op de vredesconferentie in Parijs, hebben de
Belgische annexatieplannen van Nederlandse gebiedsdelen van de hand gewezen.
Direct na het einde van de oorlog gingen er in België stemmen op om
Zeeuws-Vlaanderen en het zuidelijk deel van Limburg te annexeren. Dit om de
defensie van België te versterken (Maas en Schelde zouden dan direct deel uitmaken
van de Belgische verdedigingslinies), alsmede om iets vergoed te krijgen van de in
de oorlog geleden schade.
De Belgische regering maakte deze plannen tot de hare en bracht de
annexatieverlangens in op de vredesconferentie.
De grote mogendheden hebben besloten een commissie in te stellen, die hervorming
van het Nederlands-Belgische verdrag van 1839 moet bestuderen, maar overgang
van territoriale soevereiniteit mag daarvan geen deel uitmaken.
België en Nederland zullen samen moeten onderhandelen over gebruik en beheer
van bevaarbare waterwegen (Schelde en Maas).

Finse oorlogsverklaring
HELSINKI, 6 juni - Finland heeft zich gemengd in de Russische burgeroorlog en
het bolsjevistische regime de oorlog verklaard.
Met deze oorlogsverklaring hoopt Finland niet alleen de Roden - in eigen land
overwonnen - te helpen verslaan maar ook de niet precies vastgelegde Russisch-Finse
grens ten voordele van Finland te verleggen: Finland en Rusland maken beide
aanspraak op een groot deel van Karelië. Overigens staat bepaald niet vast dat de
Witte generaal Joedenitsj, als hij met Finse hulp Petrograd verovert en het Rode
bewind omverwerpt, instemt met deze wens tot gebiedsuitbreiding van de Finnen;
zelfs is onduidelijk of hij de Finse onafhankelijkheid wel erkent.
De Finse regering zit sinds de zege van de Witten in de burgeroorlog stevig in het
zadel, niet het minst door de executie van 8000 (volgens sommigen 20 000) Roden
en de dood, door honger en ziekten, van 12 000 van de 70 000 Rode krijgsgevangenen.
Het nieuwe bewind heeft gekozen voor een beschermheerschap door Duitsland,
dat in Brest-Litovsk de Finse onafhankelijkheid erkend wist te krijgen en actief in
de burgeroorlog heeft geholpen. Het koos een Duitse prins, Karl Friedrich van Hessen,
tot koning, maar deze heeft ‘zijn’ land nooit betreden.
Generaal Mannerheim werd tot regent gekozen en in maart van dit jaar werden
verkiezingen gehouden en een nieuwe grondwet opgesteld waarbij alsnog een
republikeinse staatsvorm werd geprefereerd.
De president, die volgende maand moet worden gekozen, heeft uitgebreide
bevoegdheden.
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Duitsland aanvaardt ‘dictaat’
BERLIJN, 28 juni - Duitsland heeft vandaag het vredesverdrag van Versailles
ondertekend. Dit gebeurde om 15.12 uur in de Spiegelzaal van het Parijse slot, waar
in 1871 na de Duitse overwinning op Frankrijk door kanselier Otto von Bismarck
het Duitse keizerrijk was uitgeroepen.
In Duitsland is de afgelopen weken al grote beroering ontstaan over wat hier
algemeen al een ‘dictaat’ van Versailles wordt genoemd. De Duitse regering had
geen andere keuze dan alle voorwaarden van de Geallieerden te accepteren.
Wijzigingsvoorstellen van Duitsland zijn in Parijs alle van de hand gewezen en de
Franse premier Clemenceau dreigde onlangs nog om de gevechten weer te beginnen
als Duitsland de vredesbepalingen niet zou accepteren.
Rijkskanselier Philipp Scheidemann is al afgetreden omdat hij weigerde te tekenen.
Het nieuwe Duitse parlement, de Nationalversammlung, heeft slechts onder de druk
van de feiten in ondertekening toegestemd. Kanselier van de nieuwe regering die de
ondertekening op zich neemt, is de sociaal-democraat Gustav Bauer.
De bepalingen van het vandaag ondertekende verdrag zeggen onder meer dat
Duitsland en zijn bondgenoten schuld hebben gehad aan het uitbreken van de oorlog.
De politieke leiders uit de oorlog, inclusief de gevluchte keizer Wilhelm II, zouden
moeten worden uitgeleverd ter berechting. Het verdrag legt Duitsland voorts zware
herstelbetalingen op, verbiedt het land nog een leger of een vloot te hebben en legt
enorme gebiedsverminderingen vast.

Geallieerde officieren proberen een glimp op te vangen van de Spiegelzaal.
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Boven: leuzen als ‘Weg met de gewelddadige vrede’ worden door Duitse betogers meegevoerd naar
aanleiding van het ‘dictaat’ van Versailles.

De Spiegelzaal van het slot van Versailles, waar de vrede tussen de Geallieerden en Duitsland gesloten
wordt.
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‘Ook u heeft nog zelfbeschikkingsrecht: wilt u dat uw zakken vóór of ná de dood geleegd worden?’
(uit het Duitse blad ‘Simplicissimus’).
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4.
Op het 10de congres van de vrije - socialistische - Duitse vakbonden te Neurenberg
wordt besloten tot oprichting van de Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund
(ADGB) met Carl Legien als voorzitter.

8.
Sultan Mohammed VI ontslaat Moestafa Kemal van de Turkse tegenregering in
Angora (Ankara).

9.
Lenin roept op tot strijd tegen generaal Denikin. →

10.
De Nederlandse Eerste Kamer aanvaardt het amendemem-Marchant op de Grondwet:
invoering vrouwenkiesrecht.

11.
De Tweede Kamer neemt de Arbeidswet van minister Aalberse aan. →
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12.
De Geallieerden heffen de blokkade van de Duitse havensteden op en hervatten de
handelsbetrekkingen.

13.
In Batavia wordt het Indo-Europeesch Verbond opgericht.

19.
Het Britse Lagerhuis aanvaardt een wet die de 7-urige werkdag in het mijnbedrijf
regelt.

21.
De Nederlandse vliegpionier Anthony Fokker, die in de oorlog voor het Duitse leger
werkte, sticht in Amsterdam een eigen vliegtuigfabriek.

21.
Het Britse Lagerhuis ratificeert het Verdrag van Versailles.

23.
Het Nationale Congres in Turkije, bijeen in Erzeroern, kiest Moestafa Kemal tot
voorzitter van de uitvoerende raad.

26.
In Rawalpindi (Brits Indië) beginnen vredesonderhandelingen tussen Afghanistan
en Groot-Brittannië.

28.
In Amsterdam vindt een internationaal congres van socialistische vakbonden plaats
dat besluit tot een overkoepelend samenwerkingsverband (Vrije Vakbewegings
Internationale). De Russische vakbonden zijn niet uitgenodigd.
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Geboren:
8.
Walter Scheel, Duits liberaal politicus

8.
Johan Andreas Dèr Mouw († 24-7-1962)
Nederlands classicus en mystiek dichter

Hevige gevechten tussen Rode en Witte legers
MOSKOU, 9 juli - ‘Allen ten strijde tegen Denikin,’ heeft Lenin vandaag uitgeroepen.
Denikin, generaal in het tsaristische leger, staat nu aan het hoofd van een
indrukwekkende macht, die in staat wordt geacht Moskou te veroveren en de regering
van de bolsjeviki omver te werpen.
Nadat in het begin van de zomer de legers van de Witten aanzienlijke successen
hadden geboekt, ondertekende Denikin het bevel om Moskou aan te vallen. Ook
stuurde hij een deel van zijn leger onder generaal Wrangel naar het oosten om contact
te maken met admiraal Koltsjak, maar die moest zich terugtrekken en zo kwam de
aansluiting tussen de twee belangrijkste Witte legers niet tot stand.
In de Oekraïne opereren de legers van Denikin samen met de eenheden van de
plaatselijke leider Petljoera en bedreigen zo Kiëv. De Witte legers boeken het ene
succes na het andere. Zij zijn Koersk, Voronezj en vervolgens Orjol genaderd.

Tweede Kamer akkoord met acht-urendag
DEN HAAG, 11 juli - Met bijna algemene stemmen (alleen de revolutionaire
socialisten waren tegen) heeft de Tweede Kamer de Arbeidswet van minister Aalberse
van Arbeid aangenomen. De hoofdbeginselen van deze wet zijn:
- invoering van een 8-urendag met vrije zaterdagmiddag (45-urenweek) voor
fabrieken, werkplaatsen en kantoren;
- invoering van een 10-urendag met vrije zaterdagmiddag (55-urige werkweek)
voor winkels, koffiehuizen, ziekenhuizen en dergelijke, met een geleidelijke
overgang naar de 8-urendag;
- zo groot mogelijke beperking van nacht- en zondagsarbeid.
De wet biedt de minister de bevoegdheid in bijzondere gevallen vergunning voor
overwerk te verlenen. Bedrijven die niet in staat zijn de 8-urendag onmiddellijk in
te voeren, mogen dit nog enige tijd opschorten. Deze uitzonderingsbepalingen, aldus
de vier revolutionaire socialisten, maken het hele wetsontwerp tot een schijnvertoning.
Zij eisen onmiddellijke invoering van de 8-urendag in alle bedrijven.
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Direct na de aanvaarding van het wetsontwerp hieven de SDAP-leden de
‘Acht-urenmars’ aan. De rechterzijde wilde daarbij niet achterblijven en zong uit
volle borst het Wilhelmus. Zo eindigde deze laatste kamerzitting vóór het zomerreces
in nogal onharmonisch gezang.
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1.
In Amsterdam wordt de ELTA (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam)
geopend.

2.
Het Poolse parlement ratificeert het Verdrag van Versailles.

6.
Het Roemeense leger bezet Boedapest en maakt een einde aan de radenrepubliek
van Béla Kun. →

6.
De VS beëindigen de economische boycot van het revolutionaire Rusland.

8.
De vrede van Rawalpindi tussen Groot-Brittannië en Afghanistan maakt een einde
aan de door de nieuwe emir Amanoellah begonnen grensoorlog.
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10.
Het Belgische parlement ratificeert het Verdrag van Versailles.

10.
In Sèvres (bij Parijs) wordt een vredesverdrag gesloten, dat zeer gunstig uitvalt voor
Griekenland. →

11.
De nieuwe Duitse grondwet treedt in werking: begin van de Republiek van Weimar.

23.
Onder geallieerde druk ruimt groothertog Jozef weer het veld in Hongarije. Admiraal
Horthy, die steunt op de adel en het grootgrondbezit, vormt een dictatuur.

23.
De Amerikaanse Senaat spreekt zich uit tegen de overdracht van de voormalige
Duitse concessie Shandong (Sjan-toeng) in China aan Japan.

28.
In Zuid-Afrika volgt generaal Jan Smuts de overleden generaal Louis Botha op als
premier.

31.
In Chicago wordt op initiatief van John Reed, een journalist die vriendschappelijke
betrekkingen onderhoudt met de vooraanstaande Russische revolutionairen, de
American Communist Labor Party opgericht.

31.
De Witte legers van generaal Denikin nemen de hoofdstad van de Oekraîne, Kiëv,
in. Hiermee is de Oekraîne in contrarevolutionaire handen.
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Geboren:
9.
Johannes (Joop) Marten den Uyl. Nederlands sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
9.
Ernst Haeckel (16-2-1834) Duits filosoof en zooloog; grondlegger van het sociaal
darwinisme

28.
Louis Botha (27-9-1862) Zuidafrikaans Boerenleider

Boedapest bezet door Roemenen

Admiraal Horthy (l.) in Boedapest.

BOEDAPEST, 6 augustus - Roemeense troepen hebben vandaag Boedapest bezet
en hebben hiermee na 133 dagen een eind gemaakt aan de radenrepubliek van de
eergisteren al gevluchte Béla Kun.
Het uitblijven van de beloofde Russische hulp tegen de opdringende Roemenen
is Béla Kun uiteindelijk fataal geworden. De bolsjeviek Kun heeft zelfs in eigen land
niet overal zijn bewind kunnen vestigen: niet alleen de Roemenen vielen aan, ook
de Tsjechen, alsmede een Frans leger, en de Witten onder admiraal Horthy hadden
delen van het land onder controle.
Aanvankelijk maakte Kun zich populair door maatregelen waarmee hij de macht
van de grootgrondbezitters, de adel, de bourgeoisie en de Kerk brak. Het grondbezit
- in totaal 5,6 miljoen hectare - werd onteigend, de kerkelijke pers en organisaties
werden verboden en confessionele scholen werden genationaliseerd - populaire
maatregelen in een land waar de Katholieke Kerk altijd een instrument van de kroon
is geweest.
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Kun verspeelde evenwel zijn populariteit door de meedogenloze terreur waarmee
hij optrad. Vele duizenden mensen zijn zonder vorm van proces door zogenoemde
Rode Brigades geexecuteerd.

Gunstig verdrag voor Griekenland
PARIJS, 10 augustus - Griekenland is een van de gelukkigen bij de Vrede van Sèvres,
die vandaag in deze voorstad van Parijs is gesloten. Griekenland kan zich verheugen
over de belangrijke territoriale uitbreiding die de Geallieerden sanctioneren uit dank
voor de steun van premier Venizelos in de laatste fase van de oorlog. De Grieken
mogen de Dodekanesos, ooit van Italië, het oostelijk deel van Thracië en de eilanden
Imbros en Tenedos houden. Athene behoudt zelfs Smyrna, de stad in Klein-Azië die
Griekse troepen in mei hebben veroverd op de Turken. De verwezenlijking van de
‘megali idea’ lijkt voltooid.
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1.
De Grote Vier van de vredesconferentie te Parijs verklaren zich tegen het samengaan
van Duitsland en Oostenrijk. →

2.
In Italië wordt algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging ingevoerd.

4.
Britse interventietroepen beginnen een offensief richting Petrograd.

6.
In Brussel spreekt een rechtbank de doodstraf uit tegen de Vlaamse activist en
collaborateur dr. A. Borms.

10.
In Saint-Germain-en-Laye wordt het vredesverdrag tussen Oostenrijk en de
Geallieerden getekend. →

11.
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Moestafa Kemal Pasja verklaart het Turks Nationaal Congres onafhankelijk van de
regering van sultan Mehmed VI. →

12.
In strijd met het verdrag van Saint-Germain-en-Laye bezetten Italianen onder
aanvoering van de schrijver en politicus Gabriele d'Annunzio Fiume. →

14.
Groot-Brittannië verbiedt het Ierse nationalistische congres (Sinn Fein Dáil).

15.
Koningin Wilhelmina verleent de in het kader van de ELTA in oprichting zijnde
Luchtvaartmaatschappij het predikaat koninklijk (KLM). →

18.
De Geallieerden sluiten met de Turkse regering van sultan Mehmed VI de voor dit
land vernederende Vrede van Sèvres.

22.
In de VS begint een grote staking tegen de staalgigant US-Steel. De regering houdt
troepen paraat.

22.
De Geallieerden knopen diplomatieke betrekkingen aan met Oostenrijk.

27.
Het Italiaanse parlement spreekt zich uit voor italianisering van het Istrisch
schiereiland en steunt daarmee de illegale bezetting van Fiume.
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27.
Britse troepen trekken zich terug uit Archangelsk.

Geboren:
15.
Fausto Coppi († 2-1-1960) Italiaans wielervedette

Gestorven:
12.
Leonid Nikolajevitsj Andrejev (21-8-1871)
Russisch schrijver en journalist

Vredesverdrag Oostenrijk
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 10 september - In het Franse Saint-Germain-en-Laye
is vandaag het vredesverdrag getekend tussen Oostenrijk en de Geallieerden.
Het vredesverdrag, waarvan de tekst eergisteren door het Oostenrijkse parlement
was goedgekeurd, bevestigt het verlies van alle door nationale minderheden bewoonde
gebieden van de oude dubbelmonarchie: de grenzen van het keizerrijk zijn min of
meer etnisch bepaald als gevolg waarvan grote gebiedsdelen naar Tsjechoslowakije,
Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en
Slovenen zijn gegaan.
Het zelfbeschikkingsrecht, vervat in president Wilsons ‘veertien punten’, is echter
niet toegepast op Duitssprekende gebieden in Bohemen en Moravië, die deel blijven
uitmaken van Tsjechoslowakije - daar wonen 3,5 miljoen Duitssprekenden -, en
Zuid-Tirol, waar een kwart miljoen Duitssprekende Italiaanse staatsburgers wonen.
Artikel 88 van het vredesverdrag verbiedt Oostenrijk uitdrukkelijk zich zonder
instemming van de Volkenbond bij Duitsland te voegen en verbiedt Oostenrijk tevens
zich nog Duits Oostenrijk te noemen; de nieuwe naam van het land wordt Republiek
Oostenrijk. De Oostenrijkse regering en alle grote partijen zijn voorstander van de
Oostenrijkse aansluiting bij Duitsland. Dit verbod en de bekrachtiging van het
gebiedsverlies tonen aan dat de Geallieerden Oostenrijk niet wensen te beschouwen
als een van de nieuwe staten die zijn ontstaan uit het ter ziele gegane keizerrijk, maar
als de westelijke helft van de romp van dat keizerrijk.
Oostenrijk is er zelfs niet zeker van dat het Karinthië kan behouden. Het
vredesverdrag bepaalt dat in twee zones van Karinthië, waar veel Slovenen wonen
en waar het Zuidslavische koninkrijk aanspraak op maakt, een volksstemming moet
worden gehouden.

D'Annunzio bezet met aanhangers havenstad Fiume
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FIUME, 12 september - Een groep gewapende Italianen onder aanvoering van de
schrijver en patriot Gabriele d'Annunzio is de havenstad Fiume binnengetrokken en
heeft die bezet. Ze hebben de aansluiting van de stad bij Italië geproclameerd.
Met Fiume hopen de Italianen van de Dalmatische gebieden waarop zij aanspraak
maken binnen te halen wat nog binnen te halen valt. Volgens het Verdrag van Londen
uit 1915 vallen Italië grote delen van het Dalmatische kustgebied toe. Die gebiedsdelen
werden Rome beloofd in ruil voor deelneming aan de oorlog en die geheime belofte
was voor de Serviërs, Kroaten en Slovenen na de oorlog aanleiding zo snel mogelijk
hun nieuwe koninkrijk uit te roepen.
Hoewel een beslissing op internationaal niveau nog niet is genomen is sindsdien
duidelijk geworden dat de Italianen van de beloofde oorlogsbuit niets zullen krijgen,
vooral omdat president Wilson weigert het Verdrag van Londen te erkennen. Om
althans Fiume - dat overigens zelfs volgens het Verdrag van Londen niet aan Italië
behoort toe te vallen maar waarop Italië wel aanspraak maakt - te krijgen heeft de
groep gewapende, gefrustreerde Italiaanse patriotten onder leiding van d'Annunzio
de stad bezet.
Het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen heeft tegen de illegale bezetting
geprotesteerd en de diplomatie banden met Rome verbroken.

Turks Nationaal Congres
SIVAS-CONSTANTINOPEL, 11 september - Het congres in Sivas dat op 4 september
begon, is vandaag beëindigd met de oprichting van een comité om het land te
verdedigen en het verzet te organiseren tegen de bezetters. Voorts heeft het congres
Moestafa Kemal gekozen als de leider van het comité.
Het congres heeft een resolutie aanvaard die de legitimiteit van de regering in
Constantinopel ontkent, omdat Constantinopel bezet is door buitenlandse troepen en
elke beslissing van de regering in Constantinopel wordt beschouwd als een beslissing
van de buitenlanders. Een andere belangrijke resolutie van het congres is dat het
Turkse volk zich moet verzetten tegen de erkenning van rechten van de minderheden.
Er is een brief gestuurd naar de kalief, waarin het kabinet van Damad Ferit Pasja
wordt verzocht af te treden, omdat het niet als een legitiem kabinet kan worden
beschouwd.
Het congres van Sivas volgde op het congres dat van 23 juli tot en met 6 augustus
in Erzurum werd gehouden. Op dit congres waren vierenvijftig delegaties aanwezig
uit de Koerdische gebieden. Ze kwamen uit de oostelijke vilayets (provincies). De
aanwezigheid van de Koerden was belangrijk vanwege de geruchten dat de
verschillende provincies waar veel Koerden wonen, zouden worden geannexeerd
door Armenië. De Koerdische religieuze leiders waren tegen iedere vorm van
annexatie door Armenië.
De oostelijke provincies zijn belangrijk voor de organisatie van het verzet, omdat
er zich in deze gebieden geen buitenlandse bezetters bevinden. Een van de
belangrijkste resoluties van het congres van Erzurum was dat de moslims alles op
alles moesten zetten om de annexatie van de oostelijke provincies door Armenië
tegen te houden. Het congres erkende ook het leiderschap van Moestafa Kemal.
Het nationalistische gevoel onder de Turken nam toe toen Franse troepen op 8
februari Constantinopel binnenvielen. In veel plaatsen van het land kwamen mensen
in opstand en vormden verzetscomités en -organisaties tegen de buitenlandse troepen.
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De belangrijkste figuur in de organisatie van het verzet was Moestafa Kemal.
Moestafa Kemal werd in 1881 geboren in Saloniki. Zijn vader, Ali Reza Efendi,
stierf toen hij zeven jaar oud was. In 1893 ging Moestafa Kemal naar de Militaire
School in Saloniki, en in 1899 begon hij met zijn studie aan het ‘War College’, een
hoge militaire opleiding in Istanboel. Hij voltooide zijn studie in 1905, en werd
benoemd tot kapitein in het leger. Het zelfde jaar werd hij als ‘tegenstander van het
bewind’ naar Damascus verbannen. Toen Kemal in Damascus was, werd hij lid van
de ondergrondse organisatie ‘Vaderlanden Vrijheid-Groep’.
Hij was in Constantinopel toen de schepen van de Geallieerde landen voor anker
gingen in de Bosporus en maakte vervolgens de Franse bezetting van Constantinopel
mee. Op 22 juni schreef Moestafa Kemal: ‘Het territoriale grondgebied van het
vaderland en onze nationale onafhankelijkheid zijn in groot gevaar’.

Tentoonstelling luchtvaart is groot succes
AMSTERDAM, 15 september - De vandaag gesloten Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling, die gedurende de zomermaanden werd gehouden aan de Papaverweg
in Amsterdam-Noord, is in alle opzichten een succes geworden. Meer dan een half
miljoen bezoekers, onder wie koningin Wilhelmina, bewonderde de vliegtuigen uit
Engeland, Italië en Nederland (Fokkers, Spijkers en Van Berkels). Vierduizend
personen maakten een rondvlucht boven Amsterdam en het IJ.
Binnenkort zal een van de organisatoren van de ELTA, luitenant-vlieger Albert
Plesman, een luchtvaartmaatschappij oprichten. Vooraanstaande personen uit handel,
industrie en bankwezen hebben hun medewerking toegezegd. Nog voor deze
maatschappij is opgericht heeft de koningin haar al, bij wijze van uitzondering, het
predikaat ‘Koninklijk’ toegekend.
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2.
De Franse Assemblée gaat akkoord met het Vredesverdrag van Versailles.

3.
Het parlement van het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen in Belgrado
gaat akkoord met de invoering van de 8-urendag.

5.
Bij referendum wordt in Noorwegen besloten tot de drooglegging.

6.
In Bulgarije wordt de boerenleider Stamboeliski minister-president.

6.
In Rome wordt het Verdrag van Versailles door de koning geratificeerd.

12.
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De Britse interventietroepen in Moermansk aan de Witte Zee worden teruggetrokken.
→

Rusland blijft in de greep van de burgeroorlog. Het Rode Leger weet de Witten steeds verder terug
te dringen. De troepen van generaal Denikin, die de Russische hoofdstad bedreigden, en die van
Joedenitsj bij Petrograd, worden door het Rode Leger verslagen. De Britse interventietroepen worden
op 12 oktober teruggetrokken. Op de foto: intocht van Rode partiazanen in de stad Yevpatoriya op
de Krim.

13.
In New York breekt een havenstaking uit.

19.
Vanwege zijn 25-jarig jubileum als dirigent van het Concertgebouworkest begint
Willem Mengelberg met een door hem georganiseerde historische cyclus van 27
concerten. →

23.
Op het tweede KPD-congres te Neurenberg wordt besloten wel deel te nemen aan
parlementaire arbeid en aan sociaal-democratische vakbonden.

24.
De voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeid(st)ers, Roel
Stenhuis (34), volgt Jan Oudegeest (49) op als voorzitter van het NVV.

27.
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Het Amerikaanse Congres neemt de Volstead Act aan ondanks het presidentiële veto.
De drooglegging is een feit. →

27.
Lord Curzon volgt Lord Balfour op als Britse minister van Buitenlandse Zaken.

Geboren:
8.
Pierre Elliot Trudeau, Canadees liberaal politicus

26.
Mohammed Reza Pahlawi († 27-7-1980) sjah van Iran van 1941-1979

Gestorven:
3.
Pierre Auguste Renoir (25-2-1841)
Frans schilder

27.
Theodoor Herman de Meester (16-12-1851)
Nederlands liberaal politicus

Alcoholverbod in Amerika
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Enthousiaste aanhangers van de ‘drooglegging’ vernietigen flessen sterke drank.

WASHINGTON, 27 oktober - Ondanks een veto van president Wilson eerder deze
maand heeft het Amerikaanse Congres de ‘Volstead Prohibition Enforcement Bill’
aangenomen, een wet die de verkoop van alcoholische dranken strafbaar stelt.
Deze wetgeving is enerzijds een gevolg van de oorlogstoestand, anderzijds van
het feit dat de progressieven hun kans schoon zien om het volk ‘op te voeden’. Door
de oorlog was er weerzin ontstaan tegen de genaturaliseerde Duitse ‘bierbrouwers’,
maar bovendien had de grote vraag naar voedsel in Europa het noodzakelijk gemaakt
al het graan en andere voedselprodukten te bestemmen voor consumptie door de
hongerenden, en te onttrekken aan zulke onnodige en schadelijke zaken als de
produktie van bedwelmende dranken.
De progressieven voerden aan dat drankgebruik door de soldaten slecht is voor
het moreel. Een jaar geleden al zijn de brouwerijen gesloten, en nu wordt het vanaf
1 januari 1920 verboden bedwelmende dranken te produceren, verkopen, vervoerenen
uit of in te voeren in vrijwel alle staten van Noord-Amerika.
Alleen Connecticut en Rhode Island hebben geweigerd zich aan te sluiten bij de
‘drooglegging’.

Mengelberg organiseert 27 concerten
AMSTERDAM, 19 oktober - Vanwege zijn 25-jarig jubileum als dirigent van het
Concertgebouworkest heeft Willem Mengelberg een omvangrijke historische cyclus
georganiseerd, bestaande uit 27 concerten waarin een overzicht wordt gegeven van
de ontwikkeling van de muziek van de oude Nederlanders en Italianen tot en met
avantgardisten als Schönberg en Korngold en natuurlijk menige jonge landgenoot.
Dat laatste aspect werd onder meer belicht in een drietal concerten met Nederlandse
muziek van Dopper, Wagenaar, Van Anrooy, Diepenbrock, Zweers, Pijper, Röntgen,
Van Goudoever en Schäfer, gedirigeerd door Cornelis Dopper, die de zieke
Mengelberg verving.
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4.
De Ouderdomswet van minister Talma uit 1911 wordt in Nederland ingevoerd.

11.
Paus Benedictus XV heft het verbod aan Italiaanse katholieken om deel te nemen
aan het politieke leven op.

14.
Het Rode Leger neemt Omsk (Siberië) in.

16.
De Franse parlementsverkiezingen leveren socialistische en radicale partijen verlies
op.

16.
Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen winnen de socialisten sterk; de pas opgerichte
christen-democratische partij, de Populisten van Don Sturzo, wordt de tweede partij.
→

16.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen verliest de katholieke partij haar absolute
meerderheid. De socialisten gaan sterk vooruit. →

18.
Voor een parlementaire onderzoekscommissie die zich bezighoudt met de schuldvraag
van de oorlog, presenteert maarschalk von Hindenburg zijn ‘dolkstootlegende’. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

19.
De Amerikaanse Senaat verwerpt met 55-39 stemmen de ratificatie van het Verdrag
van Versailles. →

22.
De op 18 november overleden Ferdinand Domela Nieuwenhuis (73), de eerste
socialistische voorman in Nederland (in Friesland Us Verlosser genoemd) die na zijn
kamerlidmaatschap in 1888-1891 anarchist werd, wordt op zijn tocht naar het
crematorium in Amsterdam door circa 15 000 mensen begeleid.

23.
In België wordt de demissionaire premier Léon Delacroix door de koning benoemd
tot formateur.

25.
De Poolse en de Duitse regering sluiten een overeenkomst over de Duitse ontruiming
van West-Pruisen, zoals dat in het Verdrag van Versailles is geregeld.

27.
In Neuilly-sur-Seine sluiten de Geallieerden en Bulgarije een vredesverdrag.

Geboren:
10.
Moise Kapenda Tsjombe († 29-6-1969) Zaïrees politicus

Gestorven:
15.
Alfred Werner (12-12-1866) Zwitsers chemicus
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VS verwerpen ‘Versailles’
WASHINGTON, 19 november - De Amerikaanse Senaat heeft met 39 stemmen voor
en 55 tegen het verdrag van Versailles verworpen, de regeling voor een nieuwe orde
in Europa en de vorming van een volkenbond waar president Wilson zich met veel
inspanning voor had ingezet. De president heeft echter te weinig rekening gehouden
met de uitslag van de tussentijdse Congresverkiezingen van 1918, waardoor de
Republikeinen zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat over de
meerderheid beschikken. Toen Wilson in de zomer uit Parijs terugkeerde, waar hij
de vredesbesprekingen had bijgewoond, was de stemming in de Senaat verdeeld.
Om te beginnen bleken er onverzoenlijke tegenstanders van het vredesverdrag te
zijn, die vonden dat de VS zich zo weinig mogelijk moeten bemoeien met de boze
buitenwereld.
Dan was er een groep die niet helemaal tegen was, maar wel bezwaar had tegen
de mogelijkheid dat de VS betrokken kunnen raken bij militaire conflicten. En ten
slotte was er een derde groep die het verdrag zonder wijzigingen wilde aanvaarden.
Uiteindelijk bleek het verdrag zozeer te zijn belast met amendementen, dat Wilson
zijn aanhangers in de Senaat opdracht gaf tegen te stemmen.

Grote zege socialisten in Italië
ROME, 16 november - Bij parlements-verkiezingen in Italië hebben de socialisten
en de nieuwe Italiaanse volkspartij PPI een grote overwinning behaald. Dat de
socialisten en de PPI samen een meerderheid van de stemmen hebben gekregen,
wordt beschouwd als een teken dat de Italiaanse kiezers veranderingen willen, maar
geen revolutie.
De verkiezingsuitslag vergroot wel de problemen bij het vormen van een regering.
De socialisten krijgen 156 van de 508 zetels, maar binnen de partij zijn alle
reformisten uit het bestuur gezet en is iedere vorm van samenwerking met de
burgerlijke staat verworpen. De partij heeft zich ook aangesloten bij de door Lenin
opgerichte Derde Internationale.
De PPI, die sociaal-christelijke hervormingen bepleit, krijgt 100 zetels, maar de
samenwerking met de jonge partij wordt bemoeilijkt omdat zij nog geen duidelijke
visie heeft ontwikkeld. De ‘oude’ partijen (liberalen, democraten, radicalen,
reformisten en republikeinen) krijgen samen de overige 252 zetels. De
verkiezingsuitslag betekent een grote teleurstelling voor Benito Mussolini.

Von Hindenburg: ‘dolkstoot in de rug’
BERLIJN, 18 november - De vroegere opperbevelhebber van het Duitse leger in de
oorlog, veldmaarschalk Paul von Hindenburg, heeft de verantwoordelijke politici en
de socialisten de schuld gegeven van de Duitse nederlaag.
In een hoorzitting van een parlementaire commissie die zich met de schuldvraag
inzake de oorlog bezighoudt, zei hij: ‘Het Duitse leger is van achteren met een dolk
neergestoken.’ De Duitse arbeiders, de politici in de Rijksdag en de pacifistische
propaganda hebben ertoe geleid dat het Duitse leger werd verlamd. Niet aan het front
maar in het Duitse binnenland is daarmee de nederlaag geprovoceerd, aldus de
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vroegere legerleider, die in brede kring nog altijd grote populariteit geniet. Volgens
von Hindenburg is overigens deze constatering van een ‘dolkstoot in de rug’ niet
van hemzelf afkomstig maar van een Britse generaal.
Met zijn uitspraak voor de parlementaire commissie borduurt von Hindenburg
voort op een thema dat al ten tijde van het keizerrijk op de voorgrond trad en waarbij
de sociaal-democraten het moesten ontgelden. Zij zouden de ‘vaterlandslose Gesellen’
zijn, die Duits belang en Duits prestige ondermijnden.

Katholieke partij verliest meerderheid
BRUSSEL, 16 november - Bij de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen, die
gehouden zijn op basis van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, heeft
de katholieke partij, zoals verwacht, de absolute meerderheid verspeeld, die ze sinds
1884 onafgebroken in de Kamer had, vijfendertig jaar lang.
De stembusuitslag heeft echter nog grotere verschuivingen teweeggebracht dan
voorzien. De Belgische Werklieden Partij (BWP) heeft er niet minder dan 30 zetels
bij en telt nu 70 kamerleden, slechts 3 minder dan de katholieken, die 26 zetels hebben
verloren.
De liberalen zijn van 45 naar 34 zetels gezakt. In de Senaat hebben de katholieken
toch bijna de absolute meerderheid behaald zodat een coalitieregering zonder hen
vrijwel onmogelijk is. Ook het kiesresultaat van de Frontpartij (5 zetels) is een politiek
feit waarmee de toekomstige regering rekening zal moeten houden.
Daags na de verkiezingen biedt de regering haar ontslag aan, waarna de Koning
Delacroix opnieuw verzoekt een regering te vormen.
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2.
In België treedt het tweede kabinet-Delacroix aan. →

9.
Het Roemeense leger wordt door de Geallieerden geprest om Boedapest te verlaten.
Het doet dit na eerst de stad geplunderd te hebben.
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9.
Roemenië sluit vredesverdragen met Bulgarije en Oostenrijk.

10.
De Nobelprijs voor vrede wordt dit jaar toegekend aan president Wilson. →

15.
Fiume verklaart zich onafhankelijk.

16.
Duitse troepen ontruimen Letland en Litouwen.

17.
Het Oostenrijkse parlement neemt de Wet op de 8-urendag aan.

20.
De regeringen in Wenen, Praag en Belgrado sluiten een drievoudig verbond tussen
de staten.

20.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt maatregelen om de immigratie
in te dammen.

22.
Tussen Groot-Brittannië en Frankrijk wordt een akkoord gesloten over de deling van
Syrië (Libanon wordt een Frans protectoraat).
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22.
Op het Amerikaanse schip Buford worden 250 linkse Amerikanen - onder wie de
anarchistische voorvrouw Emma Goldman - naar Rusland gedeporteerd. →

22.
De Government of Ireland Act treedt in werking: Home Rule voor Ierland met
uitzondering van Ulster. →

23.
De nieuwe grondwet voor Brits Indië, de Government of India Act, waarin zeer ten
dele tegemoet gekomen wordt aan de eisen van zelfbestuur, wordt van kracht. →

31.
Groot-Brittannië, de VS en Japan sluiten een akkoord over het in contrarevolutionaire
handen zijnde deel van Siberië.
-. Het radioprogramma van Idzerda is een succes. →

Gestorven:
3.
Pierre Auguste Renoir (25-2-1841)
Frans schilder

27.
Theodoor Herman de Meester (16-12-1851)
Nederlands liberaal politicus

Government of India Act wordt aangenomen
LONDEN, 23 december - Het Britse parlement heeft vandaag de Government of
India Act aangenomen, de wet die voorziet in meer ruimte voor Indiërs in het bestuur
van India. De wet is een direct voortvloeisel uit het rapport-Montagu-Chelmsford
van vorig jaar, en heeft de bedoeling tegemoet te komen aan de nationalistische
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sentimenten onder de Indiase bevolking. Ook beantwoordt zij aan het plan van
Montagu om geleidelijk de democratie in India in te voeren.
Volgens het plan komt er naast de Staatsraad, het Hogerhuis van India, nu ook
een Lagerhuis met 145 leden, van wie er 104 gekozen zullen worden. Ook op
provinciaal niveau komen er gekozen wetgevende overheden. Bepaald is dat de wet
tien jaar van kracht zal zijn en daarna eventueel herzien kan worden.
De wet heeft binnen het Indiase Nationale Congres, de belangrijkste
oppositiegroepering, tot een kloof geleid tussen de gematigden en de radicalen. De
eerste groep steunt de hervormingsmaatregelen, terwijl de radicalen ze resoluut
afwijzen. De nieuwe wet zal waarschijnlijk niet het resultaat hebben dat men in
Londen beoogt, namelijk herstel van de rust in India.

Nobelprijs voor vrede naar Wilson
STOCKHOLM/OSLO, 10 december - Dit jaar is de Amerikaanse president Thomas
Woodrow Wilson beloond met de Nobelprijs voor vrede voor zijn bijdrage aan de
totstandkoming van de Vrede van Versailles en voor zijn ijveren voor de stichting
van de Volkenbond in Genève.
De Nobelprijs voor literatuur was voor de Zwitserse dichter Spitteler, die voor
natuurkunde voor de Duitser Stark. Voor scheikunde werd dit jaar geen prijs uitgereikt.
De Nobelprijs voor geneeskunde, ten slotte, was voor de Belgische bacterioloog
en seroloog Jules Bordet. Bordet (49), afkomstig uit Zinnik, is sinds 1901 directeur
van het Instituut Pasteur te Brussel. In 1907 werd hij hoogleraar in de bacteriologie
en de parasitologie aan de universiteit van Brussel. De Nobelprijs heeft hij gekregen
voor de bestrijding van syfilis en kinkhoest. Het geld dat aan de Nobelprijs is
verbonden wil Bordet besteden aan de oprichting van een onderzoeksinstituut voor
kanker in Brussel. Momenteel is hij bezig aan een boek, Traité de L'Immunité getiteld,
dat een internationaal standaardwerk moet worden.
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Eerste radioprogramma groot succes
DEN HAAG, december - Marsmuziek, cabaret en een vleugje licht klassiek. Dat kan
tegenwoordig drie avonden per week thuis beluisterd worden door een ieder die een
radiotoestel kan betalen of zelf kan bouwen.
De uitzendingen worden sinds 6 november verzorgd door de directeur van de
Nederlandsche Radio Industrie, H.H. Schotanus à Steringa Idzerda en worden
regelmatig met vermelding van de uit te zenden muziekstukken aangekondigd in een
aantal (dag)bladen. De studio is gevestigd in het laboratorium van Idzerda's fabriek,
Beukstraat 8, Den Haag.
De man met de lange naam is de eerste ter wereld die zich op deze wijze met
vooraf aangekondigde radioprogramma's

De ‘studio’ van Idzerda.

richt tot een breed publiek: hij is daarmee de grondlegger van de omroep.

Scheiding Ierland-Ulster
LONDEN, 22 december - Premier Lloyd George heeft zijn wetsontwerp voor de
bestuurshervorming in Ierland ingediend.
Hij stelt twee zelfbesturende parlementen voor, een in Dublin en een in Belfast.
Naast beide parlementen zou een federale raad voor heel Ierland moeten komen,
bestaande uit 40 leden gekozen in gelijke aantallen door de twee provinciale
wetgevers, die elk volledige wetgevende bevoegdheden moeten krijgen over alles
wat niet exclusief aan de regering in Londen is voorbehouden.
In het Imperiale parlement zouden 42 Ierse vertegenwoordigers moeten zitten. Er
zouden geen pogingen moeten worden gedaan om de twee Ierse wetgevende
instellingen te verenigen. Dat zouden zij zelf moeten bewerkstelligen.
‘Begin met scheiding en zij verenigen zich, begin met vereniging en zij twisten
en scheiden’, stelde de premier vast.
Hij baseerde het wetsontwerp op drie feiten: 1. drie kwart van de Ierse bevolking
is bitter vijandig gestemd en rebellerend;
2. Ierland is het enige Europese land op Rusland na, waar de bevolking
anti-regeringsgezind is;
3. afscheiding zou fataal zijn voor de belangen van zowel Ierland als
Groot-Brittannië.

VS in ban van ‘Red Scare’
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WASHINGTON, 22 december - Nadat in 1917 de vrees voor ‘on-Amerikaanse
activiteiten’ haar neerslag had gevonden in de Spionagewet, heeft de collectieve
achtervolgingswaan in de Verenigde Staten nu een hoogtepunt bereikt. Een groot
aantal linkse arbeidersleiders is gearresteerd op verdenking van revolutionaire
activiteiten.
Direct na de oorlog waren er grote stakingen uitgebroken met het doel het
inkomensverlies door de inflatie gecompenseerd te krijgen.
Tegelijkertijd begonnen anarchisten explosieven te sturen naar
hoogwaardigheidsbekleders. Er werd een bom gegooid naar het huis van minister
van Justitie Palmer, waarna een ware campagne losbarstte tegen alles wat maar
radicaal was.
De vrees dat de revolutionaire stemming in Europa naar de Verenigde Staten
overwaait is zo groot dat 250 arbeidersleiders naar Rusland zijn uitgewezen.
Vijf sociaal-democraten, politici zonder enige revolutionaire ambities, zijn als
staatsgevaarlijke elementen verwijderd uit het Huis van Afgevaardigden van de staat
New York.
Palmer voorspelt dat op 1 mei 1920 de revolutionairen in de VS zouden proberen
de macht te grijpen.

Links versterkt in regering-Delacroix
BRUSSEL, 2 december - Overeenkomstig de verkiezingsuitslag is de socialistische
aanwezigheid in de tweede regering-Delacroix versterkt. De katholieken beschikken
over vijf, de socialisten over vier en de liberalen over drie ministerportefeuilles.
Ingevolge de verschillen van opvatting tussen de drie regeringspartners, onder
meer over een te sterk op Frankrijk gerichte buitenlandse politiek, zou de regering
het geen vol jaar uithouden, zodat haar voornaamste opdracht, het doorvoeren van
de tweede grondwetsherziening, slechts gedeeltelijk kon worden afgewerkt.
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4.
In Amsterdam breekt een toneelstaking uit met als inzet betaling van séjours,
toekenning van duurtetoeslag en oprichting van een pensioenfonds. →
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8.
Het Rode Leger verslaat het Witte van admiraal Koltsjak bij Krasnoyarak. De admiraal
wordt gevangengenomen.

10.
Het Verdrag van Versailles treedt in werking. Het Permanente Hof van Internationale
Justitie (Den Haag) en de Internationale Arbeidsorganisatie worden organen van de
Volkenbond.

16.
Georgië verklaart zich onafhankelijk.

16.
In Parijs vindt onder voorzitterschap van de Fransman L. Bourgeois de eerste plenaire
zitting van de Volkenbond plaats.

17.
Paul Deschanel wordt gekozen tot Franse president als opvolger van Poincaré.

18.
De Duitse Rijksdag neemt de Wet op de bedrijfsraden aan.

19.
De Amerikaanse Senaat stemt tegen toetreding van de VS tot de Volkenbond.

19.
In Frankrijk volgt het kabinet-Millerand dat van Clemenceau op.
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23.
De Nederlandse regering weigert de uitlevering van de Duitse ex-keizer waar de
Geallieerden op 19 januari om hadden gevraagd. →

24.
In Amsterdam komt het tot ongeregeldheden als onder leiding van Verkade in de
Stadsschouwburg door onderkruipers De Gardeluitenant van Molnár wordt gespeeld.

26.
Op de Duitse minister van Financiën, Matthias Erzberger, wordt een aanslag gepleegd.
→

29.
Het vonnis van de Vlaamse activist en collaborateur A. Borms wordt omgezet van
doodstraf in levenslange dwangarbeid.

Geboren:
20.
Federico Fellini, Italiaans cineast

Gestorven:
4.
Benito Pérez Galdós (10-5-1843) Spaans (toneel)schrijver

25.
Amadeo Modigliani (12-7-1884) Italiaans beeldhouwer en schilder

Toneelspelers in staking voor pensioenregeling
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AMSTERDAM, 4 januari - Afgelopen nacht is in een toneelspelersvergadering na
afloop van de voorstelling van Vondels Gijsbrecht van Amstel in de Amsterdamse
Stadsschouwburg besloten tot een toneelstaking, de eerste grote staking in deze
sector.
Directe aanleiding is het conflict over de instelling van een pensioenregeling tussen
de Nederlandsche Toneelkunstenaarsvereeniging (NTKV) en de Directeurenbond,
waarin theater- en bioscoopexploitanten verenigd zijn.
De NTKV eist een voorziening door middel van een 3%-toeslag op de entreegelden,
wat door de Directeurenbond geblokkeerd wordt door ook over die 3% zijn percentage
(40%) op te eisen.
Het conflict over de pensioenregeling is echter het topje van een omvangrijke
ijsberg.
Het geheel van arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen voor toneelspelers
is al jaren een bron van spanning. De salarissen zijn over het algemeen laag,
contractueel dienen de spelers ‘dag en nacht beschikbaar’ te zijn, terwijl zij iedere
vorm van beroepsbescherming ontberen.

Verkade
De staking is echter niet uitsluitend een sociale kwestie. Op de achtergrond zijn ook
artistieke zaken in het geding, die zich toespitsen op de bespeling van de Amsterdamse
Stadsschouwburg en de positie van de leider van het daar spelend gezelschap, de
Koninklijke Nederlandsche Toneelvereeniging, Eduard Verkade. Verkade heeft in
het pensioenconflict de zijde van de directeuren gekozen.
Binnen het gezelschap staat Verkade echter allanger ter discussie wegens een
beleid waardoor met name de oudere spelers in het gezelschap zich benadeeld voelen.
Kort geleden leidde dit onder andere tot het vertrek van Louis Bouwmeester. Buiten
het gezelschap zorgen twee andere belangrijke toneelleiders, Willem Royaards en
Herman Heijermans, voor een toenemende druk op de Amsterdamse overheid, die
consequenties voor Verkade kan gaan hebben.
De verontwaardiging over de sociale aspecten van het vak heeft op dit moment
de overhand, maar de verdeeldheid onder de toneelspelers over de artistieke kwestie,
maakt de mogelijkheid tot een succesvol verloop van de staking gering.
Een aanwijzing daarvoor vindt men onder andere in de houding van een groep
spelers onder leiding van Albert van Dalsum, die de zijde van Verkade heeft gekozen
en niet aan de staking meedoet.
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De keizer in de tuin van Huize Doorn.

Nederland wijst uitlevering keizer Wilhelm II af
DEN HAAG, 23 januari - De Nederlandse regering heeft het verzoek tot uitlevering
van de voormalige Duitse keizer Wilhelm II afgewezen.
Wilhelm vluchtte in november 1918, toen Duitslands nederlaag in de Grote Oorlog
vaststond, naar Nederland, waar hem politiek asiel werd verleend. Het Vredesverdrag
van Versailles bevat een bepaling, dat de ex-keizer moet worden berecht en dat
daartoe aan de Nederlandse regering om zijn uitlevering zal worden verzocht. Precies
een week geleden bereikte het uitleveringsverzoek van de geallieerde mogendheden
Den Haag.
Inmiddels heeft de Nederlandse regering de ex-keizer ondergebracht op het vorig
jaar door hem aangekochte landgoed Doorn. De vrijheid die Wilhelm daar geniet, is
beperkt.

Moord op minister Erzberger
BERLIJN, 26 januari - De Duitse minister van Financiën, Matthias Erzberger, is
vandaag in de Duitse hoofdstad het slachtoffer van een moordaanslag geworden. De
moordenaar, de oud-officier Oltwig von Hirschfeld, wachtte Erzberger op bij het
Berlijnse gerechtsgebouw. Hij verklaarde later zijn daad ‘in het belang van het
vaderland’ te hebben gepleegd. Matthias Erzberger was bij de rechtse nationalisten
in Duitsland zeer gehaat door zijn opstelling tegenover de Geallieerden. Hij
ondertekende in 1918 de wapenstilstand van Compiègne en was voorstander van
loyale Duitse medewerking aan de uitvoering van het Verdrag van Versailles.
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2.
Estland sluit met Rusland te Dorpat vrede en wordt onafhankelijk.

2.
Het Memelgebied, waarvan de status in het Verdrag van Versailles onbeslist is
gelaten, wordt door Franse troepen bezet.

6.
Het Saargebied komt onder Volkenbondsbeheer, terwijl Frankrijk de economische
controle erover krijgt.

7.
Tsjechische troepen leveren Koltsjak uit aan het Rode Leger. De leider der Witten
wordt direct geëxecuteerd. →

8.
In Zwitserland spreekt de meerderheid van de mannelijke bevolking zich bij plebisciet
uit tegen invoering van vrouwenkiesrecht.

11.
In Londen komt onder voorzitterschap van Lord Balfour de Volkenbond in tweede
plenaire zitting bijeen.

13.
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Zwitserland wordt toegelaten tot de Volkenbond.

14.
Het Bulgaarse parlement ratificeert de op 27 november 1919 gesloten Vrede van
Neuilly.

14.
In Den Haag wordt de Hoge Raad van Arbeid geïnstalleerd.

14.
Het Italiaanse parlement ratificeert het Vredesverdrag van Versailles.

19.
Nederland treedt toe tot de Volkenbond. →

24.
In het Hofbrauhaus te Munchen wordt de Deutsche Arbeiter-partei omgedoopt in
National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-partei. Propagandaleider Adolf Hitler
verdedigt er het mede door hem opgestelde partijprogram, dat uit 25 punten bestaat.

28.
Het Hongaarse parlement neemt een nieuwe constitutie aan waarin het land in naam
een monarchie blijft.

29.
Het Tsjechoslowaakse parlement neemt een constitutie aan.

Geboren:
11.
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Faroek I († 18-3-1965) laatste koning van Egypte (1936-1952)

15.
Piet van Aken, Vlaams romanschrijver

Gestorven:
20.
Robert E. Peary (6-5-1856) Amerikaans ontdekkingsreiziger

Witten op de terugtocht
IRKOETSK, 7 februari - Vandaag is admiraal Koltsjak, een van de voornaamste
leiders van de contrarevolutie, door de bolsjeviki gefusilleerd. Hij viel in november
van het vorig jaar in handen van het Rode Leger, nadat zijn offensief langs de
Midden-Wolga door de bolsjeviki was teruggeslagen.
In de Russische burgeroorlog zijn de Witten steeds meer op de terugtocht. Het
noordelijk offensief van generaal Joedenitsj, dat in september 1919 begon, was al
eerder vastgelopen. Gesteund door Engelse tanks begon het leger van Joedenitsj op
28 september een offensief langs de Finse Golf met het doel Petrograd te veroveren.
Rond 20 oktober vielen Jamburg, Krasnoje Selo, Gatsjina en Detskoje Selo in handen
van de Witten. In Petrograd werd de algemene mobilisatie afgekondigd.
Enige dagen later begon het Rode Leger echter een grootscheeps tegenoffensief,
dat een keerpunt in de burgeroorlog lijkt te zijn. Joedenitsj' leger werd naar Estland
teruggedreven. Bij Voronezj braken de Sovjetrussische troepen door en dreven zo
een wig tussen de eenheden van Wrangel en de rest van Denikins leger. Eind oktober
viel Orjol in bolsjevistische handen. Hierdoor wijzigde de militaire balans zich ten
gunste van het Rode Leger. De eenheden van de Witte vrijwilligers trokken zich
terug. In de Oekraîne vielen Machno's anarchisten de terugtrekkende eenheden van
generaal Denikin aan en zorgden voor grote verwarring. In december bezetten de
Roden de Oekraîne en het gebied rond de Don. Bij Rostov wisten de Witten enige
weken stand te houden, maar uiteindelijk werden Denikin en zijn troepen gedwongen
via Novorossisk naar de Krim te vluchten.

Nederland in Volkenbond
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Eerste Volkenbondvergadering in de Salle de la Réformation in Genève.

DEN HAAG, 19 februari - Ondanks alle bezwaren kan de Volkenbond een
ontmoetingspunt zijn voor alle staten, heeft minister van Buitenlandse Zaken Van
Karnebeek vandaag verklaard. Nederland wil niet afzijdig blijven van deze poging
tot organisatie van de internationale samenleving, aldus de minister.
Vorige maand trad ook Nederland toe tot de Volkenbond ondanks grote bezwaren
in parlement en pers. De grote vraag voor velen was of Nederland door toe te treden
zijn neutraliteit niet zou prijsgeven. Ook in de regering bestonden twijfels over het
sanctiestelsel: economische sancties tegen agressor-staten zouden verwerpelijk zijn,
omdat deze zich tegen de bevolking richten en zo humanitair een verslechtering
betekenen. Militaire sancties zijn helemaal uit den boze, omdat naar de mening van
de Nederlandse regering staten in laatste instantie soeverein moeten zijn in hun
beslissing of ze geweld willen gebruiken. Nederland wil dan ook geen automatische
toepassing van artikel 16; het wil zelfstandig beslissen over sancties tegen
agressorstaten.
Toch kan de Volkenbond uitgroeien tot een werkelijke vredesorganisatie met een
beter fundament, namelijk recht in plaats van macht, aldus minister Van Karnebeek
in zijn verklaring van vandaag.
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1.
De Hongaarse constituerende vergadering roept admiraal Horthy uit tot regent. De
troon blijft vacant. →

5.
Noorwegen treedt toe tot de Volkenbond.

8.
Cuba en Denemarken treden toe tot de Volkenbond.

10.
Zweden treedt toe tot de Volkenbond.

10.
De afgevaardigden voor Ulster gaan akkoord met een scheiding van Ierland en
autonomie voor het noorden.

12.
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De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers gaat akkoord met invoering van
vrouwenkiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen.

13.
In Berlijn plegen rechtse vrijkorpsen en legeronderdelen die zich verzetten tegen
demobilisatie, onder leiding van dr. Wolfgang Kapp een coup. →

17.
Onder druk van de algemene staking mislukt de couppoging van Kapp in Berlijn.
Deze vlucht met zijn getrouwen richting Zweden. →

19.
De Amerikaanse Senaat stemt opnieuw tegen de toetreding van de VS tot de
Volkenbond.

20.
De Duitse regering keert vanuit Stuttgart weer terug in Berlijn.

26.
In Thuringen en in het Ruhrgebied roepen arbeiders die de aanhangers van Kapp
verslagen hebben, de radenrepubliek uit.
De regering zet het leger in.

26.
De Belgische minister van Arbeid de sociaal-democraat Joseph Wauters, dient het
wetsontwerp inzake de 8-urendag in.

27.
Otto Braun (SPD) wordt minister-president van Pruisen.
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27.
Hermann Müller (SPD) wordt benoemd tot nieuwe Duitse kanselier

28.
Het Rode Leger schakelt het Witte leger van generaal Denikin bij Novorossisk
(Zwarte Zee) uit.

29.
In Ierland breekt een anti-Britse opstand uit.

30.
Griekenland treedt toe tot de Volkenbond.

Couppoging van Kapp mislukt

Links: regeringsgetrouwe soldaten in Berlijn. Rechts: contrarevolutionaire troepen van Kapp op de
Potsdamer Platz.

BERLIJN, 17 maart - De staatsgreep van Wolfgang Kapp is vandaag gestrand.
De hoge Oostpruisische ambtenaar en zijn medestander generaal von Lüttwitz zijn
overhaast het land uit gevlucht. Hiermee is een einde gekomen aan het kortstondige
bewind van Kapp en de zijnen en verwacht wordt dat de wettige regering, die eerst
naar Dresden en toen naar Stuttgart was gevlucht, binnen enkele dagen naar de
hoofdstad zal terugkeren.
De Kapp-putsch was op de avond van 12 maart begonnen, toen legereenheden en
vrijwilligerskorpsen met zwartwit-rode vlaggen de hoofdstad waren binnengetrokken
en het regeringsdistrict hadden bezet. De staatsgreep werd uitgevoerd door
rechts-radicale ontevredenen, die al enkele maanden lang in betogingen en acties
van zich hadden doen spreken. De bepalingen van het Verdrag van Versailles leiden
er onder meer toe dat tienduizenden militairen zouden moeten worden ontslagen, en
dat wekte in het leger grote beroering.
Op 10 maart hadden enkele generaals de regering een ultimatum gesteld en nadat
dit van de hand was gewezen waren zij in opstand gekomen.
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De putsch mislukte echter omdat de meeste ambtenaren passief bleven en het
openbare leven voorts door een algemene staking was lamgelegd.
Maar ondanks deze mislukking hebben de gebeurtenissen van de afgelopen dagen
één ding heel duidelijk gemaakt:
het leger dat in november 1918 aan de sociaal-democraat Friedrich Ebert loyaliteit
had beloofd, is een minder veilige steunpilaar van de jonge Weimar-republiek dan
was verwacht.
Weinig generaals hebben de afgelopen dagen moeite gedaan om iets tegen de
rechtse staatsgreep te ondernemen. Sterker nog, in Beieren heeft een legerleider de
Kapp-putsch in Berlijn als aanleiding gezien om een sociaal-democratische
deelstaat-premier tot heengaan te dwingen en een regering zonder
sociaal-democratische representatie te laten vormen.

Militairen in discussie over ‘de leugen van de monarchistische putsch’.

Horthy voorlopig staatshoofd Hongarije
BOEDAPEST, 1 maart - Het eind januari gekozen Hongaarse parlement heeft vandaag
admiraal Miklós Horthy tot regent - voorlopig staatshoofd - gekozen. Het is de
bedoeling dat Hongarije een monarchie blijft. Het is echter niet waarschijnlijk dat
de Habsburgse koning Karel de Hongaarse troon terugkrijgt.
Met de verkiezing van een regent is Hongarije langzaam aan teruggekeerd tot de
situatie van voor de oorlog, zij het dat het zich heeft losgemaakt van Oostenrijk. Het
parlement heeft alle maatregelen van de regeringen van graaf Károlyi en Béla Kun
ongeldig verklaard. De landhervormingen van Kun zijn teruggedraaid, de Kerk en
de adel hebben hun oude voorrechten teruggekregen.
Door de verkiezing van Horthy tot regent wordt bovendien de grote rol van deze
vertegenwoordiger van de vroeger heersende klassen - hij is grootgrondbezitter en
lid van de lage adel - geformaliseerd.
Miklós Horthy is tijdens het terreurbewind van Béla Kun naar voren gekomen als
de belangrijkste ‘Witte’ leider. Met hulp van vooral de Roemenen, maar ook van de
Fransen en Tsjechen werd Kun verslagen, waarop ook Horthy van zijn kant een
terreurregime begon tegen zijn politieke vijanden van links.
Daar kwam bij dat de Roemenen, die van hun bezetting van Hongarije één lange
plundertocht hebben gemaakt, ondanks protesten van de Geallieerden pas begin dit
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jaar uit Hongarije zijn vertrokken - met medeneming van grote hoeveelheden geroofde
goederen.

Admiraal Horthy tijdens een parade.
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1.
Lord Edmond Talbot, burggraaf Fitzallen, wordt benoemd tot nieuwe Britse
gouverneur-generaal in Ierland.

2.
De rode radenbeweging in het Ruhrgebied wordt door de Reichswehr onderdrukt:
2000 doden.

3.
Hendrik Colijn wordt op het congres van de AR gekozen tot partijleider als opvolger
van Abraham Kuyper.

6.
Franse troepen bezetten Frankfurt am Main, Darmstadt en Hanau uit protest tegen
de Duitse schending van de demilitariseringsclausule ten aanzien van het Ruhrgebied
in het Verdrag van Versailles. →

8.
Portugal en Roemenië treden toe tot de Volkenbond.
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14.
De Reichswehr maakt op bloedige wijze een einde aan de radenbeweging in Saksen
en Thuringen.

15.
Tussen Italie en het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen wordt een akkoord
bereikt over de Adriatische kwestie.

19.
In het Noorditaliaanse San Remo begint een conferentie van de Geallieerden over
Turkije.

19.
De Zwitserse socialisten besluiten tot aansluiting bij de Derde (Moskouse)
Internationale.

20.
In Antwerpen worden de VIIde Olympische Spelen geopend. →

23.
De Franse ex-premier Caillaux die al twee jaar gedetineerd is op verdenking van
hoogverraad, wordt vrijgesproken.

23.
De Turkse Nationale Vergadering komt bijeen in Angora (Ankara). Moestafa Kemal
Pasja wordt gekozen tot voorzitter. →

24.
De tien weken durende havenstaking wordt zonder succes te hebben behaald
opgeheven. →
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24.
Poolse troepen onder commando van Pilsudski vallen de Oekraîne binnen. →

26.
De San Remo-conferentie wordt beëindigd. Syrië - inclusief Libanon - wordt een
Frans mandaat, en Palestina, Transjordanië en Irak worden Britse mandaatgebieden.
→

Geboren:
15.
Freiherr Richard von Weizsacker, Duits christen-democratisch politicus

Franse leger bezet Frankfurt
PARIJS, 6 april - Franse troepen hebben Frankfurt am Main bezet. Parijs wil hiermee
protesteren tegen wat het beschouwt als de geregelde schendingen, door Duitsland,
van het Vredesverdrag van Versailles. Met name aan de demilitariseringsclausule
(met betrekking tot de linker Rijnoever) hebben de Duitsers zich niet gehouden.
Frankrijk is er overigens ook niet in geslaagd de door Parijs noodzakelijk geachte
schadevergoedingen daadwerkelijk te verkrijgen. Frankrijks geldgebrek is nijpend
en verhoogt nog de sociale spanningen. Sinds januari gaat er een golf van stakingen
door het land. Deze verlammen de Franse economie en maken de wederopbouw nog
moeilijker. Tot nu toe heeft de Franse regering - gesteund door een zeer rechtse
Kamer - slechts een repressief antwoord weten te vinden op de eisen van de stakers.
Vanuit binnenlands politiek oogpunt is de bezetting van Frankfurt, die de aandacht
vestigt op de onwil van Duitsland om zich aan de afspraken te houden, een welkome
afleiding. Frankrijks bondgenoten, en in het bijzonder Groot-Brittannië, zijn

Inwoners van Frankfurt am Main kijken naar de Franse tanks die door de straten ratelen.
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er echter zeer ontstemd over.
De huidige situatie is wel koren op de molen van Clemenceaus tegenstanders. Zij
verweten de inmiddels afgetreden staatsman (hij slaagde er niet in president van
Frankrijk te worden) dat hij zich, door het Vredesverdrag van Versailles te
ondertekenen, met een kluitje in het riet liet sturen. De Volkenbond, die toezicht zou
moeten houden op de uitvoering van het verdrag, beschikt immers niet over de
middelen (zoals een leger) om de verslagenen onder druk te zetten. Bilaterale
onderhandelingen met Duitsland blijken onontbeerlijk.

Poolse troepen vallen Oekraîne binnen

Links: Franse tank in Warschau. Rechts: bolsjevistische soldaten in krijgsgevangenschap.

WARSCHAU, 24 april - Poolse troepen zijn vandaag de tijdelijke grens tussen
Polen en Sovjet-Rusland gepasseerd, nadat de vredesonderhandelingen met Rusland
waren mislukt. Maarschalk Jozef Pilsudski verovert, in samenwerking met de
Oekraîense leider Symon Petljoera, grote delen van de Oekraîne en neemt op 7 mei
Kiëv in. De oorlog tussen Polen en Rusland wordt in zijn beginstadium gekenmerkt
door snelle Poolse overwinningen en enthousiasme van grote delen van de Poolse
en de Oekraîense bevolking.

Onafhankelijkheid
De Oekraîense leider Petljoera proclameert op 27 april de onafhankelijke Oekraîense
republiek. Bij het joodse bevolkingsdeel waren Petljoera en zijn manschappen zeer
gevreesd. Zijn troepen maakten zich berucht door de gruwelijke pogroms die ze
onder de joden aanrichtten.
Maar al in juni lijden de Poolse troepen hun eerste nederlagen. Het blijkt dan dat
beide legers, het Rode en het Poolse, slecht voorbereid en uitgerust zijn. Het aantreden
van een nieuw Russisch regiment, het Rode Cavalerieleger onder leiding van
Budionny, doet de Polen ten slotte besluiten zich terug te trekken.
In juli beginnen de Rode troepen een nieuw offensief, dat de Polen een bijna totale
nederlaag brengt. In augustus staan de Russische troepen in de voorsteden van
Warschau.
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Havenstaking geen succes
AMSTERDAM/ROTTERDAM, 24 april - De bonden van transportarbeiders hebben
besloten de staking, die het haven- en zeevaartbedrijf tien weken heeft verlamd, op
te heffen. De staking, waarbij ongeveer 18 000 werknemers waren betrokken, heeft
hun geen enkel resultaat opgeleverd. De werkgevers zijn erin geslaagd hun
eensgezinde afwijzing van de door de bonden gestelde looneisen vol te houden.
De staking begon op 24 februari, toen de onderhandelingen in de Loonraad (een
lichaam waarin vertegenwoordigers van werkgevers en - nemers elkaar ontmoeten
om te proberen tot een gezamenlijk beleid te komen) over een nieuwe
arbeidsovereenkomst waren vastgelopen.
De Centrale Bond van Transportarbeiders (NVV) en de Federatie van
Transportarbeiders (NAS) eisten een verhoging van het dagloon van los arbeiders
van ƒ 6,50 naar ƒ 8 en van het weekloon van arbeiders in vast dienstverband van ƒ
33 naar ƒ 40. Dit is meer dan de stijging van de kosten van levensonderhoud; de
bonden wilden voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog weer een structurele
loonsverhoging.
De werkgevers wilden niet verder gaan dan respectievelijk ƒ 7 en ƒ 36; zij
verklaarden de havenarbeiders niet te willen bevoorrechten boven andere groepen.
De daarop uitgeroepen staking groeide uit tot de grootste die Nederland ooit heeft
gekend. De vakbonden keerden aan steun naar schatting meer dan ƒ 1 miljoen uit.
De acties gingen gepaard met relletjes tussen stakers en werkwilligen (die slechts
onder politiebescherming konden werken), sabotage en blokkades.
Nu de arbeiders bij gebrek aan resultaat weer aan het werk zijn gegaan, zullend
de werkgevers de lonen, bij wijze van gratificatie, met ƒ 0,50 per dag verhogen.

Mandaatgebieden verdeeld

Faisal te midden van Lloyd George (rechts) en Allenby in Londen.

SAN REMO, 26 april - Vandaag is de conferentie van San Remo, waar de
Geallieerden de mandaatgebieden verdeeld hebben, beëindigd. Mandaatgebieden
zijn gebieden die krachtens het Handvest van de Volkenbond onder voogdij van een
der geallieerde mogendheden komen. Het gaat hier om de voormalige Duitse koloniën
en de niet- Turkse delen van het Ottomaanse rijk. De conferentie onderscheidt drie
klassen van mandaatgebieden. De ‘A-mandaten’, zoals Irak, Palestina (beide aan
Groot-Brittannië toegewezen), Syrië en Libanon (beide aan Frankrijk). Van deze
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gebieden wordt de onafhankelijkheid in principe erkend, maar ze hebben, zo menen
de conferentiedeelnemers, nog enige tijd leiding en steun nodig. Van de ‘B-mandaten’
nemen de mandatarissen voor onbepaalde tijd het bestuur op zich. ‘C-mandaten’
mogen door de mandatarissen als hun eigen gebied worden bestuurd; zij hebben dus
een volkomen koloniale status. Door de uitkomst van deze conferentie zal koning
Faisal Damascus moeten verlaten. Vorige maand werd Faisal in Damascus door het
Algemeen Syrisch Congres uitgeroepen tot koning van het onafhankelijk verklaarde
(Groot-) Syrië. Faisals broer Abdoellah zou koning van Irak worden. De grootmachten
blijken die situatie dus niet te willen erkennen. Voor de maronieten (christenen) in
Libanon, die dank zij de steun van Frankrijk een kleine 60 jaar geleden al
onafhankelijk werden, valt die beslissing van de conferentie in San Remo gunstig
uit. Zij kunnen de steun van Frankrijk tegen de expansieneigingen van de grote
islamitische buurlanden goed gebruiken.
In die landen is het echter de vraag of men zich zo gemakkelijk bij de besluiten
van de grote mogendheden zal neerleggen. Tijdens de oorlog tegen de Turken, waarbij
Faisal een leidersrol vervulde, begon in deze contreien ook een zeker nationalisme
de kop op te steken.

Erepoort, opgericht in Antwerpen om de Olympische Spelen op te luisteren.

België veertienmaal goud
ANTWERPEN, 20 april - België heeft als troost voor de ellende van de Grote Oorlog
de organisatie van de Olympische Spelen dit jaar gekregen. Nog geen twintig maanden
na alle verschrikkingen en zware verliezen stonden een fonkelnieuw stadion voor
30 000 toeschouwers, een zwempaleis en overige faciliteiten gereed voor de
ontmoeting van 2692 deelnemers, onder wie 64 vrouwen, uit 29 landen.
Koning Albert verrichtte vandaag de opening van de Spelen, die tot 12 september
zullen duren. Voor het eerst marcheerde ook Nieuw-Zeeland op bij de intocht.
Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Bulgarije en Turkije waren als aanstichters van
het oorlogsleed geweerd.
Victor Boin legde de eed af, hetgeen een nieuwtje was evenals de presentatie van
de Olympische vlag. Het motief van de Olympische vlag is geînspireerd door de
oudheid. De vijf ringen symboliseren de verbondenheid van de mensen, de kleuren
zijn in elke vlag ter wereld terug te vinden.
De Spelen hadden veel te lijden van het grillige klimaat. De regen maar ook de
nog niet herstelde economie speelden de Belgen parten. Er kwamen weinig
toeschouwers.
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België vaardigde 325 sporters af, Nederland 129 man. Er stonden 22 sporten op
het lijvige programma, waaronder ijshockey en kunstschaatsen. De

Estafettezwemsters uit de VS (goud).

Verenigde Staten vergaarden de meeste gouden medailles: 41 in totaal. België
klasseerde zich met veertienmaal goud als vijfde op de ranglijst; Nederland oogstte
vier keer goud.
Bij het boogschieten was België superieur met zesmaal goud, waaronder vier van
Hubert van Innis, met zijn 54 jaar en 187 dagen de oudste Olympisch kampioen van
Antwerpen. Op de onderdelen gewichtheffen (Frans de Haes), 50 km baanfietsen
(Henry George) dressuur (Bonckaert), zeilen 6-meterklasse en voetballen
vermeerderde het gastland zijn totaal aan goud.
De voetbalfinale werd bij een stand van 2-0 na veertig minuten afgebroken.
Tegenstander Tsjechoslowakije liep van het veld uit protest tegen een beslissing van
de Britse scheidsrechter. De Tsjechen werden daarop gediskwalificeerd en België
werd uitgeroepen tot Olympisch kampioen.
Voor de strijd om de zilveren en de bronzen medaille versloeg Spanje met 3-1
Nederland.
In Antwerpen trad voor het eerst Paavo Nurmi op de voorgrond. De 23-jarige
Finse atleet kwam nog iets te kort op de vijf kilometer. Hij werd tweede achter de
Fransman Joseph Guillemot. Op de tien kilometer was de volgorde omgekeerd.

Parade van de Nederlandse equipe.
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Kemal voorzitter Turkse Nationale Vergadering
ANGORA, 23 april - De Nationale Vergadering van Turkije heeft haar eerste zitting
gehouden. Tijdens deze vergadering werd Moestafa Kemal gekozen tot president
van de Vergadering, die de volgende verklaring heeft gepubliceerd:
Soevereiniteit behoort onvoorwaardelijk aan de natie. De Grote Nationale
Vergadering is de werkelijke legitieme vertegenwoordiging van de natie. De
wetgevende en de uitvoerende macht zijn in handen van de Grote Nationale
Vergadering.
Op 2 oktober 1919 had grootvizier Damad Ferit Pasja ontslag genomen. Een nieuw
kabinet werd gevormd door Ali Ziza Pasja. Deze nieuwe minister-president stuurde
een van zijn ministers, Salih Pasja, naar Amasya om te onderhandelen met Moestafa
Kemal Pasja. Na drie dagen bereikten de twee mannen het volgende akkoord:
1. De territoriale integriteit van Turkije moet verdedigd worden;
2. De minderheden mogen geen speciale privileges krijgen;
3. De centrale regering moet de nationalistische organisaties erkennen;
4. De Turkse delegatie bij de vredesconferentie moet de goedkeuring krijgen van
het Comité van de Grote Nationale Vergadering;
5. De nieuwe Nationale Vergadering moet niet bijeenkomen in het bezette
Constantinopel.
Tijdens de verkiezingen behaalden de nationalisten de meerderheid. Veel
parlementariërs wilden naar Constantinopel gaan ondanks de waarschuwing van
Moestafa Kemal Pasja dat ze dat niet moesten doen.
De troepen van de geallieerde landen die Constantinopel bezetten, begonnen met
arrestaties van nationalistische vertegenwoordigers in de Vergadering. Sommigen
van hen werden als ballingen naar Malta gestuurd. Toen Moestafa Kemal Pasja dit
nieuws hoorde, gaf hij de volgende verklaring uit: door een gewelddadige bezetting
van Constantinopel is er vandaag een einde aan zeven honderd jaar soevereiniteit
van het Ottomaanse Rijk gekomen.
De grootvizier, die het optreden van de Geallieerden tegen de nationalistische
beweging niet wilde aanvaarden, moest aftreden. De sultan benoemde Damad Ferit
'Pasja daarop weer tot grootvizier. Ferit Pasja verklaarde dat de nationalisten een
groep rebellen waren en dat het volk tegen hen in opstand moest komen. De gevluchte
nationalistische vertegenwoordigers gingen naar Angora. Hier kwamen zij vandaag
bijeen om de eerste Grote Nationale Vergadering van Turkije op te richten.
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1.
Tussen België en Luxemburg wordt een tolunie gesloten.

2.
Op het 47ste congres van de Belgische Federatie van Katholieke Vereenigingen en
Kringen wordt besloten samenwerking met de Vlaams-activistische Frontpartij af te
wijzen.

5.
Als afsluiting van de feestelijkheden rond het jubileum van Willem Mengelberg, is
een Mahlerfeest georganiseerd, zoals nog niet eerder vertoond is. Van 6 tot en met
21 mei zal nagenoeg het gehele oeuvre van de grote Weense componist worden
uitgevoerd.

5.
Tussen Duitsland en Letland wordt een vredesverdrag getekend.

5.
Bij plebisciet spreekt Noord-Sleeswijk zich uit voor aansluiting bij Denemarken.

5.
President Wilson beslist dat de Communist Labor Party niet buiten de wet staat.

5.
Poolse troepen onder commando van Pilsudski nemen Kiëv in.
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12/13.
In Amsterdam wordt de Socialistische Arbeidersjeugdinter-nationale opgericht, met
de SPD-er Erich Ollenauer als voorzitter.

16.
De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. →

Het bestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (afdeling Rotterdam) roept de kiezers op om
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 mei op een vrouw te stemmen. Passief en actief
vrouwenkiesrecht is in 1919 bij de wet geregeld.

19.
De Belgische Kamer besluit tot het veralgemeniseren van bevoegde kamercommissies.
→
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21.
De Mexicaanse president Carranza wordt afgezet en vermoord. →

21.
De Belgische regering dreigt de onderhandelingen over het Westerscheldeverdrag
op te schorten. →

23.
In Bandoeng wordt de Perserikatan Kommunis di India opgericht. →

26.
De Rijkslandbouwhogeschool wordt bij K.B. te Gent gesticht.

27.
President Wilson spreekt zijn veto uit over de door de Senaat aanvaarde resolutie tot
beëindiging van de oorlog met Duitsland (Knox Act).

28.
Thomas Masaryk wordt gekozen tot president van Tsjechoslowakije.

Geboren:
18.
Karol Wojtyla, Pools prelaat

Communisten in Indië

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Enkele leden van het afdelingscommissariaat van de Perserikatan Kommunis di India (PKI).

BANDOENG, 23 mei - De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging heeft
zichzelf herdoopt in Perserikatan Kommunis di India (PKI) De PKI heeft ongeveer
tweehonderd leden; zij heeft echter grote invloed op het beleid van de Sarekat Islam.
De ISDV werd in mei 1914 opgericht, vooral op instigatie van de Nederlandse
socialistische agitator Henk Sneevliet. De vereniging schoof onder zijn invloed
voortdurend op naar links. Leden die de in Nederland door de SDAP verkozen weg
van geleidelijkheid wilden volgen, traden in 1917 uit de ISDV en richtten de Indische
Sociaal-Democratische Partij op. De ISDV koos, evenals haar Nederlandse
tegenhanger SDP (later CPH), voor de revolutie. In december 1918 werd Sneevliet
lndië uitgezet.
De hoogste functies in de PKI worden bekleed door inheemsen: Semaoen is
voorzitter. Darsono ondervoorzitter.

Scheldeverdrag op losse schroeven
BRUSSEL, 21 mei - De Belgische regering eist dat de Wielingen, de zuidelijke
vaargeul van de Westerschelde, onder Belgische soevereiniteit komt te vallen. Stemt
de Nederlandse regering hier niet mee in, dan worden de onderhandelingen over het
Westerscheldeverdrag opgeschort.
Twee maanden geleden bereikten Nederland en België een akkoord op hoofdlijnen
over een Westerscheldeverdrag. België zou meer waarborgen krijgen inzake de
bevaarbaarheid van de Westerschelde en van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Ook was een oplossing bereikt voor de concurrentie van de twee loodsdiensten.
De Wielingen wordt al sinds 1839 door België geclaimd, omdat deze geul dichter
dan drie zeemijlen uit de Belgische kust ligt; Nederland eist de Wielingen op omdat
het een van de uitgangen is van de Nederlandse Westerschelde.
Hoewel deze claims met elkaar onverenigbaar zijn, heeft dit nooit tot praktische
problemen geleid. Steeds wanneer het beheer van de Westerschelde onderhandelingen
tussen België en Nederland noodzakelijk maakte, verklaarden beide landen zich hun
soevereine rechten voor te behouden.
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President van Mexico op de vlucht vermoord
MEXICO-STAD, 21 mei - De Mexicaanse president Venustiano Carranza is in een
bergdorpje vermoord door plaatselijke guerrillastrijders.
Hij was begin mei, beladen met goud en zilver uit de schatkist, Mexico-stad
ontvlucht, na toenemende kritiek op zijn bewind.
Carranza was ervan beschuldigd de komende verkiezingen te willen manipuleren
om zijn protégé naar voren te schuiven en zo de macht in handen te houden.
Zijn herverkiezing was volgens de grondwet onmogelijk. Zijn voormalige
medestander Alvaro Obregon en de gouverneur van de deelstaat Sonora, Adolfo de
la Huerta, riepen na de machinaties van Carranza op tot zijn vertrek en tot de instelling
van een voorlopige regering.
Op 8 mei trok Obregon Mexico-Stad binnen, vlak nadat Carranza daaruit was
gevlucht.
Drie dagen na Carranza's dood wordt Adolfo de la Huerta door het Congres tot
interim-president gekozen.
Het land maakt hierop een pacificatieperiode door.
Met de Zapatistas (Zapata was in 1919 vermoord) en Villa worden akkoorden
gesloten.
Obregon wordt in september tot president gekozen en zet zich aan de heropbouw
van Mexico, waar sinds 1910 honderdduizenden mensen zijn gedood en enorme
schade is aangericht.

Parlementaire procedure in België gewijzigd
BRUSSEL, 19 mei - In de Kamer is door een wijziging van het reglement het systeem
van de bevoegde commissies uitgebreid.
Reeds in 1831 werden twee permanente commissies opgericht, namelijk voor
Financiën en Rekeningen en voor Landbouw, Nijverheid en Handel. Later deed de
Volksvertegenwoordiging soms een beroep op bijzondere, tijdelijke commissies,
zoals in 1907 op de Commissie der XVII voor koloniale vraagstukken.
Met de oprichting van elf bevoegde kamercommissies wordt het systeem van
afdelingen en van de Middenafdeling geleidelijk verlaten.
Door het voorbereidende werk in de bevoegde commissies, waar specialisten de
wetten technisch en juridisch doorlichten, kunnen de plenaire vergaderingen vlotter
en efficiënter verlopen en wordt de politieke besluitvorming vergemakkelijkt.
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3.
In Duitsland wordt de dienstplicht afgeschaft.

4.
Tussen de Geallieerden en Hongarije wordt een vredesverdrag gesloten (Vrede van
Trianon). →

6.
In Duitsland vinden de eerste algemene verkiezingen plaats volgens de constitutie
van Weimar. →

6.
Generaal Wrangel begint een offensief tegen het Rode Leger in de Krim.

8.
NVV en SDAP proclameren een algemene staking tegen de Anti-revolutiewet van
minister Heemskerk. →

8.
Het Duitse coalitiekabinet-Müller treedt in verband met de verkiezingsuitslag af.

12.
Op de Conventie van de Republikeinse partij te Chicago wordt Warren Harding
gekozen als presdentskandidaat. →

12.
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Het Rode Leger herovert Kiëv op de Polen.

16.
In de Belgische Kamer begint de behandeling van de grondwetswijziging tot invoering
van het algemeen enkelvoudig stemrecht.

17.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Anti-revolutiewet aan.

17.
In Italië volgt het kabinet-Giolitti dat van Nitti op.

17.
In Frankrijk treedt het kabinet-Millerand aan.

21.
In Duitsland treedt de minderheidsregering-Fehrenbach aan. De SPD geeft
gedoogsteun.

21.
In Boulogne sur Mer beslissen de Geallieerden over de hoogte en verdeling van de
herstelbetalingen die door Duitsland moeten worden gedaan.

24.
Griekenland begint een offensief tegen de Turken in Klein-Azië.

25.
Het Internationaal Hof van Justitie wordt door de Volkenbond toegewezen aan Den
Haag.
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Geboren:
5.
Cornelius Ryan († 1978) Amerikaans schrijver en historicus

7.
Georges Marchais, Frans communistisch politicus

Gestorven:
14.
Max Weber (21-4-1864) Duits-socioloog, econoom en economisch historicus

Vredesverdrag Hongarije
VERSAILLES, 4 juni - In Versailles is vandaag het vredesverdrag tussen de
Geallieerden en Hongarije getekend, het laatste vredesverdrag met een van de
verslagen mogendheden. Het werd plechtig ondertekend in het Grand Trianon.
Het verdrag met Hongarije is ernstig vertraagd door de interne ontwikkelingen in
dat land, waar een communistische dictatuur werd gevolgd door chaos en een reeks
instabiele regeringen. Bovendien heeft Hongarije na de overhandiging van het
ontwerpverdrag in januari nog lange tijd bezwaar aangetekend. Dat is niet erg
verwonderlijk, want in vergelijking met voor de oorlog wordt Hongarije behoorlijk
gedecimeerd: het moet afzien van Transsylvanië en een deel van de Banat, die naar
Roemenië gaan, van het andere deel van de Banat, Bačka, de Prekmurje en
Kroatië-Slavonië, die bij het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen zijn
gevoegd, van Roethenië, dat is toegevallen aan Tsjechoslowakije, van een deel van
West-Hongarije, dat aan Oostenrijk is toegewezen, en van Fiume, dat voorlopig aan
de Geallieerden toekomt zolang er geen definitieve regeling is getroffen; zowel Rome
als Belgrado maakt aanspraak op de havenstad.
Al met al is het Hongarije van voor de oorlog van 324 000 vierkante kilometer
teruggebracht tot ruim 93 000 vierkante kilometer. Bovendien wonen nu één miljoen
Hongaren in Tsjechoslowakijeen 1 750 000 in Roemenië. De traditionele economie
van Hongarije is door de decimering geheel ontworteld. Het verdrag van Trianon
voorziet in een nog nader te bepalen bedrag aan schadeloosstelling dat door de
Hongaren moet worden betaald. Ook bepaalt het dat de Hongaarse strijdkrachten
maximaal 35 000 man mogen omvatten.
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Duizend jaar na de stichting van het koninkrijk der Magyaren heeft Hongarije twee derde van zijn
grondgebied verloren: een nationalistische oproep tot het heroveren van deze gebieden.

Verkiezingsconventies VS
SAN FRANCISCO/CHICAGO, 12 juni - In de Verenigde Staten blaakte de
Republikeinse Conventie de afgelopen dagen van het zelfvertrouwen dat de
Republikeinse partij als ‘natuurlijke meerderheidspartij’ altijd heeft gehad en dat in
1912 alleen tijdelijk was geschokt door de splitsing tussen conservatieven en
progressieven van Theodore Roosevelt. Door de dood in januari 1919 van Roosevelt
die, als hij nog in leven was geweest, gemakkelijk zou zijn gekozen, lag het veld van
kandidaten voor het presidentschap volledig open. Verscheidene namen circuleerden,
de invloedrijke partijbazen vergaderden urenlang, en uiteindelijk was men het eens
over het profiel van de nieuwe kandidaat, senator Warren G. Harding uit Ohio, een
kleurloze figuur, die in de tiende stemronde als meest gesteunde kandidaat uit de bus
rolde, met de veel capabelere gouverneur Calvin Coolidge als kandidaat voor het
vice-presidentschap.
Bij de Conventie van de Democratische partij, die op 5 juli begint, is de situatie
lange tijd onzeker. Daar blijkt zich pas in de 40ste stemronde een voorkeur af te
tekenen voor James Cox, de gouverneur van Ohio, die uiteindelijk in de 44ste ronde
wordt gekozen, met Franklin D. Roosevelt, de onderminister van Marine en een verre
bloedverwant van de vroegere Republikeinse president, als running mate.
Bij de Socialistische partij wordt Eugene Debs, die op het moment in de gevangenis
zit wegens ‘on-Amerikaanse activiteiten’, te weten zijn verzet tegen de Amerikaanse
deelneming aan de oorlog, opnieuw kandidaat gesteld.
De Farmer Labor Party wijst Christensen aan als kandidaat.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

251

Weimar-coalitie lijdt nederlaag
BERLIJN, 6 juni - Bij vandaag gehouden verkiezingen in Duitsland hebben de
sociaal-democraten een zware nederlaag geleden. Ook de andere partijen van de
zogenaamde coalitie van Weimar, de liberalen en de katholieke Centrumpartij, hebben
electorale klappen gekregen.
De SPD viel van 163 naar 102 zetels terug, de Democratische partij van 75 naar
39 en het Centrum van 91 naar 36. De regering van de sociaal-democraat Hermann
Müller kan weinig anders doen dan aftreden.
De politieke aardverschuiving duidt op een opmerkelijke verandering in het klimaat
in Duitsland in de afgelopen anderhalf jaar. Het democratische midden heeft stemmen
verloren en er is een tendens naar radicalisering in linker- en rechterrichting zichtbaar.
De linkse onafhankelijke socialisten hebben hun zetelaantal nu zien stijgen van 22
naar 84. Conservatief-liberale en nationalistische partijen wonnen aan de andere kant
van het spectrum.
Het ziet er daarom naar uit dat de sociaal-democratische SPD niet langer bereid
zal blijven om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Juist vanwege de dreigende
verwijdering van de SPD kunnen deze verkiezingen ernstige gevolgen hebben, omdat
een grote politieke stroming nu door de kiezer is afgestraft voor het dragen van
verantwoordelijkheid en daarmee geneigd zal zijn de oppositie te verkiezen en
partijbelang boven landsbelang te laten prevaleren.

Stakingen tegen Anti-revolutiewet grote mislukking
DEN HAAG, 8 juni - De door linkse partijen en vakbeweging uitgeroepen staking
tegen de ‘Anti-revolutiewet’ van minister van Justitie Heemskerk is een fiasco
geworden. Vrijwel nergens besluiten de arbeiders het werk neer te leggen.
Het wetsontwerp van Heemskerk voorziet in de verscherping van een aantal
strafbepalingen, vooral voor aanslagen op de regering en de staatsvorm, opruiing en
overtredingen van de openbare orde. Volgens de regering zal zij hiermee
revolutionaire bewegingen slagvaardiger kunnen bestrijden. De SDAP heeft zich
uiterst scherp tegen het wetsontwerp opgesteld, omdat zij bij aanneming ervan ‘al
met één been in de gevangenis zou staan.’ Door middel van parlementaire obstructie
hebben de SDAP-kamerleden - uiteindelijk tevergeefs - getracht te voorkomen, dat
het ontwerp in behandeling werd genomen.
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8.
Groot-Brittannië reorganiseert het protectoraat Oost-Afrika als de kolonie Kenia.

11.
In Antwerpen wordt tijdens een demonstratie de student Herman van den Reeck
neergeschoten. →

11.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Curzon, doet een voorstel tot
grensafbakening tussen Rusland en Polen met de taalgrens als richtsnoer (Curzonlijn).
→

11.
Bij plebisciet spreekt de bevolking van West- en Oost-Pruisen zich uit voor aansluiting
bij Duitsland.

12.
Tussen Rusland en Litouwen wordt een vredesverdrag gesloten, waarbij Moskou de
Litouwse onafhankelijkheid erkent.

14.
De Belgische wielercoureur Philippe Thys wint de Tour de France. →

16.
In Spa wordt een op 5 juli begonnen conferentie tussen de Geallieerden - inclusief
België - en Duitsland over de herstelbetalingen beëindigd. →
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16.
China treedt toe tot de Volkenbond.

19.
In Moskou wordt het tweede congres van de Derde Internationale (of Communistische
Internationale: Komintern) afgesloten.

20.
De Belgische Kamer neemt de Wet op de 8-urendag van minister Wauters aan. De
wet moet echter ook nog de conservatievere Senaat passeren.

24.
In een niet geheel vlekkeloos verlopen volksstemming kiezen Eupen en Malmédy
voor aansluiting bij België.

28.
De Poolse en de Tsjechoslowaakse regering tekenen te Parijs een akkoord over het
Teschengebied.

29.
In Brussel bestormen woedende oud-strijders het parlementsgebouw. →

29.
De Mexicaanse opstandelingenleider Pancho Villa geeft zich over.

31.
In Genève vindt een Congres plaats van de Socialistische (Tweede) Internationale.

Bemiddeling rond Polen
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LONDEN, 12 juli - Minister Bonar Law heeft vandaag in het Britse Lagerhuis
meegedeeld, dat de regering met instemming van de Geallieerden onderhandelingen
is begonnen om tot een wapenstilstand en vrede tussen Rusland en Polen te komen.
Bonar Law ontkende dat deze onderhandelingen erkenning van de Sovjet-regering
zouden inhouden. Volgens kolonel Wedgewood is aan de vredesvoorstellen het
dreigement verbonden, dat de Geallieerden Polen zullen verdedigen, wanneer de
Russen dat land zouden binnenvallen.
Het is duidelijk dat de regering verwacht, dat Rusland het aanbod van arbitrage
zal aanvaarden. De regering is erop gebrand al het mogelijke te doen om Polen te
redden. Echter, het valt moeilijk vast te stellen wanneer een Russische inval als een
aanval op Polen moet worden beschouwd, omdat de oostelijke grenzen nooit zijn
vastgelegd.
De minister van Buitenlandse Zaken, George Curzon, suggereert om de taalgrens
tussen Polen en Rusland als staatsgrens vast te leggen.
Inmiddels heeft de Sovjet-regering de Britse voorwaarden aanvaard voor de
onderhandelingen met de heer Krassin, die eind deze week met zijn delegatie in
Londen zal aankomen.

Poolse militairen ten tijde van de oorlog met Sovjet-Rusland.

Student gedood bij Vlaamse betoging
ANTWERPEN, 11 juli - Tijdens een grote betoging is in Antwerpen de 19-jarige
student Herman van den Reeck door een politieagent neergeschoten.
De betoging, waaraan zo'n 30 000 Vlamingen deelnamen, vond in feite plaats in
de randgemeente Borgerhout, omdat de Antwerpse burgemeester de manifestatie in
zijn stad had verboden. Na afloop van de demonstratie trokken grote groepen betogers
naar de Antwerpse Grote Markt, waar het tot incidenten met de politie kwam. Een
lukraak gelost revolverschot trof Herman van den Reeck. Hij werd opgenomen in
het St. -Elisabeth zieken huis, waar hij op 12 juli overlijdt.
Van den Reeck wordt op 17 juli onder massale belangstelling begraven.
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In Antwerpen wordt Herman van den Reeck naar zijn laatste rustplaats gebracht.
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Aankomst van de Duitse delegatie in Spa. Vlnr: Scholsz, minister van Economie, Hermès, minister
van Voedselvoorziening, en Fehrenbach.

Akkoord herstelbetalingen
BERLIJN, 16 juli - Op een conferentie van Duitse ministers en legerleiders en
Geallieerden in het Belgische Spa zijn nieuwe afspraken gemaakt over de Duitse
herstelbetalingen. Afgesproken is dat de Duitse kolenleveranties tot 2 miljoen ton
per maand zullen worden verminderd en dat de ontwapening in Duitsland geleidelijker
kan worden uitgevoerd dan aanvankelijk werd bepaald.
De Geallieerden hebben echter vastgehouden aan hun eis dat het Duitse leger niet
meer dan 100 000 man mag tellen. De Duitse minister van Defensie, Otto Gessler,
had aangedrongen op 200 000 man.
De conferentie in Spa, waar de Duitse delegatie werd geleid door kanselier
Konstantin Fehrenbach, was op 5 juli begonnen. Aanleiding tot het topoverleg was
geweest het falen tot dan toe van de Duitsers om de omvangrijke herstelbetalingen
te voldoen.
Enerzijds was dit falen uitgelokt door de Geallieerden zelf die het verslagen
Duitsland bijzonder zware eisen hadden gesteld. Bovendien hadden de Duitse
autoriteiten zich mede hierdoor niet bijzonder ingespannen om stipt aan de
leverantieverplichtingen te voldoen. Anderzijds hadden de ongeregeldheden en
stakingen in het Ruhrgebied de produktiviteit ernstig verstoord en zou het beter zijn
de eisen wat af te zwakken, zoals de Duitse delegatie aanvoerde. Een fundamenteel
akkoord kon hierover niet worden bereikt.
Wel kwam een akkoord tot stand waarbij de procentuele verdeling van de Duitse
herstelbetalingen over de geteisterde landen werd vastgelegd: Frankrijk krijgt 52
procent, Groot-Brittannië 22 procent, Italië 10 procent en België 8 procent.
De Duitse delegatie had aan het begin van de conferentie in Spa nog voor een
provocatie gezorgd omdat de Duitse militairen er in uniform en met de
onderscheidingen uit de oorlog waren verschenen.
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Binnen de Duitse delegatie zelf bleek over de juiste houding ten opzichte van de
Geallieerden verschil van mening te bestaan.

Actie van oud-strijders
BRUSSEL, 29 juli - Een groep van duizenden Belgische oud-strijders heeft vanmiddag
tijdens een zitting van het parlement voor nogal wat opschudding gezorgd.
Toen de demonstrerende oud-strijders, van wie velen in kaki waren gekleed, voor
het parlementsgebouw arriveerden, presenteerde de schildwacht het geweer.
Daarna stormden ze het gebouw binnen, waar de Kamer op dat moment debatteerde
over de oprichting van een nationaal fonds voor oud-strijders. Dit fonds, dat zal
bestaan uit schenkingen, zou de maandelijkse uitkering die de oud-strijders nu
genieten, moeten vervangen.
VNV-volksvertegenwoordiger Staf De Clercq probeerde de oud-strijders te
kalmeren, maar hij slaagde daar niet in. Het heeft verontwaardiging gewekt dat zijn
partijgenoot Maes de indringers toejuichte.

Thys winnaar van Tour de France ondanks straftijd
PARIJS, 14 juli - Voor de derde maal heeft de Belg Philippe Thys zijn aparte klasse
in de Tour de France gedemonstreerd. Als eerste renner is hij daarmee driemaal
winnaar geworden van deze monsterkoers.
Meer dan in 1913 en 1914 (beide keren winnaar met één etappe op zijn conto)
was Thys ongenaakbaar in deze Tour. Dit jaar bedroeg zijn buit vier ritsuccessen.
Een incident in de voorlaatste rit kon geen afbreuk doen aan zijn overmacht. Hij
kwam ten val en kampte met een gebroken wiel. De Belg verzuimde aan de finish
het mankement aan de jury te tonen en werd beboet met een halfuur straftijd. Hij
reed desondanks als triomfator het stadion Parc des Princes binnen.
Voor Thys was het pech dat de oorlog ertussen was gekomen. Hij zou ongetwijfeld
nog vaker in de Tour de France hebben gedomineerd.
Thys, vanwege zijn lage zit en helder inzicht ook wel de Basset genaamd, heeft
overigens in 1917 nog twee klassiekers op zijn naam gezet: Parijs-Tours en de Ronde
van Lombardije. De op 8 oktober 1890 geboren Belg was sergeant bij de luchtmacht
en beschikte over meer vrije tijd dan zijn rivalen, in die periode.
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Philippe Thys wint alweer de Tour.
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6.
De Belgische Kamer neemt in eerste lezing het wetsvoorstel-Van Cauwelaert over
de taalregeling in openbare besturen aan. Een motie-Borginon die voorziet in sancties
bij overtreding, haalt het niet.

8.
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De Russische regering verwerpt een wapenstilstand met Polen, waarop de Britse
regering had aangedrongen.

10.
Tussen de Geallieerden en Turkije wordt een voor Turkije vernederende vrede
getekend (Verdrag van Sèvres). →

10.
De Geallieerden erkennen de nieuwe staten Polen, Tsjechoslowakije en Roemenië.

10.
Tussen Roemenië, het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen en
Tsjechoslowakije wordt een grensverdrag gesloten.

11.
Rusland en Letland sluiten een vredesverdrag waarin de Letse onafhankelijkheid
erkend wordt (Verdrag van Riga).

16.
Het Russische Rode Leger wordt aan de Weichsel in de buurt van Warschau verslagen
door het Poolse leger, dat wordt bijgestaan door Franse officieren. →

24.
Met Britse toestemming beginnen Griekse troepen een offensief in Klein-Azië tegen
de Turkse nationalisten.

24.
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul Hymans, neemt ontslag. →
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28.
In de VS wordt na ratificatie door de verschillende staten het 19de amendement op
de grondwet, de invoering van vrouwenkiesrecht, van kracht. →

30.
In Milaan en verscheidene andere Italiaanse steden gaan arbeiders over tot
fabrieksbezettingen. →

31.
In België wordt bij wet het ouderdomspensioen ingevoerd.

Geboren:
16.
Charles Bukowski, Amerikaans schrijver

Gestorven:
31.
Wilhelm Wundt (16-8-1832) Duits arts, filosoof en psycholoog
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Milanese burgers bekijken de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen.
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Ommekeer in Russisch-Poolse oorlog
WARSCHAU, 16 augustus - Vandaag hebben de Poolse troepen het Rode Leger een
belangrijke nederlaag toegebracht.
Het Rode Leger onder Toechatsjevski stond al in de voorsteden van Warschau en
het innemen van de Poolse hoofdstad was officieel gepland voor de volgende dag.
De diplomatieke pogingen om een eervolle oplossing te bewerkstelligen hadden
gefaald: Frankrijk en Engeland, hoewel pro-Pools, hadden de uitzichtloze situatie
van het Poolse leger erkend.
Een algemene mobilisatie in Warschau, voorafgegaan aan het formeren van een
regering van nationale eenheid, heeft echter een nieuwe opleving van patriottisme
tot gevolg gehad. De Poolse troepen, tot nu toe verslagen door het Rode Leger,
hebben vandaag een beslissende slag geleverd in de voorsteden van Warschau. Deze
slag zou verder door de Polen ‘Het wonder op Wisla’ genoemd worden.
Het is niet alleen een militaire overwinning van de Polen: de bolsjeviki zijn er niet
in geslaagd een betrouwbare achterban in Polen te creëren. Zij rekenden

In Moskou houdt Lenin een vlammende toespraak over de strijd tegen Polen.

op een proletarische revolutie, die automatisch met de komst van het Rode Leger in
Polen zou uitbreken. Het onderschatten van de kracht van het Poolse nationalisme
door de bolsjevistische leiders is een van de voornaamste oorzaken van hun nederlaag
in Polen.

Lot Ottomaanse Rijk in Sèvres bezegeld
SEVRES, 10 augustus - In de Parijse voorstad Sèvres is vandaag Klein-Azië
opgedeeld onder de overwinnaars van 1918. Het Ottomaanse Rijk is nu geheel
versplinterd.
De zeeëngten in dit gebied, en in het bijzonder de Dardanellen, waar zo'n bittere
strijd werd geleverd, zijn tot internationale wateren verklaard. Thracië, het ten westen
van Istanboel in Europa gelegen puntje van Turkije, komt Griekenland toe, evenals
de Egeïsche Zee. Frankrijk krijgt Syrië en Sicilië als mandaatgebieden toegewezen.
Irak en Palestina zijn voor Engeland. Koerdistan wordt een autonoom gebied, Armenië
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- waar de Turken de afgelopen jaren honderdduizenden mensen ombrachten - is
onafhankelijk verklaard.
De Grieken vielen in mei 1919 Turkije binnen. Ze bezetten de grootste Turkse
havenplaats, Izmir, en het westelijke kustgebied. Overal in Klein-Azië begonnen
opstanden tegen de bezetters, maar ook tegen het collaborerende centrale gezag in
Istanboel. Vanuit Anatolië werd een onafhankelijkheidsoorlog gestart door Turken
en Koerden die in het niet bezette deel van Anatolië leven. Het centrale gezag in
Istanboel zond Moestafa Kemal naar Anatolië ter ontbinding van de Turkse
strijdkrachten. Maar in plaats van de strijdkrachten te ontbinden sloot Moestafa
Kemal zich bij het verzet aan.
Ondanks het verzet in het land tekende de sultan het verdrag met de Geallieerden.
In dit verdrag is vastgelegd dat de verschillende volkeren van het Ottomaanse Rijk
hun onafhankelijkheid of autonomie verkrijgen.
Volgens de artikelen 62, 63 en 64 van dit verdrag zal in Oost-Anatolië nog een
onafhankelijke staat kunnen worden gevestigd, indien de meerderheid van de daar
levende Koerden binnen één jaar na het in werking treden van het vredesverdrag de
Volkenbond hierom verzoekt. De Geallieerden maken voorts geen bezwaar tegen
‘... de vrijwillige aansluiting bij zulk een onafhankelijke Koerdische staat door de
Koerden, wonende in dat gedeelte van Koerdistan, dat tot dusver deel heeft uitgemaakt
van de provincie Mosoel’.
De eisen van de Koerden werden ter tafel gebracht door een Koerdische delegatie
onder leiding van Sjarif Pasja, een voormalig Ottomaanse ambassadeur in Zweden.
Wat betreft de toekomst van het Armeense volk is het verdrag duidelijker. De
artikelen 88 tot en met 93 bepalen dat er direct een onafhankelijke Armeense staat
moet komen.
Het is duidelijk dat de Grote Vergadering, die door Moestafa Kemal Pasja in
Angora is opgericht, in tegenstelling tot de regering in Constantinopel, dit verdrag
niet zal ratificeren. Ook in Syrië zijn al troebelen te bespeuren.
In Oost-Europa beginnen zich nieuwe bondgenootschappen af te tekenen.
Roemenië, Tsjechoslowakije en Joegoslavië, bevreesd voor de terugkeer van de
Habsburgers, volgen het voorbeeld van de Entente van weleer, en staan op het punt
een ‘kleine Entente’ te bezegelen. Een andere militaire alliantie werd vandaag
gelijktijdig met het Verdrag van Sèvres gesloten, namelijk tussen de Geallieerden
enerzijds en Polen, Tsjechoslowakije en Roemenië anderzijds.
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De Turkse afgevaardigde ondertekent het Verdrag van Sèvres.

Vrouwenkiesrecht in VS eindelijk wettelijk geregeld
WASHINGTON, 28 augustus - Na meer dan een jaar verzet van conservatief
ingestelde staten is het negentiende amendement aan de Amerikaanse grondwet
toegevoegd dat vrouwen kiesrecht geeft. Het amendement, dat zegt dat noch door
de VS noch door een andere staat kiesrecht mag worden geweigerd ‘op basis van
geslacht’, was al in juni 1919 door het Congres aangenomen, maar vooral zuidelijke
staten, zoals Alabama, Maryland en Virginia, verwierpen het.
Zowel de Democratische als de Republikeinse partij had dat jaar fel campagne
gevoerd voor het vrouwenkiesrecht, waartegen in het algemeen minder verzet van
mannelijke zijde was gekomen als gevolg van de krachtige steun die de Amerikaanse
vrouw had gegeven aan de oorlogsinspanningen. Van progressieve zijde werd als
voordeel van vrouwenkiesrecht aangevoerd dat daardoor de politiek gezuiverd wordt
van allerlei wantoestanden zoals corruptie.
Uiteindelijk was er een tweederde meerderheid toen 36 staten voor stemden - en
kon het amendement worden geratificeerd. Hiermee is eindelijk het ijveren van de
Amerikaanse organisatie voor vrouwenkiesrecht, die reeds in 1848 onder de naam
Woman's Rights Convention was opgericht, met succes bekroond.

Frans-Belgisch akkoord wordt goedgekeurd
BRUSSEL, 24 augustus - Aangezien de ministerraad gisteren weigerde terug te
komen op zijn unanieme beslissing om geen wapens te leveren aan opstandige Polen,
heeft minister van Buitenlandse Zaken P. Hymans ontslag genomen.
Het bleek achteraf slechts een voorwendsel om een ander doel te bereiken. Hymans
overreedde namelijk nog dezelfde dag zijn partijgenoot, en minister van
Landsverdediging, P.-E. Janson om in de regering te blijven. Bij het vertrek van
Janson zou immers de regering vallen en zou er van het geheime Frans-Belgische
militaire akkoord niets terechtkomen. De unanieme en definitieve goedkeuring voor
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het Frans-Belgische akkoord was dan ook de voorwaarde van Jansons aanblijven.
En de goedkeuring kwam. Het bleek een meesterlijke zet van Hymans en Janson.
In het vooruitzicht van een nakende regeringsval hadden ze zonder tegenwerking
de goedkeuring voor het militaire akkoord bewerkstelligd.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

254

In Italië worden fabrieken door arbeiders bezet
MILAAN, 30 augustus - Metaalarbeiders in Milaan hebben een aantal fabrieken
overgenomen, nadat de werkgevers hebben gezegd dat zij niet kunnen ingaan op de
eisen voor loonsverhoging. De bezetters vormen raden die de fabrieken draaiende
moeten houden. In veel andere steden in Italië worden ook fabrieken bezet. In totaal
doen 500 000 arbeiders mee aan de acties.
Tijdens de bezettingen komt het op veel plaatsen tot gewelddadigheden tussen
stakers en fascisten. In overleg met de socialistische partij wordt echter besloten de
bezettingen geen politiek karakter te geven en deze dus niet te beschouwen als een
eerste fase in de vorming van een socialistische staat.
Uiteindelijk worden na een compromisvoorstel van de regering-Giolitti de
onderhandelingen met de werkgevers heropend. De twee partijen bereiken
overeenstemming over de instelling van een soort arbeidersraden, waarin de
werknemers op de hoogte worden gesteld van de technische en financiële stand van
zaken en enige zeggenschap krijgen in aannemen en ontslaan.
De werkgevers verzetten zich met de geleidelijke vermindering van het
revolutionair elan echter vaak met succes tegen de invoering van deze raden. De
afloop van deze bezettingen wordt dan ook gezien als een nederlaag voor de
revolutionaire socialisten, al vergroten de fabrieksbezettingen en de landbezettingen
die ongeveer tegelijkertijd plaatsvonden in Emilia en Romagna de onvrede onder
rechts wel.
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1.
In Nederland treedt de herziene Wet op het middelbaar onderwijs in werking.

2.
Te Antwerpen wint het Belgisch voetbalelftal met 2-0 van het Tsjechoslowaakse
elftal, in een wedstrijd die door de gasten halverwege uit protest werd gestaakt.
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5.
Te Steenkerke in Vlaanderen wordt het IJzermonument onthuld. →

5.
In Mexico wordt Alvaro Obregon president.

8.
De Italiaanse schrijver en dichter Gabriele d'Annunzio proclameert de vrijstaat Fiume
onder de naam Italiaans regentschap Quarnero. Hij wordt zelf rector (president) van
de voorlopige regering.

11.
De regering van Groot-Brittannië stelt voor om de tussen Nederland en België gerezen
moeilijkheden over de soevereiniteit van de Wielingen op te lossen met medewerking
van Frankrijk en Groot-Brittannië.

20.
De Volkenbondsraad gaat akkoord met de uitslag van de volksraadpleging in Eupen
en Malmédy ten gunste van België.

23.
In Frankrijk wordt Alexandre Millerand tot president gekozen. →

24.
In Frankrijk treedt het kabinet-Leygues aan.

28.
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De liberale politicus mr. D. Fock, voorzitter van de Tweede Kamer en van 1908-1911
gouverneur-generaal van Suriname, wordt benoemd tot landvoogd van Nederlands
Oost-Indië, als opvolger van de vooruitstrevende graaf J.P. van Limburg Stirum.

29.
Eupen en Malmédy worden formeel door België geannexeerd.

30.
Na een akkoord van de regering-Giolitti met de socialistische vakcentrale
Confederazione del Lavoro en de ondernemersbond Cofindustria, op 19 september
te Rome gesloten en daarna bij referendum door de vakbondsleden geaccepteerd,
verlopen de bedrijfsbezettingen in Noord-Italië. De Partito Socialista valt in fracties
uiteen.
-. Frankrijk en België sluiten een geheim militair akkoord. →

Gestorven:
28.
Nestor de Tière (6-8-1856) Vlaams toneelschrijver

Het Franse bestuur over Syrië en Libanon wordt gevestigd. Foto: generaal Gouraud tijdens de
proclamatie van de republiek Libanon in Beiroet.

Millerand Franse president
PARIJS, 23 september - Alexandre Millerand is de nieuwe president van Frankrijk.
Het Congres (Kamer van Afgevaardigden en Senaat samen) verkoos hem in de eerste
verkiezingsronde, met 695 van de 892 stemmen. Dat resultaat komt voor niemand
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als een verrassing. De socialist Delory, burgemeester en afgevaardigde van Rijsel,
was naar ieders overtuiging geen gevaarlijke tegenkandidaat.
Het zal de 61-jarige Millerand, die Clemenceau een halfjaar geleden opvolgde als
minister-president, moeilijk vallen om geen politieke macht meer uit te oefenen. Dat
had de nieuwe bewoner van het Elysée ook doen aarzelen, toen hij als kandidaat voor
het presidentschap naar voren werd geschoven nadat Deschanel zijn ontslag had
ingediend. Niemand anders bleek echter geschikt of bereid om de zieke Deschanel
op te volgen.
Dat de laatste zich op het Elysée niet kon handhaven, was al maanden zonneklaar.
Paul Deschanel heeft last van geheugenverlies en depressieve buien, mogelijk als
gevolg van te grote hoeveelheden medicijnen. Zijn lot was bezegeld toen hij in de
nacht van 23 op

President Alexandre Millerand.

24 mei in pyjama langs de spoorbaan gevonden werd en slaperig verklaarde: ‘Ik ben
de president.’ Deschanel, op weg naar een ceremonie, was slaapwandelend uit de
trein gevallen.

‘IJzerbedevaart’
STEENKERKE, 5 september - In het Westvlaamse dorpje Steenkerke, nabij Veurne,
zijn enkele honderden Vlaamse oud-strijders uit de Grote Oorlog en studenten
samengekomen, voor een hulde aan de aldaar begraven kunstenaar Joe English, die
tijdens de oorlog aan het front is gesneuveld.
Dit initiatief is een uitvloeisel van de oprichting in 1916 van het comité
Heldenhulde, dat op het graf van gesneuvelde Vlaamse soldaten een door English
ontworpen zerkje (het Heldenhuldezerkje) liet aanbrengen. Nog tijdens de oorlog
was de idee gegroeid van een hulde aan English. Begin dit jaar werd daartoe een
comité opgericht, bestaande uit onder anderen een aantal vooraanstaande personen
uit de Frontbeweging en voorgezeten door Frans Daels en Sam de Vriendt. Uit de
bijeenkomst in Steenkerke zijn de latere IJzerbedevaarten gegroeid.

Frans-Belgische alliantie getekend
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BRUSSEL, september - Vandaag is een geheim militair akkoord tussen Frankrijk
en België ondertekend. Dit verdrag is in sterke mate verbonden met de Luxemburgse
kwestie.
Luxemburg twijfelde tussen economische samenwerking met België of met
Frankrijk.
Daarbij kwam een dynastieke kwestie gericht tegen groothertogin Maria Adelheid.
Een referendum sprak zich uit voor aansluiting bij Frankrijk en behoud van de
dynastie. De Belgische regering beviel dit allerminst.
Frankrijk legde echter het referendum naast zich neer omdat men meer belang
hechtte aan de Frans-Belgische alliantie op militair gebied.
Alvorens tot die militaire alliantie toe te treden heeft België pogingen in het werk
gesteld Engeland erbij te betrekken, wat mislukte.
Het akkoord is defensief en zal enkel van toepassing zijn bij een niet uitgelokte
agressie van Duitsland tegen een van de twee partners
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1.
De Wet op de 8-urendag van Aalberse treedt in Nederland in werking.

1.
In Oostenrijk treedt de nieuwe constitutie in werking.

2.
Het Witte Leger wordt door de opmars van het Rode Leger gedwongen zich terug
te trekken op de Krim.

2.
In Nederland worden de departementen van Oorlog en Marine samengevoegd tot
het ministerie van Defensie.

2.
In Spanje wordt het parlement, De Cortes, door het net aangetreden conservatieve
kabinet-Dato ontbonden.

9.
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Het Wilna-gebied wordt door ongeregelde Poolse troepen onder generaal Zelogowski
bezet. Litouwen verbreekt daarop de diplomatieke betrekkingen met Warschau.

10.
Italië annexeert Zuid-Tirol (Alto-Adige).

12.
Te Tartoe wordt een vredesverdrag gesloten tussen Rusland en Finland. →

17.
Op de laatste dag van het vijfdaagse congres van de USPD te Halle scheidt de
rechtervleugel onder aanvoering van Arthur Crispien zich af vanwege het besluit tot
aansluiting bij de Derde Internationale (Komintern).

18.
Bij de algemene verkiezingen in Oostenrijk krijgt de Christelijk Sociale Partij de
grootste fractie in het parlement.

20.
Het Rode Leger begint een offensief tegen de Witten in de Oekraïne.

27.
De Volkenbondsraad besluit zijn zetel te vestigen in Genève.

27.
Polen sluit een verdrag met de tot vrijstad verklaarde havenstad Danzig.

31.
Roemenië annexeert Bessarabië.
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Geboren:
7.
Georg Leber, Duits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
15.
Hendrik Pieter Staal (17-6-1845)
Nederlands militair en politicus

17.
Graaf Gérard Leman (8-1-1851)
Belgisch generaal

In oktober is de demilitarisatie van Duitsland nog steeds in volle gang. Ook de ontmanteling van
vliegtuigen van de Duitse luchtmacht staat op het programma.

Fins-Russisch vredesverdrag wordt getekend
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TARTOE, 14 oktober - In Tartoe (Dorpat) in Estland is vandaag de vrede getekend
tussen Finland en Rusland.
Het vredesverdrag maakt een eind aan een oorlog, die op het hoogtepunt van de
Russische burgeroorlog door de Finnen werd begonnen in de ijdele hoop dat de Witte
generaal Joedenitsj een eind zou kunnen maken aan het Rode regime in Petrograd.
Hoewel deze opzet is mislukt, hebben de Poolse successen in de oorlog tegen Rusland
de Finnen wel een goede uitgangspositie bezorgd voor het vredesoverleg. Daar komt
bij dat de Finnen zich in hun oorlog slechts hebben beperkt tot het bezetten van enkele
grensdistricten.
Het vredesverdrag bepaalt dat de Fins-Russische grens dezelfde is als die van
1812, hetgeen betekent dat de Finnen hun hoop op annexatie van Oost-Karelië laten
varen en dat de Russen op hun beurt genoegen nemen met een grens die slechts
enkele tientallen mijlen van Petrograd ligt. Wel hebben de Russen beloofd dat de
Kareliërs autonomie krijgen.
In het uiterste noorden krijgen de Finnen een bescheiden corridor naar de
Barentszzee bij Petsamo.
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2.
De Republikein Warren G. Harding wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
→

8.
In België wordt Carton de Wiart kabinetsformateur, nadat Segers dat geweigerd
heeft.

11.
Opstandelingen in Irak boeken politiek succes. →
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11.
Het Britse Lagerhuis neemt in derde lezing de Home Rule Act voor Ierland aan.

12.
Tussen Italië en het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen wordt te Rapallo
een verdrag getekend waarbij overeengekomen wordt dat het Istrisch schiereiland
Italiaans en Fiume een vrijstad wordt. →

15.
De evacuatie van - de resten van - het Witte Leger van generaal Wrangel richting
Constantinopel wordt voltooid: einde van de burgeroorlog in het Europese deel van
Rusland. →

15.
Danzig (Gdansk) wordt officieel een vrijstad, met Erik Colban als Hoge Commissaris
namens de Volkenbond.

20.
Het Belgische kabinet-Carton de Wiart treedt aan. →

21.
In de Noorditaliaanse provincie Emilia-Romagna beginnen de fascistische
knokploegen van Mussolini terreuracties tegen degenen die zich in de revolutionaire
beweging van september hebben onderscheiden. →

21.
In Belfast (Ierland) komt het tot botsingen met Britse troepen. De spanningen zijn
er weer opgelopen nadat de burgemeester van Cork, Terence MacSwiney, in Britse
gevangenschap als gevolg van een hongerstaking is overleden.

30.
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In Londen keurt het Lagerhuis het handelsverdrag met Rusland goed.

30.
Pruisen krijgt een democratische grondwet. Otto Braun (SPD) blijft minister-president.

Geboren:
11.
Roy Jenkins, Brits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
2.
André Dumont (9-10-1847) Belgisch mijningenieur

8.
Abraham Kuyper (29-10-1837) Nederlands protestants theoloog, politicus en
cultuurfilosoof

Terreuractie van fascisten in Bologna
BOLOGNA, 21 november - Bij prostestacties van fascisten tegen de installatie van
een socialistische burgemeester in Bologna zijn elf mensen gedood en ongeveer
honderd gewond. Het was de eerste grote actie van de fascistische ‘squadristi’, een
soort militieleden, tegen socialisten en communisten.
De plaatselijke fascisten in Bologna hadden gezegd dat zij zich zouden verzetten
tegen een rode vlag boven het gemeentehuis. Toen de nieuwe burgemeester op het
balkon van het gemeentehuis verscheen, werd er geschoten en ontploften er bommen.
Negen mensen in de menigte werden gedood en vanaf de publieke tribune binnen
werden een gemeenteraadslid en een oorlogsheld doodgeschoten.
De squadristi, vooral sterk in het noorden van Italië, treden steeds harder en
vermeteler op tegen de vakbonden en de socialistische partij. Socialistische leiders
roepen op confrontaties te vermijden, maar de gewelddadigheden eisen vele levens
en krijgen af en toe het karakter van een burgeroorlog. De fascisten ontvangen steun
van veel sectoren die bang zijn voor een revolutie, en de regering grijpt vrijwel niet
in omdat het haar niet slecht uitkomt dat de grootste oppositiepartij onschadelijk
wordt gemaakt of omdat zij niet altijd macht heeft over de gebeurtenissen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Nieuw kabinet van Carton de Wiart
BRUSSEL, 20 november - Nauwelijks twee jaar na het einde van de oorlog is België
aan zijn derde regering toe, ditmaal onder leiding van de katholiek Carton de Wiart.
Het betreft opnieuw een regering van nationale eenheid, maar deze keer verliepen
de onderhandelingen stroever dan bij de vorming van de twee vorige kabinetten. De
wil om samen te regeren was er nog wel, maar de coalitiepartners spanden zich meer
dan vroeger in om hun specifieke eisenpakket door te drukken.
De regeringsverklaring is dan ook vanzelfsprekend een compromis, met als
belangrijkste onderwerpen: het afwerken van de grondwetsherziening (met de
hervorming van de Senaat als belangrijkste punt), het invoeren van de Wet op de
achturige werkdag, de afschaffing van artikel 310 van het Strafwetboek (beperking
van vakbondsactie tijdens stakingen), gekoppeld aan een wetsontwerp dat vrijheid
van vereniging waarborgt, en het tot stand brengen van de Wet op het taalgebruik in
bestuurszaken.
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Enkelen van de 150 000 vluchtelingen op een Engels schip.

Wrangel trekt zich terug
MOSKOU, 16 november - Met het verlaten van de Krim door bijna 150 000
vluchtelingen - soldaten en burgers - is de bloedige Russische burgeroorlog tot een
eind gekomen.
In het voorjaar zocht het totaal ontredderde restant van Denikins legers een
toevlucht in de relatief makkelijk te verdedigen Krim, maar zelfs dit laatste stuk
Russisch grondgebied moest door de Witten ontruimd worden voor het oprukkende
Rode Leger. De bolsjeviki zegevierden ondanks het verzet van generaal Wrangel,
die generaal Denikin als opperbevelhebber vervangen had. Onder Wrangel groeide
de in de Krim verblijvende troepenmacht tot kwalitatief de beste waartegen het Rode
Leger het ooit heeft moeten opnemen.
In de loop van de zomer begon Wrangel aan landhervormingen in een poging om
ook de boeren in door het Rode Leger bezet grondgebied voor zich te winnen. Begin
juli slaagde hij erin na een reeks bloedige gevechten een breed front buiten de Krim
te vormen, dat in een boog vanaf de Zwarte Zee via de Dnepr tot de Zee van Azov
liep. Alhoewel Wrangel vele duizenden krijgsgevangenen maakte en veel materiaal
en paarden veroverde was dit zijn laatste succes.
Na het ondertekenen van de Pools-Russische wapenstilstand op 12 oktober trokken
de bolsjeviki bijna 100 000 infanteristen en 33 000 cavaleristen samen tegen Wrangel.
De overmacht van het Rode Leger was duidelijk. Medio oktober verloor Wrangel in
een hevige, dagenlange strijd velen van zijn manschappen. Op 11 november werd
de strijd de finitief beslecht in het voordeel van het Rode Leger. Op 13 november
begon een armada van 126 schepen met de evacuatie van vluchtelingen die drie dagen
duurde.
Wrangel heeft zijn troepen onder Franse bescherming gesteld en is naar
Constantinopel gevlucht. Hoewel hij zich wel het recht voorbehoudt het bevel te
blijven voeren, beschouwt vrijwel iedereen de oorlog als definitief beëindigd.

Akkoord over Rapallo-verdrag
RAPALLO, 12 november - Italië en Joegoslavië hebben in de Italiaanse stad Rapallo
een verdrag gesloten dat de territoriale geschillen tussen de twee buurlanden regelt.
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Italië geeft zijn aanspraken op Dalmatië op en belooft zijn bezettingsmacht daar
terug te trekken. Het land krijgt wel de soevereiniteit over de stad Zara (Zadar) en
vier eilandjes voor de kust van Dalmatië. Joegoslavië belooft de Italiaanse minderheid
in Dalmatië te beschermen. De Italiaanse wens tot een strategische grens wordt
gehonoreerd met de afspraak dat deze grens loopt over de waterscheiding van de
oostelijke Alpen en over Monte Nevoso, ten noorden van Fiume. Hierdoor vallen
467 000 Kroaten en Slovenen onder Italiaans bestuur.
Beide landen erkennen de onafhankelijkheid van Fiume, dat in september 1919
door Italiaanse nationalisten onder leiding van D'Annunzio is bezet.

Irak krijgt eigen regering
BAGDAD/LONDEN, 11 november - De opstand tegen het Britse mandaatbestuur
in Irak is vrijwel beëindigd. Hoewel de opstandelingen militair verslagen zijn, boekten
zij een politiek succes. De Engelse Hoge Commissaris in Bagdad verklaarde vandaag
dat Irak een tijdelijke Iraakse regering zal krijgen.
De opstand begon op 30 juni van dit jaar toen Engelse soldaten een stamhoofd in
Roemetha arresteerden. De stamleider, Sja'alaan Aboe Al-Ta'on, werd door zijn
mannen uit de gevangenis bevrijd, nadat zij enkele Engelse soldaten hadden vermoord.
Deze gebeurtenis was niet de enige oorzaak van de opstand. De echte oorzaak had
te maken met het beleid van Groot-Brittannië ten aanzien van Mesopotamië, dat nu
Irak wordt genoemd.
De plaatsvervangend Hoge Commissaris van Mesopotamië, luitenant-kolonel
Arnold T. Wilson, gelooft heilig in de noodzaak van een sterk en blijvend Brits
bestuur; hij was er stellig van overtuigd dat de bevolking van Irak niet in staat is het
land zelf te besturen. Tijdens de onderhandelingen in San Remo op 25 april
jongstleden, waarbij Groot-Brittannië en Frankrijk een akkoord bereikten over de
toekomst van de Ottomaanse provincies, werd beslist dat Irak onder direct mandaat
van Groot-Brittannië zou komen. Frankrijk werd aangewezen als mandataris over
Libanon en Syrië.
De reactie in Irak op deze beslissing was niet mis te verstaan. Op 3 mei moest het
Britse bestuur voor Bagdad destaat van beleg afkondigen. Op 2 juli brak in de heilige
stad van de Sji'iten, Al-Najaf Al-Ashraf, een opstand uit onder leiding van de
religieuze leiders en bestormden de stammen van de midden-Eufraat de Britse militaire
posten. In augustus sloeg de vonk over naar de provincie Diëla ten oosten van Bagdad.
In de steden Bakoeba, Sjaraban en Khanaqin kwam men in opstand tegen de Engelsen.
Op 14 augustus vernietigden de Koerdische opstandelingen onder leiding van
Chorsjid Bey een deel van de olieinstallatie in Naft-Khana in de buurt van Khanaqin.
Ze hadden in de stad Khanaqin de Britse vlag gestreken. De stad Kofrie werd bevrijd
door Koerdische rebellen, die op 24 augustus verklaarden dat de stad niet onder Brits
gezag viel en dat de Koerden een eigen bestuur hadden gevormd onder leiding van
Ibrahim Chan. In Sulaimania verklaarde de belangrijkste Koerdische leider sjeik
Mahmoed dat de Koerden weigerden deel uit te maken van de nieuwe staat Irak en
dat zij zouden strijden voor een onafhankelijke Koerdische staat.
In andere plaatsen, met name in het zuiden van Irak, kwam de Iraakse bevolking
massaal in opstand. De moejtahid (de hoogste religieuze leider van de Sji'iten) riep
een heilige oorlog uit tegen Groot-Brittannië. Het Britse leger kreeg versterkingen
uit New Delhi van de Britse onderkoning daar.
In oktober had het Britse leger op de meeste plaatsen de macht weer in handen.
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De Iraakse opstand heeft de Britse regering overtuigd van de noodzaak van een onder Brits mandaat staand - onafhankelijk Irak; deze koerswijziging leidt tot Wilsons
vertrek van luitenant-kolonel A. Wilson.

Harding behaalt grote verkiezingszege
WASHINGTON, 2 november - Warren G. Harding, de kleinsteedse Republikein uit
Ohio, heeft met overweldigende cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Zijn
vice-president is Calvin Coolidge.
Hoewel de vergelijking met de grote overwinning van Roosevelt in 1904 moeilijk
is, omdat nu ook vrouwelijke kiezers konden meedoen, is Hardings zege de grootste
in de Amerikaanse geschiedenis: hij verwierf meer dan 16 miljoen stemmen, tegen
Cox 9 miljoen. Wat betreft het aantal kiesmannen kreeg Harding 404 stemmen achter
zich, Cox slechts 127.
Ook in het Congres is de Republikeinse overwinning vernietigend voor de
Democratische partij: in de Senaat hebben de Republikeinen nu een meerderheid
van 22 zetels, in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid van 167 zetels.
De Amerikaanse kiezer, zo is de algemene overtuiging, heeft niet zozeer

De zojuist gekozen president Harding.

vóór Harding gekozen, maar vooral tégen de Democratische partij, zoals die de
afgelopen jaren belichaamd was door Wilson.
Harding heeft zijn presidentschap, waarvoor hij, zoals hij zelf toegeeft, eigenlijk
niet zo geschikt is, vooral te danken aan het feit dat hij er goed, ‘presidentieel’, uitziet,
en een uitstekend redenaar is.
Hij is echter geen groot denker en weet weinig van de binnenlandse problemen
die er spelen, en nog minder van internationale zaken.
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5.
In Griekenland wordt bij plebisciet besloten de wegens zijn pro-Duitse houding in
de oorlog verbannen koning Constantijn weer de troon te gunnen. →

7.
In Berlijn vindt het fusiecongres plaats van de USPD en de KPD. De nieuwe naam
wordt de Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands.

13.
De Nederlandse regering verbreekt de diplomatieke betrekkingen met het Koninkrijk
van Serviërs, Kroaten en Slovenen; de ambassadeur te Belgrado wordt teruggeroepen.

13.
De Volkenbond besluit tot de oprichting van een Internationaal Hof van Justitie. →

14.
De Volkenbond verzoekt het Permanent Comité voor Ontwapening met voorstellen
te komen.
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15.
In Brussel begint een conferentie tussen de Geallieerden en Duitsland over de
herstelbetalingen.

17.
De NSDAP koopt met geldelijke steun van de Reichswehr de Münchener Beobachter
op en herdoopt het blad tot Völkischer Beobachter.

19.
De katholieke Vlaams-activist Lodewijk Dosfel die tot 10 jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld vanwege zijn oorlogsverleden, wordt door de minister van Justitie op
medische gronden vrijgelaten.

23.
De Britse koning, George V, ondertekent de Home Rule Act: zowel Ulster als Ierland
krijgt een parlement; in Dublin blijft een Britse gouverneur-generaal. →

25.
Met een bombardement van het Italiaanse oorlogsschip Andrea Doria op Fiume
wordt een einde gemaakt aan het bewind van D'Annunzio daar. →

29.
Het congres van de Franse socialistische partij te Tours besluit met meer dan twee
derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot toetreding tot de Derde Internationale
(Komintern). →
-. Mohandas Gandhi wordt de leider van de oppositie in India. →

Geboren:
6.
Dave Brubeck, Amerikaans jazzmusicus
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Gestorven.
12.
Olive Schreiner (24-3-1855) Zuidafrikaans schrijfster

Breuk bij socialisten in Frankrijk
TOURS, 30 december - ‘Het congres van de communistische partij gaat morgen
verder.’ Met die woorden besloot de voorzitter, vannacht om half drie, een
vergadering, die begonnen was als het achttiende congres van de Franse socialistische
partij, de SFIO. Bijna 70 procent van de congresgangers stemde voor aansluiting bij
de Derde Internationale. De breuk met de minderheid is niet meer te herstellen.
Toen op de ochtend van de eerste kerstdag het congres in de Salle du Manège
geopend werd, viel het oog vooral op een reusachtig spandoek dwars door de zaal,
met de tekst: ‘Proletariërs aller landen, verenigt u!’. Echter niet binnen de
socialistische partij: de breuk hing al vanaf het begin in de lucht.
De groep die zich wil aansluiten bij de door de Russische bolsjeviki geleide Derde
Internationale, meent dat dit de enige mogelijkheid is om ook in Frankrijk de revolutie
te bewerkstelligen en met het kapitalisme te breken. Gezien de talrijke, harde stakingen
van het afgelopen jaar, is dat een concrete mogelijkheid op afzienbare termijn, aldus
de nieuwe communistische partij.

Gevaren
De minderheid van de zojuist ter ziele gegane socialistische partij ziet voornamelijk
gevaren in de 21 door Moskou gestelde voorwaarden, die volgens haar illegale acties,
geweld en - als de revolutie slaagt - een dictatuur voor onbepaalde tijd tot gevolg
hebben. Het wantrouwen van deze door het kamerlid Léon Blum geleide groep werd
nog versterkt door een telegram van een van de Sovjet-leiders, Zinovjev, dat
eergisteren werd voorgelezen en waarin deze fel tekeer ging tegen een ieder die de
21 voorwaarden niet zonder meer wilde aanvaarden. Die kritiek gold met name Karl
Marx' kleinzoon, Jean Longuet, die een compromis probeerde te bereiken binnen
zijn partij.
Na Zinovjevs telegram volgde nog een verrassing: het onverwacht optreden van
de bejaarde Duitse revolutionaire leidster Clara Zetkin, die een korte, bewogen
toespraak hield.
Léon Blum en de zijnen verzetten zich tegen de aansluiting bij de Derde
Internationale; zij wezen het democratisch socialisme van de hand en wensten niets
te weten van oorlog als revolutionair strijdmiddel.
Léon Blum en zijn vrienden (onder wie Jean Longuet, eveneens gedwongen zijn
partij te verlaten) hielden vanochtend een bescheiden bijeenkomst in de Salle du
Démophile. Een nieuwe, zij het veel kleinere, SFIO zou daarvan het resultaat zijn.
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Een opstandige Ierse menigte in Dublin wordt door gewapende soldaten uiteengedreven.

Ierland verdeelde natie
LONDEN, 23 december - Ierland is vandaag een verdeelde natie geworden, nu de
koning zijn goedkeuring heeft gehecht aan de Ierse Regeringswet.
Ulster en het zuiden van Ierland worden nu administratief van elkaar gescheiden,
ondanks de felle en gewelddadige protesten in het hele land. Premier Lloyd George
heeft de mogelijkheid van een Ierse republiek in het zuiden, onder presidentschap
van Sinn Fein-leider Eamon de Valera, definitief afgewezen.
In diverse delen van Ierland is nu de staat van beleg afgekondigd om de
ongeregeldheden het hoofd te kunnen bieden. Generaal Sir Nevil Macready heeft de
doodstraf aangekondigd voor ieder die zich tegen de staat van beleg verzet.
Gedurende de afgelopen 48 uur zijn diverse aanslagen gepleegd op politie en
militairen, waarbij aan beide zijden slachtoffers zijn gevallen. Tussen Cork en
Limerick werd een legerkonvooi in een hinderlaag gelokt en beschoten door een
groot aantal rebellen. Een Britse sergeant en een korporaal vonden daarbij de dood.

Leger verjaagt D'Annunzio
FIUME, 28 december - De Italiaanse nationalisten die Fiume hebben bezet en
weigeren het verdrag van Rapallo, dat de stad onafhankelijk maakt, te erkennen,
hebben zich overgegeven nadat het Italiaanse leger de stad had aangevallen.
De Italiaanse regering had generaal Enrico Cavaglia opdracht gegeven de
nationalisten te verdrijven die in september 1919 onder leiding van D'Annunzio
Fiume hadden bezet. D'Annunzio had het verdrag van Rapallo verworpen en in
antwoord erop de eilandjes Krk en Rab bezet, die volgens het verdrag toevallen aan
Joegoslavië.
Nadat een blokkade van Fiume geen succes bleek, opende Cavaglia op kerstavond
de aanval. Toen het slagschip Andrea Doria op 26 december het regeringshuis
beschoot en het raam naast dat van D'Annunzio verbrijzelde, gaf deze zijn verzet op.
Bij de gevechten zijn 35 mensen gedood. Fiume wordt binnen twee weken ontruimd
door de nationalistische bezettingsmacht.
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Gabrielle d'Annunzio (saluerend) tijdens een parade in Fiume.
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Gandhi wordt oppositieleider
NAGPUR, december - De Indiase jurist Mohandas Gandhi is tijdens de zitting van
het Indiase Nationale Congres naar voren geschoven als de belangrijkste leider van
de oppositie.
Gandhi, zelf hindoe, heeft de afgelopen tijd veel moslims voor zich weten te winnen
door de kreet ‘De islam wordt bedreigd’ van hen over te nemen. Hij speelde daarbij
in op de woede van de Indiase moslims over de scherpe vredesvoorwaarden die
Engeland het mohammedaanse Turkse rijk wil opleggen. Gandhi heeft al laten weten
het Indiase Nationale Congres, dat lange tijd een machteloze elitepartij is geweest,
verregaand te willen reorganiseren. De partij moet zich over het hele land gaan
vertakken. Zij moet een piramide worden met als basis dorpscomités en aan de top
een werkgroep die van dag tot dag het anti-Britse verzet moet aanwakkeren.

Internationaal Hof van Justitie
GENÈVE, 13 december - De Algemeene Vergadering van de Volkenbond heeft
besloten tot de oprichting van een Internationaal Hof van Justitie. Dit hof zal de
bevoegdheid krijgen te oordelen in geschillen tussen twee of meer lidstaten van de
Volkenbond, wanneer de betrokken partijen daarom verzoeken. Zetel van het hof
zal waarschijnlijk 's-Gravenhage worden. Daar is al het Permanente Hof van Arbitrage
gevestigd.

Grieken steunen ex-koning
ATHENE, 5 december - Ex-koning Constantijn kan terugkeren naar Griekenland.
In een volksstemming heeft de meerderheid van de Grieken zich vandaag uitgesproken
voor het herstel van zijn macht, die hij in 1917 verloor door zijn weigering zich aan
de zijde van de Geallieerden te scharen.
Zijn zoon Alexander had sindsdien de honneurs waargenomen. Toen de vorst op
28 oktober jongstleden plotseling overleed, weigerde troonopvolger Paul zijn plaats
in te nemen. Hij bedong een plebisciet dat vandaag gunstig voor zijn grootvader
Constantijn is uitgepakt.
De nederlaag van premier Venizelos bij de parlementsverkiezingen van 14
november was al een voorbode geweest van het gunstige tij voor de vorst. Constantijn,
die al heeft aangekondigd dat hij de oorlog tegen de Turken zal opvoeren ter wille
van het Griekse streven naar territoriale expansie in Anatolié, zal het echter zonder
de steun van de Geallieerden moeten doen.
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2.
Tussen Finland en Rusland wordt vrede gesloten.

3.
Het parlement van India komt voor het eerst bijeen te New Delhi.

5.
De Duitse regering voorkomt een spoorwegstaking door de lonen met 55 à 70 procent
te verhogen.

9.
In Brussel worden de statuten van het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW)
of Mouvement Ouvrier Chretien (MOC), de overkoepelende organisatie van de
Belgische christelijke arbeidersbeweging, goedgekeurd.

10.
In Leipzig begint het tribunaal inzake de Duitse oorlogsmisdadigers.

15.
Op het congres van de Partito Socialista Italiano te Livorno scheidt de linkervleugel
zich onder leiding van Amadeo Bordiga en Antonio Gramsci af: het begin van de
Partito Communista d'Italia (PCd'I). →

16.
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In Frankrijk treedt het vierde kabinet-Briand aan als opvolger van het ten val gekomen
kabinet-Leygues. →

24.
In Parijs begint een conferentie van de Geallieerden over de Duitse herstelbetalingen.
Premier Briand heeft geweigerd een Duitse delegatie uit te nodigen.

29.
De Nederlandse regering knoopt weer diplomatieke betrekkingen aan met Venezuela.

29.
In Parijs worden de Geallieerden het eens over de hoogte van de Duitse
herstelbetalingen: 226 miljard goudmark, te betalen in 42 jaar. →

30.
Moestafa Kemal Pasja verklaart dat zijn regering te Angora (Ankara) de enige Turkse
regering is.

Geboren:
5.
Friedrich Dürrenmatt, Zwitsers (toneelschrijver)

19.
Patricia Highsmith, Amerikaans detectiveschrijfster

20.
Bernt Engelmann, Duits schrijver

Gestorven:
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2.
Theobald von Bethmann-Hollweg (29-11-1856)
Duits politicus

18.
Adolf von Hildebrand (6-10-1847)
Duits beeldhouwer

‘Miljardenwaan van Parijs’
BERLIJN, 29 januari - In Duitsland is scherp gereageerd op het bekend worden van
de resultaten van de conferentie van de Geallieerden in Parijs. In de Franse hoofdstad
hebben de Geallieerden bepaald dat Duitsland in totaal 226 miljard goudmark moet
betalen, uitgesmeerd over 42 jaar. Duitse vertegenwoordigers waren op deze
conferentie niet aanwezig.
In Duitsland wordt in de media geschreven over de ‘miljardenwaan van Parijs.’
Omgerekend naar de huidige waarde van de mark zou het een bedrag van 3000
miljard papiermark betreffen.
De eisen van Parijs moeten onder meer worden gezien tegen de achtergrond van
de druk die door Amerikaanse bankiers op Frankrijk en Groot-Brittannië wordt gelegd
om hun schulden aan de Verenigde Staten af te lossen. Frankrijk en Engeland hebben
zich door de oorlog zwaar in de schulden moeten steken bij Amerika, en hopen nu
de last te kunnen doorschuiven naar Duitsland.
De twee landen hebben ook enkele krachtige sancties vastgelegd voor het geval
Duitsland in gebreke blijft. Dan zal het Ruhrgebied worden bezet, de Duitse douane
in geallieerde handen overgaan en zal de aflopende bezetting van het Rijnland alsnog
worden verlengd. De sancties zijn vooral op aandringen van de Fransen tot stand
gekomen. In de Franse pers klinkt sterk de opinie door dat de Duitsers dienen te
betalen - Le Boche pait tout, de mof betaalt alles, zo luidt het.
Nog onduidelijk is hoe de Duitse regering zal reageren. In diverse fracties wordt
evenwel een gevoel van woede en machteloosheid geregistreerd.

De deelnemers aan de conferentie van de Geallieerden in Parijs.

Afscheiding Italiaanse socialisten
LEGHORN, 15 januari - Een deel van de Italiaanse socialisten heeft de partij verlaten,
nadat op een partijcongres meningsverschillen over de relatie met Moskou
onoverbrugbaar bleken. De critici willen een communistische partij vormen.
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De socialisten waren in Teatro Goldoni in Leghorn bijeengekomen om te praten
over de Russische eisen. Lenin had gezegd dat de partij alleen lid kon blijven van
de Derde Internationale wanneer zij zich communistisch zou noemen en wanneer de
reformisten eruit zouden worden gezet. Het socialisme kan in de Russische
gedachtengang alleen slagen door een gewelddadige revolutie en door opvolging
van de orders uit Moskou, het centrum van de communistische beweging.
Partijleiders als Turavi en Treves en de meeste vakbondsleiders willen echter de
eenheid binnen de partij bewaren en zeggen ook dat zij binnen het parlementaire
systeem willen werken. Twee derde van de afgevaardigden op het congres wilde dan
ook kanttekeningen maken bij de Russische voorwaarden. Degenen die hier niet mee
akkoord gingen stapten op. Zij richten op 21 januari de Italiaanse communistische
partij op, met Bordiga als eerste secretaris en Gramsci's krant Ordine Nuevo als
spreekbuis.

Briand wordt voor vierde maal premier
PARIJS, 16 januari - President Millerand heeft zijn oude bondgenoot Briand gevraagd
een nieuwe regering te vormen. Het zal het vierde kabinet worden van deze oude rot
in het politieke vak die in 1917 als premier was afgetreden.
De regering van Georges Leygues heeft het, zoals we konden verwachten, niet
lang uitgehouden: nog geen vier maanden. Leygues, die onder premier Georges
Clemenceau minister van Marine was - en die functie zo goed uitoefende, dat hij nu
waarschijnlijk op dezelfde post terugkomt -, was nu eenmaal niet in de wieg gelegd
om regeringsleider te zijn. In feite fungeerde hij in die rol ook voornamelijk als
stroman van Millerand.
De president rekent nu op Aristide Briand om hem weer een deel van de touwtjes
in handen te geven.
Tot dusver heeft Briand echter, vooral waar het de buitenlandse politiek betreft,
een geheel eigen beleid gevoerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij nu zijn ideeën
zomaar zal opgeven. Met name tegenover de Duitsers neemt Briand een meer
verzoeningsgezinde houding aan dan de president.
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3.
In München vindt de eerste massabijeenkomst van de NSDAP plaats.

4.
In Ulster wordt James Craig gekozen tot Unionistisch leider

7.
In Belgisch Kongo breken ernstige onlusten tegen het koloniaal gezag uit.

9.
In Riga wordt tussen Polen en Rusland de vrede getekend. De grens van Polen komt
tot diep in de Oekraïne te liggen.

10.
In Nederland wordt de Vrijheidsbond opgericht door de fusie van de Vrije Liberalen,
de Economische Bond, de Liberale Unie en nog vier splinterpartijen.

12.
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In het Britse kabinet-Lloyd George wordt Winston Churchill opgenomen als minister
van Koloniën.

12.
De Beierse regering weigert tot ontwapening van de bevolking over te gaan, een
door de regering in Berlijn gehonoreerde eis van de Geallieerden. Hierdoor ontstaat
er een gespannen verhouding tussen Berlijn en München.

18.
Britse troepen bezetten de Ierse hoofdstad Dublin. →

18.
De Amerikaanse delegatie stapt op uit de geallieerde herstelbelalingscommissie.

19.
In Parijs wordt een politiek-militair akkoord tussen Frankrijk en Polen getekend. →

19.
De Belgische Kamer regelt het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen: algemeen
actief mannenen vrouwenkiesrecht vanaf 21 jaar en passief kiesrecht vanaf 25 jaar.

21.
In Perzië pleegt de officier Reza Chan een coup; de nationalistische leider Sajjid Zija
al-Din wordt premier

26.
De nieuwe Perzische regering annuleert het Perzisch-Britse verdrag van 1919 en
sluit een verdrag met Rusland. →
-. In Amsterdam wordt de Nederlandse Bioscoopbond opgericht. →
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Gestorven:
8.
Vorst Pjotr Alexejevitsj Kropotkin (9-12-1842)
Russisch revolutionair en anarchistisch theoreticus

Burgeroorlog in Ierland

Hele stadswijken van Dublin zijn door de gewelddadigheden verwoest.

DUBLIN, 18 februari - De strijd tussen de Ierse nationalisten en het Britse bestuur
blijft voortduren. Vandaag hebben Britse troepen de Ierse hoofdstad Dublin bezet.
Enige dagen geleden, op 15 februari, beklaagde de nationalistische leider Eamon
de Valera zich bij het Britse parlement over het optreden van de Britse militairen in
Ierland. Hij zei dat ze zich schuldig maakten aan het folteren van gevangenen, moord
op kinderen en verkrachting.
De Engelse Government of Ireland Act van 23 december 1920, waarin voorzien
werd in parlementen voor Ulster en de rest van Ierland, heeft de strijdende partijen
niet tot elkaar kunnen brengen. De regeling wordt fel bestreden door De Valera en
zijn radicaalnationalistische organisatie Sinn Fein. Geweld wordt daarbij niet
geschuwd. De IRA (Irish Republican Army), de paramilitaire organisatie van Sinn
Fein, valt niet alleen de als ‘Black-and-tans’ bekend staande Britse politiemacht

Zoekactie door Britse militairen in Dublin.

aan, maar terroriseert ook Ieren die niet met hun strijd sympathiseren. Het
meedogenloze optreden waaraan alle partijen zich schuldig maken heeft al vele
slachtoffers geeist.
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Akkoord Frankrijk-Polen
PARIJS, 19 februari - Vandaag is in Parijs door Polen en Frankrijk een verdrag
getekend dat voornamelijk militaire samenwerking inhoudt. Frankrijk verplicht zich
tot het verlenen van steun op het gebied van onderwijs en militaire uitrusting aan
Polen.
Dit verdrag betekent de bezegeling van een samenwerking die, afgezien van de
historische banden tussen beide landen, al tijdens de oorlog begon. In de zomer van
1920 protesteerde Frankrijk, als enige onder de Geallieerden, tegen de voor Polen
ongunstige deling van een Pools-Tsjechisch grensgebied (Curzon-linie), waarbij een
groot Pools bevolkingsdeel bij Tsjechoslowakije werd ingelijfd. In dezelfde tijd werd
ook een volksstemming gehouden in Mazoerïe en Warmïe, waar de bevolking zelf
moest beslissen of het bij Polen of bij Duitsland wilde horen. Frankrijk protesteerde
weer als enige Geallieerde tegen de plotselinge aanvoer van 150 000 Duitsers vanuit
Duitsland naar deze gebieden, om de uitslag te beïnvloeden.
Ook tijdens de meest dramatische momenten in de Pools-Russische oorlog van
1920 bleef de Franse generaal Weygand als enige Geallieerde in Warschau om hulp
vanuit Frankrijk te coördineren.
In Polen worden de uitingen van pro-Franse sentimenten steeds zichtbaarder: na
iedere pro-Poolse verklaring van Parijs worden de Franse officieren in Warschau
letterlijk op handen gedragen. Ook vindt er een uitbreiding plaats van de culturele
contacten; in de jaren twintig zal bijna de gehele Franse literatuur in het Pools worden
vertaald.
De eerste Poolse grondwet, die zal worden aangenomen op 17 maart, zal op de
Franse grondwet zijn gebaseerd, met enkele aanpassingen vanwege het multinationale
karakter van Polen.

Oprichting van Nederlandse Bioscoopbond
AMSTERDAM, februari - Filmverhuurders en bioscoopdirecteuren hebben besloten
te gaan samenwerken. Ze hebben een nieuwe organisatie opgericht, de ‘Nederlandse
Bioscoopbond’. Deze oplossing voor de geschillen van de afgelopen jaren is bereikt
door een speciaal daartoe gevormde commissie. In februari 1918 had een groep
bioscoopdirecteuren zich georganiseerd in de ‘Bond van exploitanten van Nederlandse
bioscooptheaters’. Met deze bond wilde men zich sterk maken tegen de willekeur
van plaatselijke overheden op het gebied van bioscoopvoorschriften en
vermakelijkheidsbelasting. Ook was de bond bedoeld om elkaar te steunen bij
stakingsconflicten en om één lijn te kunnen trekken tegen malafide filmverhuurders.
In september 1919 veranderde men de naam van de bond in ‘Nederlandsche bond
van bioscooptheaterdirecteuren.’ De filmverhuurders hadden inmiddels in januari
1919 op deze bundeling van de vertonerskrachten gereageerd met een eigen
organisatie: de ‘Vereeniging van filmverhuurders’. Tot vandaag lagen de
bioscoopdirecteuren en filmverhuurders voortdurend met elkaar overhoop. De
bedoeling van de nu opgerichte Bioscoopbond is de commerciële aankoop, produktie
en vertoning van film te coördineren en monopoliseren.

Perzië sluit met Rusland verdrag
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TEHERAN, 26 februari - Perzië en Rusland hebben een vriendschapsverdrag gesloten
waarin alle verdragen tussen het tsaristische Rusland en Perzië ongedaan worden
gemaakt. Ook worden alle verdragen van Rusland met andere landen, die ten koste
gaan van Perzië, ongedaan gemaakt.
Het verdrag onderstreept de belangrijke invloed van Rusland in Perzië, een invloed
die nog aanzienlijk is toegenomen sinds de breuk van Perzië met Engeland in 1919,
die resulteerde in een terugtrekking van Britse militaire deskundigen uit Perzië en
het beëindigen van financiële hulp aan dit land.
Vijf dagen geleden heeft in Perzië een staatsgreep plaatsgevonden, waarbij de
politieke schrijver Sayyid Zija al-Din Tabatabai en kolonel Reza Chan de macht in
handen hebben genomen. Reza Chan is een Perzische officier in de kozakkenbrigade,
die goede banden heeft met Russische officieren met wie hij in deze kozakkenbrigade
heeft gediend. In de nieuwe progressieve Perzische regering is Zija al-Din premier
geworden.
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5.
De VS zetten Costa Rica en Panama onder druk om hun grensgeschil op te lossen
door arbitrage.

8.
De Spaanse minister-president Dato wordt vermoord.

8.
Düsseldorf, Duisburg en Ruhrort worden door Franse en Belgische troepen bezet
om Duitsland onder druk te zetten inzake de herstelbetalingen. →

13.
Italiaanse troepen ontruimen Anatolië.

15.
België staat aan Groot-Brittannië het door de Volkenbond als mandaatgebied
toegewezen Ruanda-Burundi af.

16.
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Het Russisch-Britse handelsverdrag wordt getekend; een Britse handelsdelegatie
reist af naar Moskou.

16.
Rusland sluit met de Turkse regering van Kemal Pasja een handelsovereenkomst.

17.
A. Bonar Law treedt af als leider van de Unionisten in het Lagerhuis.

17.
Op het 10de partijcongres van de Russische communistische partij wordt de Nieuwe
Economische Politiek aangenomen. →

17.
Een opstand van de matrozen van Kronsjtadt wordt neergeslagen. →

18.
Het vredesverdrag van Riga tussen Rusland en Polen wordt geratificeerd. →

20.
In Hamburg en Saksen leeft de radenbeweging weer op. De Reichswehr wordt ingezet.

20.
De volksstemming in Opper-Silezië geeft geen duidelijkheid. →

21.
Austen Chamberlain wordt door de Unionisten gekozen tot nieuwe leider.
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28.
Het SDAP-congres te Utrecht spreekt zich uit voor ontwapening.

31.
In Groot-Brittannië breekt een algemene mijnstaking uit.

Geboren.
22.
Wilhelmus Klaas Norbert Schmelzer, Nederlands katholiek politicus

Gestorven:
3.
Petrus Josephus Hubertus Cuypers (16-5-1827)
Nederlands architect

Opstand Kronsjtadt bloedig onderdrukt
KRONSJTADT, 17 maart - Na zware artilleriebeschietingen en felle strijd hebben
eenheden van het Sovjet-bewind in Petrograd de opstand van de matrozen van
Kronsjtadt neergeslagen. Bij de strijd en bij de vaak willekeurige executies zijn
talloze doden gevallen onder de revolutionaire matrozen van Kronsjtadt. De opstand
brak begin deze maand uit onder de matrozen die in 1917 de voorhoede vormden
van degenen die de Oktober-revolutie uitvoerden: zij bemanden de kruiser Aurora,
zij verjoegen de kadetten uit het Winterpaleis, en brachten Lenin aan de macht.
Bovendien waren het in de herfst van 1919 de matrozen van Kronsjtadt die de legers
van Joedenitsj op de vlucht joegen. Het was Trotski zelf die hen de Strijdkrachten
van de Revolutie noemde.
Tijdens de burgeroorlog hebben de matrozen van Kronsjtadt evenwel hun
enthousiasme voor het nieuwe bewind verloren. Vooral de uitermate slechte
voedselsituatie in de steden, de afschaffing van politieke vrijheden en de straffe
arbeidsreglementen hebben tot die desillusie bijgedragen.
Op dinsdag 1 maart eisten de matrozen ten overstaan van bolsjevikileider Michail
Kalinin nieuwe, geheime verkiezingen voor de sovjets, vrijheid van woord en pers
voor alle boeren en
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Trotski neemt op het Rode Plein een parade af.

arbeiders, vrijheid van vergadering en vakorganisatie, de vrijheid een niet aan
partijlidmaatschap gebonden confederatie van arbeiders, boeren, soldaten en matrozen
te vormen en vrijlating van alle politieke gevangenen ‘van wie aan te tonen valt dat
het arbeiders, boeren, leden van het Rode Leger en matrozen zijn’. Bovendien eisten
ze economische hervormingen, de afschaffing van de partijdictatuur en ‘sovjets
zonder bolsjeviki’.
De eisen werden afgewezen en op 7 maart liet Trotski de aanval op Kronsjtadt,
waar inmiddels een Voorlopig Revolutionair Comité was gevormd, inzetten,
aanvankelijk met artilleriebombardementen, later ook met aanvallen over het ijs rond
de ingevroren schepen en het eiland Kotlin, waarop Kronsjtadt ligt. Pas na tien dagen
viel de vesting: gistera vond gaven de laatste verdedigers zich over. Velen van hen
werden direct geexecuteerd, andere opstandelingen kwamen er vanaf met een
arrestatie.

Franse troepen bezetten Düsseldorf

Franse legereenheden bezetten het in het Ruhrgebied gelegen Düsseldorf.

DUSSELDORF, 8 maart - De Duitse plaatsen Düsseldorf, Ruhrort en Duisburg
in het Ruhrgebied zijn vandaag door Belgische en Franse troepen bezet om Duitsland
te dwingen ‘tot nakoming van de verplichtingen van het verdrag van Versailles’.
De aanleiding voor deze gezamenlijke Frans-Belgische actie vormden de bezwaren
die de Duitse regering maakte tegen de eisen van de Londense
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Herstelbetalingsconferentie. Hier werden aan de Duitse regering herstelbetalingen
tot een bedrag van 226 miljard goudmarken opgelegd. De Duitsers protesteerden
hiertegen en stelden een bedrag van vijftig miljard goudmarken voor, met aftrek van
reeds betaalde bedragen. De Duitse regering dacht het bedrag via internationale
leningen op tafel te kunnen brengen.
De Geallieerden wezen de Duitse tegenvoorstellen van de hand en op 7 maart
werden de onderhandelingen afgebroken. Hierna werd besloten tot een militaire
bezetting.

Rusland en Polen sluiten vrede
RIGA, 18 maart - Rusland en Polen hebben in een vandaag in Riga, de hoofdstad
van Letland, getekend verdrag vrede gesloten. Daarmee komt een einde aan de oorlog
tussen de jonge Poolse staat en Rusland die op 25 april vorig jaar begon met de Poolse
inval in de Oekraïne. In het nu gesloten verdrag erkent Rusland een Pools-Russische
grens waardoor belangrijke Witrussische en Oekraïense bevolkingsgroepen onder
Pools bestuur vallen.
Na de Poolse invasie vorig jaar boekten de Poolse troepen van generaal Pilsudski
en de Oekraïense manschappen van hetman Petljoera belangrijke en spectaculaire
successen in de strijd tegen het Rode Leger. Op 8 mei werd zelfs Kiev ingenomen.
De feestvreugde daar was evenwel van korte duur: vooral dank zij de 1ste cavalerie
van generaal Semjon Boedjonni kon het Rode Leger binnen zeer korte tijd grote
delen van het eerder verloren gebied terugveroveren en begin augustus waren de
rollen volledig omgekeerd: ditmaal lagen de legers van generaal Toechatsjevski op
een korte afstand van Warschau. Slechts een wanhopig offensief van de Polen redde
de net onafhankelijke Poolse staat van de ondergang. In oktober vorig jaar werd een
wapenstilstand overeengekomen.
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Lenin en gedelegeerden op een conferentie van de CPSU in Moskou.

Lenin kondigt NEP af
MOSKOU, 17 maart - Aan het eind van het 10de Congres van de partij heeft
partijleider Lenin een nieuw economisch beleid afgekondigd. Deze Nieuwe
Economische Politiek (NEP) markeert het einde van het oorlogscommunisme dat
sinds juni 1918 van kracht is geweest.
De Russische economie is vorig jaar volledig ineengestort. De onder het
oorlogscommunisme genomen drastische maatregelen zoals de nationalisatie van
duizenden bedrijven, het verbieden van privé-handel, voedselrantsoenering,
onteigening en de volledige centralisatie van de economie hebben die ineenstorting
niet kunnen voorkomen.
De bruto-industrieproduktie is vorig jaar gedaald tot minder dan 15 procent van
de produktie in 1913 en de gemiddelde arbeidsproduktiviteit tot minder dan 35 procent
van het niveau van acht jaar geleden. De produktie van de textiel- en de ijzer- en
staalindustrie was vorig jaar zelfs maar 5 respectievelijk 4 procent van die in 1913.
Het oorlogscommunisme heeft echter ook geleid tot onrust op grote schaal en
binnen de partij is deze winter verdeeldheid ontstaan. Een extreme stroming, met
aan het hoofd Trotski en Boecharin, wil de opmars naar het communisme voortzetten
met een zware nadruk op met geweld afgedwongen discipline en een versterking van
het centraal gezag. Lenin, Zinovjev, Kamenjev en Stalin willen niet zover gaan. Zij
willen meer nadruk op een verbetering van de doelmatigheid van het economisch
management en bescherming van de rechten van de arbeiders.
Een aantal boerenopstanden en vooral de opstand van de matrozen van Kronsjtadt
- tot voor kort de lievelingen van het bolsjevistische bewind - heeft waarschijnlijk
de doorslag gegeven en het 10de Congres van de partij overtuigd van de noodzaak
van wat Lenin noemde ‘een strategische terugtocht’, de NEP. Een voortzetting van
het oorlogscommunisme zal, zo vreest Lenin, de Oktoberrevolutie en het

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Sovjet-bewind zelf in gevaar brengen. De NEP heeft drie doelstellingen: het herstel
van de agrarische en de industriële produktie, het elimineren van politieke
moeilijkheden en het in handen houden, door de staat, van de grote industriebedrijven,
het bank- en verkeerswezen en de buitenlandse handel. In andere sectoren wordt
geliberaliseerd.
Zo worden voor de boeren de gedwongen leveranties afgeschaft: zij moeten een
matige heffing in natura betalen maar mogen de rest van hun produkten vrij verkopen.
Het staats monopolie op de binnenlandse handel wordt opgeheven en particulieren
mogen dus weer handelen. Kleinere bedrijven worden gedenationaliseerd en het is
de bedoeling dat andere door de staat worden verpacht aan particulieren. Het
monetaire systeem, dat vorig jaar vrijwel geheel is verdwenen, wordt weer hersteld.
Het 10de Congres van de Russische communistische partij heeft duidelijk gemaakt
dat deze matiging slechts tijdelijk is en geen wijziging brengt in de ideologische
doeleinden van het bewind op langere termijn.

Opper-Silezië pro-Duits
BERLIJN, 20 maart - Bij vandaag gehouden verkiezingen in Opper-Silezië heeft een
meerderheid te kennen gegeven bij Duitsland te willen behoren. Ruim zestig procent
van de bevolking koos voor Duitsland, veertig procent gaf de voorkeur aan Polen.
De opkomst van dit bij de Vrede van Versailles bepaalde plebisciet was met 98
procent nagenoeg compleet.
De volksstemming van vandaag was met grote spanning tegemoet gezien en is
voorafgegaan door ongeregeldheden. Het gebied is volkenkundig een lappendeken
waar Polen en Duitsers overal door elkaar heen wonen en derhalve een zuivere deling
volledig uitgesloten is.
De laatste twee jaar zijn er herhaaldelijk botsingen tussen Polen en Duitsers geweest
en de laatste maanden nog verlieten duizenden Duitse gezinnen Opper-Silezië uit
vrees voor een aansluiting van het gebied bij de Poolse staat. Deze vrees was nog
verder aangewakkerd door de houding van de geallieerde commissie die toezicht
hield in het gebied. Het hoofd daarvan - een Franse generaal - stak zijn sympathieën
voor de Polen niet onder stoelen of banken.
Voor de Geallieerden blijft na de volksstemming de vraag wat er met het
belangrijke industriegebied Opper-Silezië moet gebeuren. Ondanks de overwinning
van de Duitsers is de uitslag niet helder. Polen kunnen zich zwaar gedupeerd voelen
en in geval van aansluiting bij Duitsland een exodus op gang brengen. Niet uitgesloten
is dat ten slotte toch voor een deling van het gebied zal worden gekozen, ook al is
dit gezien de vermenging van Polen en Duitsers geen adequate oplossing.
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Scholieren plakken in Berlijn affiches met een verkiezingsoproep op de muren.

Stemgerechtigden worden met versierde auto's van het station afgehaald.
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7.
In Kanton wordt Sun Zhongshan (Soen Jat-sen) gekozen tot president van
(Zuid-)China. →

14.
Graaf Betlen wordt eerste minister van Hongarije. De feitelijke machthebber is echter
admiraal Horthy.

15.
De Britse algemene staking van mijn- en transportarbeiders wordt afgeblazen als de
regering dreigt met het inzetten van het leger (Black Friday.)

16.
In Den Haag wordt de Vrijheidsbond opgericht. →

19.
De Government of Ireland-Act treedt in werking.

19.
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De begrafenis van de op 11 april te Doorn overleden exkeizerin Auguste Victoria
(62) in Potsdam bij Berlijn wordt een monarchistische demonstratie.

20.
De Belgische Kamer keurt de Amnestiewet van minister van Justitie Vandervelde
goed.

24.
Bij plebisciet spreekt het Oostenrijkse Tirol zich uit voor aansluiting bij Duitsland.

24.
Duitsland verzoekt tevergeefs de VS om bemiddeling in de geschillen rond de
herstelbetalingen.

24.
In België worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen gehouden volgens algemeen
mannen- en vrouwenkiesrecht. De socialisten zijn de grote winnaars: zij behalen in
246 gemeenten de meerderheid.

24.
Door het Oorlogstribunaal te Leipzig wordt generaal Ludendorff vrijgesproken.

27.
De hoogte van de Duitse herstelbetalingen wordt verlaagd tot 132 miljard goudmark.
Hiervan is 6 miljard voor België bestemd.

27.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen te Amsterdam worden namens de Rapaljepartij
de zwerver Cornelis de Gelder, bijgenaamd Hadjememaar, en de ex-anarchist Bertus
Zuurbier verkozen. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Geboren:
16.
Peter Ustinov, Brits (film)acteur

Gestorven:
5.
Alphonsus Joannes Maria Diepenbrock (2-9-1862)
Nederlands classicus en componist

Hadjememaar gekozen in raad Amsterdam

Cornelis de Gelder, alias Hadjememaar, met het hoofdpunt van zijn programma.

AMSTERDAM, 27 april - Bij tussentijdse verkiezingen, uitgeschreven in verband
met annexaties, zijn twee leden van de Sociaal Anarchistische Partij (beter bekend
als Rapaljepartij) in de Amsterdamse gemeenteraad gekozen.
Lijsttrekker is Cornelis de Gelder, een meestal op het Rembrandtsplein
rondhangende zwerver met de bijnaam Hadjememaar, met als tweede man de anarchist
H. Zuurbier.
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In het verkiezingsprogramma van de Rapaljepartij stonden onder meer de eisen:
‘De jajem 5 cent, bier ook 5 cent, brood 13 cent, vlees 24 cent, vet 12 cent per pond
en vrij vissen in het Vondelpark.’
De partij is opgericht door kunstenaar, alcoholicus, anarchist en tevens fascist
Erich Wichman.
Hadjememaar zal niet daadwerkelijk in de gemeenteraad komen. Op de dag van
de verkiezingen wordt hij net tot twee weken gevangenisstraf veroordeeld wegens
herhaalde dronkenschap. In de gevangenis doet hij ‘vrijwillig’ afstand van zijn
raadszetel.
Zuurbier heeft wel (tot de verkiezingen van 1923) zijn zetel ingenomen. Hij heeft
daarbij niet eenmaal het woord gevoerd.

De plakgroep van de Rapalje-partij.

Liberalen gaan op in Vrijheidsbond
DEN HAAG, 16 april - Door het samengaan van de Bond van Vrije Liberalen en de
Liberale Unie is de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond opgericht.
Een van de initiatiefnemers tot de oprichting van deze nieuwe partij is prof. Treub,
ex-hoogleraar economie, minister van Landbouw, Handel en Nijverheid in het
kabinet-Cort van der Linden en minister van Financiën in de eerste dagen na de
oorlog.
In het partijprogramma van de Vrijheidsbond staat onder andere dat het vrije
bedrijfsleven ontwikkeld moet worden als bron van welvaart voor allen, dat de
ontwikkeling van de produktie ten goede moet komen aan de arbeidersklasse en dat
het bewustzijn bevorderd moet worden dat medezeggenschap van arbeiders ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden en inwendige organisatie gewenst is.
De partij zal bij de verkiezingen van 1922 tien (van de honderd) kamerzetels halen.
In 1937 - na deelneming aan het derde ministerie-Colijn - daalt dat aantal tot vier
zetels.

Sun Zhongshan hoofd China's tegenregering
KANTON, 7 april - 222 afgevaardigden naar de ‘Buitengewone Nationale
Vergadering’ hebben vandaag de Chinese revolutionair Sun Zhongshan (Soen Jat-sen)
gekozen tot ‘buitengewoon president’ van China's tegenregering. De vergadering
nam tevens een ‘ontwerpprogramma voor nationale organisatie’ aan.
De Vergadering wordt beschouwd als een nieuwe poging van Sun en zijn
volgelingen om in China eenheid tot stand te brengen onder leiding van de
Guomindang en een einde te maken aan de opsplitsing van het land in ‘onafhankelijke
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koninkrijken’ die door zogenaamde ‘warlords’ bestuurd worden alsmede aan de
overheersing van China door buitenlandse machten. Het streven van Sun en de zijnen
heeft steun gekregen uit Sovjet-Rusland.

Dr. Sun Zhongshan.
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2.
In Opper-Silezië breekt onder leiding van de advocaat en publicist Korfanty een
Pools-nationalistische opstand uit. →

4.
Vanwege de onverzoenlijke houding van de Geallieerden in verband met de
herstelbetalingen treedt de Duitse minderheidsregering-Fehrenbach af.

10.
In Duitsland treedt de regering-Wirth aan, een coalitie tussen het katholieke Centrum,
de SPD en de DDP (christelijksociaal)

11.
De Duitse Rijksdag stemt in met het ultimatum van de Geallieerden waardoor een
dreigende Ruhrgebied-bezetting voorkomen wordt.

14.
Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen behalen de fascisten van Mussolini 29
zetels.
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15.
Zowel in Ulster als in de Ierse Vrijstaat worden algemene verkiezingen gehouden.
De Sinn Fein wint de verkiezingen in het zuidelijk deel van Ierland (120 zetels).

17.
De tolunie tussen België en Luxemburg wordt plechtig ondertekend. Het verdrag
heeft een looptijd van 50 jaar; het beheer over de Luxemburgse spoorwegen valt toe
aan België.

19.
In de VS wordt een nieuwe restrictieve Immigratiewet van kracht. Het quotum voor
toe te laten buitenlanders wordt bepaald op 3 procent van het aantal immigranten in
1910. →

21.
Bij de Annaberg in de buurt van Oppeln (Opole) aan de Oder worden de Poolse
nationalisten door Duitse vrijkorpsen verslagen.

24.
In België wordt stakingsvrijheid voor vakbonden afgekondigd. →

28.
In het nieuwe Duitse kabinet wordt Walther Rathenau, directeur der AEG, benoemd
tot minister van Wederopbouw.

30.
Het Oostenrijkse Salzburg spreekt zich - na Tirol - uit voor aansluiting bij Duitsland.

Geboren:
21.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Andrej Sacharov, Russisch kernfysicus

Gestorven:
5.
Alfred Hermann Fried (11-11-1864)
Oostenrijks pacifist

Op 8 mei speelt het Nederlands voetbalelftal in Amsterdam tegen Italië.

Anti-Duitse opstand in Opper-Silezië
TESCHEN, 3 mei - Vannacht is de derde anti-Duitse opstand in Opper-Silezië
uitgebroken, nadat de resultaten van een in maart gehouden volksstemming ten gunste
van Duitsland bleken te zijn. De opstand staat onder leiding van de advocaat en
publicist Wojciech Korfanty.
De Sileziërs die overwegend Polen zijn, beschuldigen de Duitsers van stemfraude
en van het aanvoeren van grote aantallen Duitsers uit Duitsland die mee mochten
stemmen. Engeland en Italië zijn duidelijk pro-Duits in deze kwestie, slechts Frankrijk
steunt het Poolse standpunt.
Twee vorige opstanden, in 1918 en 1920, zijn mislukt. Deze derde opstand wordt
echter geleid door bekwame officieren die overwinningen hebben behaald op de
Duitse troepen en het Italiaanse expeditiekorps. Er zullen echter Duitse Vrijkorpsen
worden aangevoerd en de opstand dreigt opnieuw te mislukken, maar uiteindelijk
zal de Volkenbond beslissen dat het
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De advocaat en publicist Wojciech Korfanty (midden) is leider van de Poolse opstand in Opper-Silezië.

industriële gebied Silezië onder Polen en Duitsland verdeeld moet worden, waarbij
ongeveer een derde van dit economisch belangrijke gebied aan Polen zal toekomen.
Met de derde Silezische opstand eindigt het vormingsproces van de Poolse
republiek. De grenzen van Polen liggen nu vast en worden internationaal erkend.

Congres legt immigratie aan banden
WASHINGTON, 19 mei - Het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel
aangenomen om de immigratie aan banden te leggen. De Emergency Quota Act, die
door president Wilson nog was tegengehouden, voorziet in de beperking van de
aantallen immigranten uit Europa.
Met name door de ‘Red Scare’ en de langzamere aanpassing van immigranten uit
Zuid- en Oost-Europa aan het Amerikaanse leven is de angst groot dat de immigranten
een te sterk ‘on-Amerikaans’ element in de maatschappij zouden vertegenwoordigen.
Nadat het Huis van Afgevaardigden in december 1920 een wet had aangenomen
waarbij nagenoeg alle immigratie was verboden, stelde de Senaat een regeling voor
waarbij elk jaar drie procent van het aantal in de Verenigde Staten wonende personen
van een bepaalde Europese nationaliteit, zou worden toegelaten.
De uitwerking van deze Noodwet is vrijwel onmiddellijk merkbaar.
Hartverscheurende taferelen spelen zich af in de Amerikaanse havens als volgeladen
schepen tegen het eind van de maand aankomen wanneer het maandelijkse quotum
gehaald is. Gezinnen worden uiteengerukt, maar het eerste jaar wordt het naleven
van de wet nog tamelijk coulant beoordeeld.

Stakingsvrijheid voor vakbonden in België
BRUSSEL, 24 mei - Minister van Justitie Emile Vandervelde heeft vandaag twee
wetten uitgevaardigd, die de vrije ontplooiing van de arbeidersbeweging verzekeren.
Artikel 310 van het Strafwetboek, dat de uitoefening van het stakingsrecht sterk
belemmerde, wordt afgeschaft. Zware boetes en gevangenisstraffen bleven sedert de
herroeping van het coalitieverbod (1866) rusten op het plaatsen van stakingspiketten.
Geweldpleging, het uiten van beledigingen en bedreigingen, of wat door de rechter
als zodanig kon worden geïnterpreteerd, werden eveneens strafbaar gesteld.
Ook samenscholing bij de werkplaatsen was verboden.
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Na de grote sociale stakingen en onlusten van 1886 werden de straffen nog
aanzienlijk verzwaard, hetgeen mogelijk werd gemaakt door de wet van 30 mei 1892.
Het aantal vervolgingen en veroordelingen beliep daarna nog honderden per jaar.
Vanaf vandaag wordt de stakingsvrijheid werkelijkheid, mede door de tweede
wet, die de vrijheid van vereniging in België waarborgt.
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7.
De militaire alliantie tussen het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen en
Roemenië maakt de Kleine Entente (Oost-Europa en Frankrijk) compleet. →

7.
De Amerikaanse regering weigert de Mexicaanse regering van president Obregon
te erkennen tot Mexico aan zijn internationale verplichtingen heeft voldaan.

Geboren:
11.
In Brazilië wordt vrouwenkiesrecht ingevoerd.

14.
Nadat eerder de Belgische senaat de 8-urendag van minister Wauters had verworpen,
wordt een geamendeerde tekst wel door beide Kamers aanvaard. De wet zal op 1
oktober in werking treden. →

19.
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De Geallieerden bieden bemiddeling aan tussen Griekenland en Turkije. Onder
leiding van Ismet Pasja hadden de Turken in januari en maart bij Inönü het Griekse
invasieleger teruggedrongen.

21.
De politieprefect van Wenen, Johannes Schober, wordt minister-president van
Oostenrijk.

21.
Op de Imperial Conference te Londen wordt de British Commonwealth of Nations
(het Britse Gemenebest) opgericht (het Verenigd Koninkrijk, India, en de Dominions).

22.
Het congres van de Britse Labourparty wijst aansluiting tot de Derde Internationale
(Komintern) af.

25.
Griekenland wijst het bemiddelingsaanbod van de Geallieerden inzake het conflict
met Turkije van de hand.

26.
In Italië volgt het kabinet van Bonomi dat van Giolitti op.

27.
Tussen Duitsland en Tsjechoslowakije wordt een handelsverdrag gesloten.

27.
Bij wet wordt in België het verenigingsrecht gewijzigd in die zin dat nu ook
verenigingen zonder winstoogmerk mogelijk worden.
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29.
Met goedkeuring van de nieuwe minister van koloniën Churchill wordt Emir Faisal
koning van Irak.

Geboren:
10.
Philip van Griekenland (huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)

In België wordt 8-urige werkdag werkelijkheid
BRUSSEL, 14 juni - De Belgische regering zet de uitvaardiging van de reeks sociale
wetten, die sinds lang door de arbeidsbeweging geëist worden, verder voort.
De 8-urige werkdag is werkelijkheid geworden. Nadat de Belgische Senaat het
wetsvoorstel van een 8-urendag eerder had verworpen, wordt de geamendeerde tekst
nu wel door beide Kamers aanvaard. De Arbeidsduurwet beperkt de wekelijkse
arbeidsduur tot 48 uur, te verdelen over 6 werkdagen. Hierdoor behoort het opleggen
van overdreven lange werkdagen door de werkgevers voorgoed tot het verleden.
België stond bekend als het land met de zeer lange werkdagen - gemiddeld 12 à 14
uur per dag.
Het verdrag van Washington, in 1919 goedgekeurd door de Internationale
Arbeidsconferentie, ligt aan de wet ten grondslag.

Kleine Entente door twee landen gecomplementeerd
BELGRADO, 7 juni - Roemenië en Zuid-Slavië hebben een defensief verdrag gesloten
dat samen met het Roemeens-Tsjechoslowaakse verdrag van 23 april en het
Tsjechoslowaaks-Zuidslavische verdrag van 14 augustus vorig jaar de basis vormt
voor een nieuw bondgenootschap, de Kleine Entente.
De Kleine Entente - die vooral op initiatief van de Tsjechische premier Beneš tot
stand kwam - moet een bijdrage leveren aan de veiligheid van de drie aangesloten
landen en aan de stabiliteit op de roerige Balkan. Het bondgenootschap is bedoeld
als beveiliging tegen mogelijke agressie van Hongarije en Bulgarije, welke landen
na de Grote Oorlog gebiedsdelen en bevolkingsgroepen aan de drie omringende
landen moesten afstaan en naar revisie van de vredesverdragen streven. Doel is ook
de verhindering van het herstel van de Habsburgers.
Op de Balkan wordt al jaren gedacht aan een eventuele federatie, een plan dat
internationaal, zowel door de VS als door de Volkenbond, actief wordt aangemoedigd.
De Volkenbond heeft bij voorbaat de geldigheid van regionale akkoorden erkend.
Volgens waarnemers tekent zich in Oost-Europa nu een tweedeling af, met
Roemenië, Tsjechoslowakije en Zuid-Slavië aan de ene kant - deze drie landen
onderhouden warme betrekkingen met Frankrijk - en Hongarije en Bulgarije - met
speciale banden met Italië - aan de andere kant.

Emir Faisal wordt koning van Irak
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BAGDAD/LONDEN, 29 juni - Emir Faisal ibn Hoessein ibn Ali is in Bagdad
gearriveerd om koning van Irak te worden. Eerder deze maand, op 17 juni, liet Percy
Cox (de Engelse Hoge Commissaris in Irak) in een communiqué het publiek weten
dat Groot-Brittannië de keuze van Faisal als koning van Irak zou accepteren. De
benoeming van Faisal komt na een grote opstand van het Iraakse volk tegen de
aanwezigheid van de Britse troepen in Irak en tegen het resultaat van de Brits-Franse
onderhandelingen in San Remo op 25 april 1920. In San Remo werd besloten dat
Irak onder Brits bestuur zou komen.
De Iraakse afgevaardigden op het Arabische Congres van 8 maart 1921 te Damascus
hadden besloten dat de Iraakse kroon aan emir Abdoellah, de derde zoon van Hoessein
ibn Ali (de sjarif van Mekka), zou worden aangeboden. Faisal, de broer van
Abdoellah, werd door de Arabieren tot koning van Syrië gekozen. De Engelse en de
Franse regering weigerden om deze benoeming te accepteren.
Winston Churchill, minister van Koloniën, ging naar Caïro om een oplossing te
vinden voor de nieuwe staten die onder Brits mandaat kwamen. Op 12 maart vond
onder zijn leiding een conferentie plaats, waar de vele problemen die rond de
veroverde Arabische gebieden waren gerezen moesten worden opgelost. Aan de
conferentie namen onder anderen deel: Winston Churchill, T.E. Lawrence, Miss
Gertrude Bell en Percy Cox. De belangrijkste punten die werden besproken in verband
met het Engelse beleid ten aanzien van Irak, waren: de terugtrekking van de Britse
troepen uit Irak, de benoeming van een staatshoofd en de situatie van de Koerden in
Irak. Op deze conferentie besloot men dat Faisal de toekomstige koning van Irak zou
worden. Wat betreft de Koerden kwam men tot de conclusie dat zij een integraal
onderdeel van het nieuwe koninkrijk zouden vormen. Op 25 maart werd de conferentie
afgesloten en keerde Percy Cox samen met Miss Bell naar Bagdad terug. Zij hadden
de opdracht verkiezingen te laten houden in Irak om Faisal met steun van de Britse
regering in Londen tot koning van Irak te laten kiezen.
Er werd in Irak een nieuwe regering gevormd met goedkeuring van de Engelse
Hoge Commissaris in Irak en deze regering accepteerde de benoeming van Faisal.
Op 12 juni scheepte Faisal zich te Dzjeddah in op een Britse oorlogsbodem met
bestemming Basra in Irak.
Emir Abdoellah, de broer van Faisal, werd tot staatshoofd van Transjordanië
benoemd, dat eveneens onder Brits mandaat staat.
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In Groot-Brittannië wordt een op 31 maart uitgebroken algemene mijnstaking na het
bereiken van een akkoord met de mijndirecties beëindigd.

2.
De Amerikaanse bokser Jack Dempsey verdedigt in New Jersey met succes zijn
wereldtitel in het zwaargewicht tegen de Fransman Carpentier.

22.
De Britse premier Lloyd George stelt tijdens de onderhandelingen met De Valera in
Londen voor aan de Ierse Vrijstaat de dominionstatus toe te kennen. →

23.
In Spaans Marokko verslaan de Riffijnen die onder aanvoering van Abd el-Krim een
nationalistische opstand zijn begonnen, het Spaanse koloniale leger. →

23.
In Irak wordt Faisal gekroond tot koning, nadat de bevolking zich in juni bij plebisciet
hiervoor had uitgesproken.

23.
In Shanghai wordt door prof. Tsjen Toe-tsjioe de Chinese communistische partij
opgericht. →

24.
De Belgische wielercoureur Léon Scieur wint de Tour de France. →

25.
De Belgisch-Luxemburgse Economische (tol)Unie (BLEU) treedt in werking. →
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27.
Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck, dat in moeilijkheden was gekomen nadat de
Kamer de ontwerp-dienstplichtwet van minister Pop had verworpen, keert
gereconstrueerd terug nadat de koningin het ontslag van het kabinet had geweigerd.
De zwakke minister van Financiën De Vries wordt vervangen door De Geer; minister
Pop door Van Dijk.

27.
De Canadese arts Frederick Branting weet samen met zijn assistent, de Amerikaanse
fysioloog Charles Best, in een laboratorium van de universiteit van Toronto insuline
te isoleren.

29.
In België wordt een nieuwe taalwet aangenomen. →

Geboren:
15.
Erroll Garner, Amerikaans jazzmusicus

18.
John H. Glenn, Amerikaans astronaut en democratisch politicus

Gestorven:
11.
Gabriel Lippmann (16-8-1845) Frans fysicus
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Léon Scieur, de 33-jarige winnaar van de Tour de France.

Scieur laatbloeier in Tour de France
PARIJS, 24 juli - De Belg Léon Scieur is zijn landgenoot Philippe Thys opgevolgd
als Tourwinnaar. Hij overbrugde de 5484 kilometer in 206 uur, 22 minuten en 6
seconden.
De Ronde van Frankrijk ging op 26 juni van start en omvatte 15 etappes. Scieur
finishte tweemaal als eerste in een rit. Heroïsch was zijn tweegevecht met concurrent
Hector Heusghem. In de koninginnenrit in de Alpen van Nice naar Grenoble reed
hij plat. Hij verloor veel tijd, maar vocht zich op karakter terug naar de kopgroep.
De op 19 maart 1888 geboren Scieur raakte pas op zijn twintigste jaar verslaafd
aan fietsen. Hij was al 32, toen hij voor het eerst de aandacht op zich vestigde. Vorig
jaar zegevierde hij namelijk in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar glorieerde hij in de
Tour, die alleen al in de laatste etappe (Dunkerque-Parijs) de renners op een afstand
van 340 km vergastte.
Zeventien coureurs bereikten het eindpunt in Parijs.

Economische Unie BLEU van kracht
BRUSSEL, 25 juli - Na langdurige en moeizame onderhandelingen is de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) tot stand gekomen, waarbij de
tolgrenzen tussen beide landen worden afgeschaft.
Alhoewel de Luxemburgse bevolking zich in een referendum van 1919 voor een
economische unie met Frankrijk had uitgesproken, had Frankrijk dit referendum
verworpen voor een militair pact met België. Daarom was Luxemburg aangewezen
op een economische unie met België.
Bovendien heeft men de monetaire systemen van beide landen gelijkgemaakt en
wil men geleidelijk de harmonisering van de fiscale en sociale wetgeving nastreven.
Men denkt ook aan een militaire unie.

Ierland mogelijk dominion
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LONDEN, 22 juli - Sinn Fein-leider Eamon de Valera en de Britse premier Lloyd
George zijn tijdens hun wapenstilstand overeengekomen op grond van het Britse
voorstel Ierland de status van een dominion binnen het Britse Koninkrijk te geven.
Het voorstel geldt in gelijke mate voor zowel Noord- als Zuid-Ierland. Als het
door het zuiden wordt aanvaard, staat het het noorden nog altijd vrij het af te wijzen.
Dat zou kunnen leiden tot wat Sinn Fein als afscheiding heeft gebrandmerkt. Maar
het is onderdeel van het regeringsbeleid dat Ulster niet mag worden gedwongen.
Sinn Fein moet de rechtvaardigheid aanvaarden van het principe van
zelfbeschikkingsrecht voor het noorden in plaatselijke aangelegenheden, dat zij zelf
als basis heeft voor haar eis ten aanzien van heel Ierland.
De regering zal zoveel mogelijk aansturen op samenwerking tussen noord en zuid
om tot een centraal bestuursorgaan voor heel Ierland te komen, dat kwesties van
gezamenlijk belang kan behandelen.
De vrijheden die onder dominionstatus worden geboden omvatten onder meer de
heffing van belastingen en invoerrechten en controle op de politie. Ook is de
oprichting van een landmacht niet uitgesloten.

Zitting van de Dáil Éiream in Dublin. Links voert de leider van de Sinn-Feinpartij, Eamon de Valera,
het woord.

CP in China opgericht
SHANGHAI, 23 juli - In Shanghai is de Communistische Partij van China opgericht.
Het eerste ‘nationale congres’ van de communistische partij vond plaats in een
leegstaande meisjesschool in de Franse concessie van de stad. Zo hoopten de
communisten veilig te zijn voor aanvallen van vijandige ‘warlords’.
Naar verluidt werd de bijeenkomst bijgewoond door twee agenten van de
Komintern. Een van hen was de Nederlander Henk Sneevliet, die onder de naam
‘Maring’ Komintern-vertegenwoordiger in het Verre Oosten is. De deelnemers
vertegenwoordigden verschillende kleine afdelingen van de partij in Peking,
Changsha, Wuhan, Kanton en Jinan. Chang-sha werd vertegenwoordigd door een
voormalige student en medewerker van de bibliotheek van de universiteit van Peking,
Mao Zedong.
In Shanghai functioneert al sinds 1919 een communistische organisatie met een
eigen nieuwsagentschap en uitgeverij
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Henk Sneevliet.

De bijeenkomst in Shanghai volgt op de oprichting van de Jong China
Communistische Partij door Chinese studenten in Parijs. Een prominente rol daarin
wordt vervuld door Zhou Enlai.

Abd-el-Krim, kadi van Mellila.

Spanjaarden lijden grote nederlaag in Spaans Marokko
TANGER, 23 juli - In Spaans Marokko hebben opstandige Riffijnen, een Berbervolk
uit het Rifgebergte, met een kleine troepenmacht het Spaanse leger een verpletterende
nederlaag toegebracht. Meer dan 14 000 Spanjaarden hebben bij dit treffen het leven
verloren.
De opstandelingen worden geleid door de Marokkaanse nationalist Abd el-Krim.
Deze hoopte op deze wijze het zelfbeschikkingsrecht voor Spaans Marokko bij de
Spanjaarden af te dwingen. Inmiddels hebben zich meer stammen bij de Riffijnen
aangesloten.

Nieuwe wet op het taalgebruik in België aanvaard
BRUSSEL, 29 juli - De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft, net als de Senaat
op 13 mei, een nieuwe Wet op het taalgebruik in bestuurszaken goedgekeurd.
De wet moet worden gezien in het kader van de door koning Alben beloofde
‘gelijkheid in rechte en in feite’ tussen Walen en Vlamingen. Ondanks de kritiek van
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de Vlaamsgezinden brengt de wet nogal wat wijzigingen in de bestaande toestand.
Voor het eerst wordt de eentaligheid van de Vlaamse provincies erkend. Als ‘losprijs’
moet Vlaanderen wel de gemeenten Haren, Laken en Neder-over-Heembeek aan het
tweetalige Brussel afstaan. Op basis van volkstellingen zou de tweetalige agglomeratie
zich bovendien - als een ‘olievlek’ - kunnen uitbreiden.
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2.
Lenin roept op tot internationale hulp wegens de hongersnood in het Wolgagebied.
→

7.
Het in juni begonnen derde wereldcongres van de Derde Internationale (Komintern)
wordt afgesloten. Besloten is tot een eenheidsfrontpolitiek met de sociaal-democratie.

7.
In Kopenhagen wordt de Nederlandse coureur Piet Moeskops wereldkampioen
wielrennen. →

11.
De VS stellen een internationale conferentie voor om tot afspraken inzake
ontwapening in het Verre Oosten te komen.

12.
De Geallieerden brengen de kwestie Opper-Silezië in de Volkenbond ter sprake.
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14.
In Spanje treedt het ministerie-Maura aan.

16.
In Belgrado sterft koning Peter I (Karadjordjević), die in 1903 de troon van Servië
besteeg nadat koning Alexander en zijn vrouw Draga waren vermoord.

23.
De Ierse Dáil verwerpt het Britse vredesaanbod.

24.
De VS sluiten vrede met Oostenrijk.

24.
Bij de Sakarya-vallei, 100 km ten oosten van Angora (Ankara), begint een slag tussen
Griekse en Turkse troepen.

25.
De VS sluiten vrede met Duitsland.

26.
Het katholieke Rijksdaglid en oud-minister van Financiën, Matthias Erzberger (55),
wordt door rechts-radicalen vermoord omdat hij de personificatie zou zijn van het
Verdrag van Versailles. Hij was degene die in Compiègne op 11 november 1918 de
wapenstilstand ondertekende.

29.
De VS sluiten een vredesverdrag met Hongarije.
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29.
Na de moord op Erzberger kondigt president Ebert de noodtoestand af, en neemt
maatregelen ter bescherming van de republiek. In Beieren worden deze maatregelen
niet uitgevoerd.

30.
Het Haagse Internationaal Hof van Justitie wordt - nu als onderdeel van de
Volkenbondheropend.

Gestorven:
2.
Enrico Caruso (25-2-1873) Italiaans tenor

Hongersnood in Rusland

Hongerige Tataren uit Sovjet-Rusland hebben iets eetbaars gevonden.

MOSKOU, 2 augustus - De Russische premier en partijleider Lenin heeft de
wereldgemeenschap om hulpgevraagd wegens de rampzalige hongersnood in grote
delen van Rusland.
Eerder dit jaar heeft het bewind van de Sovjets de economie geliberaliseerd met
de Nieuwe Economische Politiek (NEP). Maar deze maatregel is te laat gekomen
om de hongersnood in het Wolgagebied te voorkomen. De ineengestorte Russische
economie en de al één jaar durende droogte bedreigen alleen al in het gebied van de
zuidelijke Wolga dertig miljoen mensen met de hongerdood, maar zelfs tot ver in de
Oekraïne wordt de bevolking bedreigd. Er zijn al vele tienduizenden mensen
gestorven.
De oproep van Lenin is in het buitenland positief ontvangen. In de Verenigde
Staten verzamelen de Quakers geld en hulpgoederen in. De actie wordt geleid door
de minister van Handel, Herbert Hoover, zelf een Quaker die tijdens de oorlog al
veel humanitair
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De Noor Fridtjof Nansen (links) coördineert de voedselhulp in Moskou.

werk heeft verricht. In Berlijn wordt de Internationale Arbeiterhilfe (IHA) gesticht.
De ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen coördineert de hulpverlening.

Moeskops wereldkampioen profsprinten
KOPENHAGEN, 7 augustus - Nederland heeft in Kopenhagen in Piet Moeskops de
nieuwe wereldkampioen van de profsprinters geëerd. Big Pete zoals hij aan de
overzijde van de oceaan liefkozend wordt genoemd, bedwong met een half wiel de
gevaarlijke Australiër Bob Spears.
Peter Daniël Moeskops, op 14 november 1893 geboren, had zich eerst op het
worstelen toegelegd. Met zijn stoere gestalte (1.87 meter lang en 93 kilo zwaar) was
hij geknipt voor die sport. Later schakelde hij over op het wielrennen, waar hij zijn
bonkige kracht paarde aan een scherp tactisch inzicht. In de polderreus school een
ware kampioen op de sprint.
In het elitegezelschap van de beroepssprinters nam Moeskops in de jaren twintig
een vooraanstaande plaats in. Hij reeg vijf wereldtitels aaneen: in 1921 in Kopenhagen,
in 1922 in Parijs, in 1923 in Zürich, in 1924 in Parijs en in 1926 in Milaan. De erelijst,
die hij ook

Huldiging van Moeskops in Den Haag.

in Amerika te gelde maakte, sierde hij verder nog op met negen nationale titels (1917,
1920, 1921, 1923, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932). Hij stapte op veertigjarige leeftijd
van de racefiets.

1921
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3.
Met de fusie van de Parti Communiste van J. Jacquemotte en de Parti Communiste
Belge van W. van Overstraeten ontstaat de Kommunistische Partij van België (KPB)
→

6.
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken jhr. H.A. van Karnebeek wordt
gekozen tot voorzitter van de plenaire zitting van de Volkenbond.

7.
In het Belgische La Louvière komt het bij een antimilitaristische betoging tot
ongeregeldheden.

9.
Guatemala, Honduras en San Salvador sluiten de Centraal Amerikaanse Unie.

14.
De katholieke partij van België wordt heringericht als standen partij onder de naam
Belgische Katholieke Unie (Union caiholique belge). De vier componenten (burgers,
boeren, middenstanders, arbeiders), die hun eigen organisatiestructuur hebben, zullen
bij verkiezingen met een eigen program komen.

15.
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Paus Benedictus XV publiceert de encycliek Spiritus Paraclitus over de onfeilbaarheid
van de Heilige Schrift (ook wel de Jeroenencycliek genoemd).

15.
In Novosibirsk wordt baron von Ungern-Sternberg terechtgesteld. →

16.
De slag bij Sakarya tussen Turkse en Griekse troepen, die losgebarsten is op 24
augustus, wordt in het voordeel van de Turken beslecht.

19.
Op haar partijcongres te Gorlitz neemt de SPD een nieuw revisionistisch partijprogram
aan.

21.
De paus schenkt 1 miljoen lire ter leniging van de nood van de hongerende Russische
bevolking.

22.
Estland en Litouwen worden toegelaten als lid van de Volkenbond.

26.
Edvard Bene wordt minister-president van Tsjechoslowakije.

30.
De Franse troepen beginnen met de evacuatie van het Ruhrgebied.

Geboren:
1.
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Willem Frederik Hermans, Nederlands geoloog en romancier
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Witte baron gefusilleerd

Bolsjevistische soldaten op grenspatrouille in Centraal Azië.

NOVOSIBIRSK, 15 september - De Witte generaal baron Roman von
Ungern-Sternberg, die van januari tot juli een bloedig schrikbewind in Mongolië
heeft uitgeoefend, is door de volksrechtbank in Novosibirsk ter dood veroordeeld en
vervolgens gefusilleerd.
De generaal heeft zich heftig verzet tegen de bevoegdheid van de volksrechtbank
om hem te veroordelen. ‘Duizend jaar lang hebben de Ungerns anderen orders
gegeven. We hebben nooit orders van anderen aangenomen. Ik weiger de autoriteit
van de arbeidersklasse te aanvaarden,’ hield hij zijn bolsjevistische rechters voor.
In de herfst van vorig jaar was de baron met zijn aanhangers vanuit Siberië naar
Buiten-Mongolië getrokken, waar hij de strijd aanbond met de Chinezen die dit land
sinds 1919 bezet houden. De tot het boeddhisme bekeerde baron von
Ungern-Sternberg, die meende de reîncarnatie van de 12deeeuwse Mongoolse veldheer
Djingiz Chan te zijn, wilde vanuit de Mongoolse hoofdstad Oerga diens rijk in zijn
volle glorie herstellen en Rusland van het boisjevisme zuiveren.
Financiële steun voor deze fantastische plannen kreeg hij uit Japanse kringen die
zeer gecharmeerd waren van von Ungern-Sternbergs anticommunistische opvattingen.
Op 31 januari lukte het de baron en zijn leger om Oerga te veroveren. De koning
van Mongolië, Djebtsoendamba Koetoektoe, werd uit Chinese handen bevrijd en de
stad was drie dagen lang het toneel van een bloedige orgie. Een ooggetuige vertelde:
‘Ontelbare mannen, vrouwen en kindere] van alle leeftijden, rassen en gezindte:
werden in stukken gehakt, met bajonetten doorstoken, doodgeschoten, gewurgd,
opgehangen, gekruisigd en levend verbrand...’
Deze eerste actie van de ‘bloedig baron’ verliep volgens plan. Hij maakte zich
daarna op voor de aanval op Sovjet-Rusland. Hij riep zichzelf uit tot ‘keizer van
geheel Rusland’ en trok op 27 mei met zijn leger de Russische grens over met het
doel het bolsjevism de genadeslag te geven. Tussen Oerga en Moskou zou hij een
‘laan van gal gen’ aanleggen, zo verklaarde hij.
De veldtocht liep echter op een fiasco uit. Het Rode Leger dreef de troepen van
de baron terug naar Mongools gebied en bevrijdde Oerga in juli van
Ungern-Sternbergs schrikbewind. Geconfronteerd met deze tegenslagen sloeg het
leger van de baron aan het muiten. Ungern-Sternberg viel in handen van het Rode
Leger dat hem voor zijn berechting naar Novosibirsk bracht.
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In Oerga werd met behulp van de Komintern een regering van pro-Sovjetrussische
signatuur geïnstalleerd. Mongolië is hierdoor een satellietstaat van Sovjet-Rusland
geworden.

Communistische partij in oprichting
BRUSSEL, 3 september - Een aantal kleine en verspreide communistische groepen
is samengekomen om de Kommunistische Partij van België (KPB) op te richten. Zij
bestaat uit de samensmelting van de kleine Brusselse groep ‘Jeune garde socialiste’
van War van Overstraeten en de groep rond Joseph Jacquemotte, nationaal secretaris
van het ‘bediendensyndicaat’ en uitgever van het weekblad L'Exploité. De ‘Jeune
garde socialiste’ is aangesloten bij de Derde Internationale. Jacquemottes groep
ontstond in de gelederen van de Belgische Werkliedenpartij (BWP).
Daarnaast hebben zich in verscheidene Vlaamse steden eveneens kleine
communistische groepen gevormd, onder meer vanuit de Socialistische Jonge Wacht.
In tegenstelling met de BWP-leiding, die de oorlog tot de eindoverwinning wilde
doorzetten en geen vredespogingen steunde, waren zij vredesgezind en
antiparlementair. Ook ‘les amis de l'exploité’ onder leiding van Jacquemotte zetten
zich aftegen reformistische deelneming aan de regering.
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4.
De Volkenbond weigert in actie te komen om de hongersnood in Rusland te lenigen
omdat deze ten gevolge van de politiek van de revolutionaire regering zou zijn
ontstaan.

5.
Nederland wordt na diplomatieke stappen van Den Haag toch uitgenodigd voor de
te Washington te houden maritieme conferentie over het Verre Oosten.
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6.
De Franse minister van Wederopbouw Loucheur sluit met zijn Duitse collega
Rathenau een akkoord over het voldoen van herstelbetalingen in natura.

16.
In het Belgische La Louvière vindt een vredesmanifestatie plaats. →

18.
De Russische regering gaat ermee akkoord om de Krim onafhankelijkheid te verlenen.

19.
In Portugal wordt de minister-president, Antonio Granjo, en enkele anderen vermoord
die verantwoordelijk gehouden worden voor de georganiseerde klopjacht op
republikeinen (aanhangers van president Pais). In Lissabon ontstaat nu een
machtsvacuüm.

20.
De Franse regering sluit met de Turkse (tegen-)regering van Kemal Pasja een
grensakkoord (grensdemarcatie tussen Turkije en Syrië).

20.
De Volkenbond besluit tot deling van Opper-Silezië.

21.
In Amsterdam wordt het door H.L. de Jong in uitbundige artdécostijl gebouwde
Tuschinski Theater, het eerste filmpaleis van de hoofdstad, geopend.

22.
Het Duitse kabinet-Wirth treedt af in verband met de herstelbetalingskwestie en de
deling van Opper-Silezië (waarbij het economisch interessantste deel bij Polen komt).
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25.
Het tweede kabinet-Wirth treedt aan; op dezelfde dag gaat de Rijksdag met de deling
van Opper-Silezië akkoord.

31.
In Rotterdam breekt een algemene metaalstaking uit tegen loonsverlaging. →

Geboren:
13.
Yves Montand, Frans filmacteur en chansonnier

Gestorven:
23.
John Boyd Dunlop (5-2-1840) Iers uitvinder en ondernemer

Metaalarbeiders gaan in staking
ROTTERDAM, 31 oktober - Als reactie op een mededeling van de werkgevers dat
de lonen - onder invloed van een recessie - met 10 tot 15 procent zullen worden
gekort, zijn in de metaalindustrie omvangrijke stakingen uitgebroken.
Al in mei van dit jaar hadden de werkgevers (verenigd in de Metaalbond) gesproken
over een loonsverlaging. Nu echter is deze verplicht opgelegd aan elk lid van de
Metaalbond.
Aan deze ‘defensieve staking’ doen ruim 14 000 metaalarbeiders mee. Onder hen
zijn rond 8000 ongeorganiseerden. De werkgevers verdedigen hun besluit met een
verwijzing naar de crisis en zeggen dat de lonen van metaalarbeiders tussen 1918 en
deze loonsverlaging verdubbeld zijn. Tegelijkertijd hebben de werkgevers de
vakbondseis voor invoering van een 45-urige werkweek (men werkt nu 48 uur)
afgewezen.
De staking begint te verlopen als de metaalwerkgevers beginnen met uitsluitingen.
Als medio december bovendien de Rooms-Katholieke Metaalbewerkersbond de
bodem van de stakingskas ziet, maakt men een eind aan de staking. De socialistische
Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond staat dan alleen en tien weken na
het begin is de staking voorbij. Men accepteert een bemiddelingsvoorstel van de
burgemeester van Rotterdam, inclusief de loonsverlaging van 10 procent.
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Vredesbetoging van socialisten in La Louvière
LA LOUVIÈRE, 16 oktober - Tijdens het weekeinde heeft de Belgische
Werkliedenpartij een vredesmanifestatie op touw gezet in La Louvière. In het teken
van verzet tegen alle chauvinistisch militair vertoon, trok een stoet door de straten,
die naar schatting uit 30 à 35 000 mensen bestond. Jeugd- en turngroepen droegen
spandoeken mee, waarop de eis tot verkorting van de diensttijd tot zes maanden te
lezen viel. Een andere leuze luidde: Walen en Vlamingen zijn voornamen, socialisten
is onze familienaam. Heel opvallend waren de ongeveer 3000 Waalse en Vlaamse
socialistische oudstrijders. Een van deze groepen droeg een rode vlag, waarop een
soldaat geborduurd was, die zijn geweer brak. Dit pacifistische symbool prijkte reeds
vóór de oorlog op de vlaggen van de Socialistische Jonge Wacht. Minister van
Openbare Werken, Anseele, liep samen met de plaatselijke mandatarissen op kop.
Na afloop sprak hij de deelnemers toe in het Volkshuis.
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4.
Hitler, die sinds juli voorzitter is van de NSDAP, herdoopt de partijknokploeg tot
Sturmabteilung (SA).

4.
De premier van Japan, Takasji Hara, wordt vermoord.

7.
In Den Haag ontploft een door enkele anarchistische jongeren geplaatste bom voor
het huis van een militaire rechter die de pacifistische dienstweigeraar Herman
Groenendaal tot langdurige gevangenschap heeft veroordeeld. →

7.
De liberale ministers uit het Belgische kabinet-Carton de Wiart stappen op.

9.
Mussolini's Movimento organiseert zich als partij, de Partito Nazionalista Fascista
(PNF). Mussolini zelf laat zich uitroepen tot duce. →
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11.
Op het Arlington National Cemetry wordt de as van de Amerikaanse Onbekende
Soldaat tijdens een plechtigheid bijgezet.

12.
De Geallieerden erkennen de regering van Albanië.

12.
In Washington wordt de internationale maritieme conferentie geopend. Behalve de
Grote Vier zijn China, Japan, Portugal, België en Nederland aanwezig; Rusland is
niet uitgenodigd.

14.
De Nationale Vergadering van Hongarije maakt het bij wet onmogelijk dat ooit nog
Habsburgers de Hongaarse troon bestijgen. De laatst regerende Habsburger, Karel,
is inmiddels het land uitgezet. →

14.
Baron Take Hasji wordt de nieuwe minister-president van Japan, als opvolger van
de vermoorde Takasji Hara.

17.
De prins van Wales wordt in India zeer koel ontvangen. →

20.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen lijden de socialisten verlies, terwijl de
nationalistische partijen winnen. →

24.
De Japanse kroonprins, Hirohito, wordt regent voor zijn zieke vader Josjihito.
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Geboren:
17.
Alexander Dubcek, Tsjechoslowaaks communistisch politicus

Gestorven:
12.
Fernand Khnopff (12-9-1858) Belgisch symbolistisch schilder

Karel uitgesloten van Hongaarse troon

Karel tijdens zijn eerste couppoging in maart.

BOEDAPEST, 14 november - Het Hongaarse parlement heeft vandaag de
voormalige koning Karel vervallen verklaard van de Hongaarse troon.
Met deze uitspraak is na drie jaar enige klaarheid gekomen in de dynastieke kwestie.
Tot nu toe was onduidelijk of Karel in zijn recht stond met zijn aanspraken op de
Hongaarse troon of dat hij met zijn verklaring van november 1918 hiervan afstand
heeft gedaan en daarmee de Hongaarse natie de vrijheid heeft geschonken die door
een vorst van eigen keuze te laten bestijgen. In maart en in oktober heeft Karel, de
eerste keer door zelf naar Hongarije te komen, nog getracht zijn aspiraties kracht bij
te zetten.
Slechts op bevel van de Geallieerden en onder druk van de rechtse radicalen en
regent Horthy was Karel ertoe te bewegen Hongarije te verlaten. Ook zijn couppoging
van oktober mislukte.
Karels komst in maart leidde tot een regeringscrisis: diverse legitimistische leden
van het kabinet traden af. Op 14 april kwam een nieuwe premier, de conservatieve
leider graaf István Betlen, aan de macht. Hij is de opsteller van de nu geaccepteerde
formule die Karel in de praktijk van de troon vervallen verklaart.
Betlens doel is de kleine landbouwers en de anti-legitimisten van de Christelijke
Nationale Partij onder zijn leiding in één eenheidspartij te verenigen. Intussen blijven
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de economische, politieke en sociale omstandigheden uiterst moeilijk. Hongarije,
verbitterd over de vernedering van het Verdrag van Trianon, is in de greep van het
revanchisme, dat - te meer daar het regime van Béla Kun vooral uit joden bestond wordt gekoppeld aan een krachtig anticommunisme en een even fel antisemitisme.
‘Witte terroristen’ nemen ongestraft wraak op mensen die ze in verband brengen met
Kuns bewind. De regering-Huszár heeft daar met massa-arrestaties onder socialisten
en vakbondsvertegenwoordigers ook aan meegedaan.
Daarnaast bestaat grote verbittering onder het industriële en agrarische proletariaat
dat al zijn hoop op een beter lot heeft moeten laten varen en dat door de galopperende
inflatie snel verarmt. Tot deze ‘nieuwe armen’ behoren ook de 400 000 vluchtelingen
uit de afgestane gebieden. De regering van Pál Teleki, die van juli vorig jaar tot april
aan het bewind was, heeft een bescheiden landhervorming doorgevoerd - 7,5 procent
van het landbouwareaal werd onder landloze boeren verdeeld - maar de belofte dat
dit slechts een begin was, is niet waargemaakt en er zijn verder geen andere sociale
hervormingen op gevolgd.

Militairen in Hongarije leggen de eed van trouw af aan Karel van Habsburg.

Kroonprins koel ontvangen
BOMBAY, 17 november - De in eigen land zeer populaire Britse kroonprins Edward,
prins van Wales, is bij zijn aankomst in India vandaag uiterst koel ontvangen.
Het Indiase Nationale Congres heeft besloten het bezoek van de prins te negeren
uit protest tegen de Britse weigering het Indiase volk zelfbestuur toe te kennen, en
tegen de arrestatie van duizenden oppositieleiders.
De prins bezoekt India op het moment dat de spanning in de belangrijkste Britse
kolonie hoog is opgelopen als gevolg van de boycotactie die door Congresleider
Gandhi is afgekondigd. Na een succesvolle boycot van verkiezingen voor de nationale
en wetgevende overheden is de Indiase bevolking overgegaan tot het mijden en
negeren van alle Britse importprodukten en instanties, zoals scholen en universiteiten,
en de rechterlijke macht.
Gandhi's bedoeling is om zonder bloedvergieten, met wettige en vredelievende
middelen, de Engelsen te dwingen de Indiërs ‘Swaraj’ (‘eigen land’), dat wil zeggen
zelfbestuur, te verlenen.
Aanvankelijk werd deze actie zeer gedisciplineerd gevoerd, maar meer en meer
lijkt het Congres zijn greep op de bevolking te verliezen en neemt het geweld weer
toe.
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Winst en verlies voor katholieken en socialisten
BRUSSEL, 20 november - De Belgische parlementaire verkiezingen hebben voor
de katholieken en de socialisten zowel succes als verlies opgeleverd. In de Kamer
hebben de katholieken gewonnen en is de zetelverdeling nu als volgt: katholieken
80 ( + 7), socialisten 68 (-2), liberalen 33 (-1), fronters 4 (-1) en anderen 1 (-3).
In de Senaat, die door de tweede grondwetsherziening volledig van samenstelling
was veranderd, hebben de socialisten een aanzienlijke winst behaald. De katholieken
zijn er hun volstrekte meerderheid kwijt, zodat nu theoretisch zonder hen kan worden
geregeerd.
De regering-Carton de Wiart, die reeds haar socialistische en liberale ministers
zag vertrekken, dient daags na de verkiezingen haar ontslag in.
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Gewapende fascistische militie.

Mussolini fascistenleider
ROME, 9 november - In Rome is de Nationale Fascistische Partij (PNF) opgericht
met Benito Mussolini als partijleider.
Met de omvorming van de fascistische beweging, een verzameling plaatselijke
groepen zonder duidelijke structuur en samenhang, tot een politieke partij krijgt
Mussolini de touwtjes strak in handen. Hij kan de partij gebruiken voor zijn eigen
doeleinden en proberen er een massabeweging van te maken.
De squadristi gaan op in de partijmilitie en het zwarte hemd wordt het uniform
van de fascisten. Doel van de vorming van de militie is het ongeorganiseerde geweld
zoveel mogelijk uit te bannen en met gerichte acties te werken aan het uiteindelijke
doel: de verovering van de staat.
Mussolini was op het congres van de fascisten, dat twee dagen eerder was
begonnen, de onbetwiste leider, ‘il Duce’. Bij parlementsverkiezingen in mei werd
hij met 35 andere fascisten gekozen, maar in de zomer rees verzet tegen zijn
‘parlementaire’ gedrag toen hij een pacificatieverdrag tekende met de socialisten om
een einde te maken aan de gewelddadigheden. Dit vredesakkoord werd in feite twee
maanden later ongedaan gemaakt met de aanslag op een socialistische afgevaardigde.
In het partijprogramma dat eind december wordt gepubliceerd, overheersen de
conservatieve en nationalistische elementen, maar een duidelijke politieke theorie
ontbreekt.

De ‘squadraccia’ van Dino Grandi.
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Bom ‘helpt’ dienstweigeraar
AMSTERDAM, 7 november -Sympathisanten van de gevangenzittende
dienstweigeraar Herman Groenendaal hebben een bomaanslag gepleegd op het huis
van een lid van de krijgsraad. Er was slechts geringe schade.
De aanslag is het zoveelste protest tegen de gevangenschap waarin Groenendaal
sinds 6 juni verkeert. Op de dag van zijn arrestatie begon hij een hongerstaking.
Na enige tijd werd hij kunstmatig gevoed.
In anarchistische en communistische kring wordt al sinds 1915 dienstweigering
bepleit als verzet tegen de ‘bourgeois-staat’.
De anarchistisch getinte vakbond NAS (Nationaal Arbeids Syndicaat) had deze
zomer in Amsterdam opgeroepen tot een totale werkstaking om Groenendaal vrij te
krijgen. Duizenden arbeiders legden het werk neer, maar omdat het NVV de staking
niet steunde, bleven ze een minderheid waar de autoriteiten niet naar luisterden.
De bomaanslag was bedoeld om de na de zomer verflauwde publieke belangstelling
voor Herman Groenendaal weer aan te wakkeren.
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3.
De Belgische Werkliedenpartij, bijeen in een buitengewoon congres, wijst
regeringsdeelneming af.

6.
Mackenzie King wordt de nieuwe premier van Canada. →

10.
De Franse dichter Anatole France wordt de Nobelprijs voor literatuur verleend. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

11.
In India ontstaat een revolutionaire situatie ten gevolge van Gandhi's campagne om
Britse produkten te boycotten.

13.
Op de internationale maritieme conferentie te Washington wordt een
viermogendhedenpact gesloten over het behoud van de status-quo in de Grote Oceaan
(VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan).

14.
In een volksstemming die met gewelddadigheden gepaard is gegaan, spreekt de
meerderheid van de bevolking van Ödenburg (Györ Sopron) - een streek ten
zuidoosten van Wenen - zich uit voor aansluiting bij Hongarije.

14.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de door de nieuwe minister van Oorlog Van
Dijk in antirevolutionaire en christelijk-historische zin gewijzigde
ontwerp-dienstplichtwet aan met 50 tegen 48 stemmen. Slechts de afwezigheid van
twee afgevaardigden ter linkerzijde redt het wetsontwerp.

16.
In België treedt het katholiek-liberale coalitiekabinet-Theunis aan. →

16.
Het Britse Lagerhuis keurt de overeenkomst met de Ierse nationalisten goed om de
Ierse Vrijstaat de dominionstatus te gunnen.

21.
Onder leiding van Frans van Cauwelaert wordt binnen de fractie van de katholieke
partij een Vlaamse kamergroep geformeerd.
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22.
In Egypte wordt de leider van de nationalistische Wafd-partij voor de derde maal
door de Britten gearresteerd en deze keer gedeporteerd naar de Seychellen.

29.
Op de internationale maritieme conferentie te Washington wordt een
vijfmogendhedenverdrag over vermindering van de maritieme wapenwedloop
gesloten.

Gestorven:
16.
Charles Camille Saint-Saëns (9-10-1835)
Frans (opera)componist

Regering-Theunis treedt aan
BRUSSEL, 16 december - Met de vorming van een tweeledige katholiekliberale
regering onder leiding van Georges Theunis, een katholiek financier en voormalig
beroepsofficier is een punt gezet achter een reeks van drie regeringen van nationale
eenheid.
Reeds tijdens de vorige regering was duidelijk dat er van de ‘Union sacrée’ uit de
oorlog weinig was overgebleven. Op hun partijcongres van 3 december hadden de
socialisten trouwens besloten af te zien van deelneming aan een nieuwe regering. In
de regeringsverklaring heeft het kabinet-Theunis zich aangediend als een
‘zakenkabinet’ dat het financieel en economisch herstel van het land prioriteit verleent.

Liberaal nieuwe premier in Canada
OTTAWA, 6 december - Canada heeft een nieuwe premier, William Lyon Mackenzie
King.
Hij volgt de Conservatief Sir Robert Laird Borden op, die sinds 1911 het
premierschap bekleedde en als zodanig Canada's leider in de oorlog 1914-1918 was.
Vanaf 1917 stond Borden aan het hoofd van een nationaal kabinet van Conservatieven
en Liberalen. Hij overreedde het moederland Groot-Brittannië om bij de Vrede van
Versailles Canada te erkennen als individuele natie, gerechtigd om het vredesverdrag
mede te ondertekenen.
Mackenzie King, zijn 47-jarige opvolger, is de leider van de Canadese liberale
partij. Op jeugdige leeftijd was deze jurist uit Berlin, Ontario, reeds onderminister
van Arbeid in de liberale regering-Laurier. Na deze functie acht jaar te hebben
uitgeoefend was hij van 1909 tot 1911 minister op hetzelfde departement. Mackenzie
King staat bekend om zijn ijveren voor een nauwe samenwerking tussen Engelstalige
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en Franstalige Canadezen en om de onafhankelijke koers tegenover Groot-Brittannië
die hij voorstaat.

Nobelprijs voor bejaarde schrijver
STOCKHOLM, 10 december - Vandaag is de Nobelprijs voor literatuur toegekend
aan de 77-jarige Franse schrijver Anatole France. Deze links georiënteerde schrijver
is sterk beïnvloed door de Dreyfus-affaire, de politieke splijtzwam in de Franse
maatschappij rond de eeuwwisseling. In zijn vier delen Histoires Contemporaines,
ironische romans over de maatschappij van de Derde Republiek, geeft hij een bijtende
parodie op de vertegenwoordigers van Kerk en leger in zijn land.
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8.
De Ierse Dáil gaat met 64 tegen 57 stemmen akkoord met het in Londen gesloten
verdrag over de stichting van de Ierse Vrijstaat als Brits dominion. →

9.
De grote metaalstaking in Nederland - met als centrum Rotterdam - eindigt in een
nederlaag; de staking is door de samenwerkende bonden op 31 oktober 1921
uitgeroepen om de doorvoering van de door de werkgevers aangekondigde
loonsverlaging van 15 procent te verhinderen.

9.
Vanwege zijn oppositie tegen het verdrag van Londen (dominionstatus voor Ierland
zonder Ulster) treedt Eamon de Valera als voorlopige president van de Ierse Republiek
af. →

10.
Arthur Griffith wordt door de Ierse Dáil gekozen tot opvolger van De Valera. →
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12.
Op een conferentie in Cannes besluiten de Geallieerden tegemoet te komen aan het
Duitse verzoek tot uitstel van de herstelbetalingen vanwege de hollende inflatie in
Duitsland. →

12.
De Franse premier Briand wordt vanwege zijn tegemoetkomende houding ten opzichte
van Duitsland gedwongen tot aftreden. De conferentie te Cannes wordt verdaagd.
→

15.
In Frankrijk treedt het kabinet-Poincaré aan. →

15.
Michael Collins wordt de eerste minister-president van de Ierse Vrijstaat. →

22.
In Rome overlijdt paus Benedictus XV (Giacomo Battista markies della Chiesa) op
70-jarige leeftijd. Hij werd in september 1914 tot paus gekozen.

Paus Benedictus XV (Ciacomo della Chiesa) overlijdt op 22 januari.

26.
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De - uit blanken bestaande - Wetgevende Vergadering van Zuid-Rhodesië neemt een
grondwet aan die het land een beperkte vorm van onafhankelijkheid verleent.

31.
De Duitse minister van Wederopbouw Walther Rathenau wordt benoemd tot minister
van Buitenlandse Zaken.

Gestorven:
5.
Ernest Shackleton (15-2-1874) Brits zuidpoolreiziger

27.
Giovanni Verga (31-8-1840) Italiaans schrijver

Conflict bij oprichting Ierse Vrijstaat
DUBLIN, 9 januari - Het Ierse parlement heeft gisteravond met 64 stemmen voor
en 57 tegen het verdrag tussen Ierland en Groot-Brittannië goedgekeurd, dat de
oprichting mogelijk maakt van de Ierse Vrijstaat als een Brits dominion.
Na de stemming bood Eamon de Valera zijn ontslag aan als ‘president van de
voorlopige Ierse republiek’.
‘Het Ierse volk’, zei hij, ‘heeft de Ierse republiek uitgeroepen. Deze stemming
keurt slechts een zekere resolutie goed. De republiek kan alleen worden opgeheven
door het Ierse volk.’
Hij riep de tegenstemmers en aanhangers van de republiek op vandaag bij hem te
komen voor een vergadering.
De Valera werd in 1917 uitgeroepen tot ‘president van de Ierse republiek’, die tot
dusver niet door de Britse regering wordt erkend.
De Valera (37), eigenlijk leraar wiskunde, werd geboren in New York. Zijn vader
was een Spanjaard, zijn moeder een Ierse. Sinds de algemene verkiezingen in 1918
is De Valera de officiële leider van Sinn Fein.
DUBLIN, 10 januari - Arthur Griffith werd vandaag gekozen tot president door het
Ierse parlement (Dáil Éireann).
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Leden van de Dáil Éireann aan het werk.

Hij benoemde de volgende ministers, gekozen uit voorstanders van het verdrag
met Groot-Brittannië: M. Collins (Financiën), Gavan Duffy (Buitenlandse Zaken),
Duggan (Binnenlandse Zaken), Cosgrave (Lokaal Bestuur), K.O'Higgins
(Economische Zaken) en R. Mulcahy (Defensie).
Zowel tijdens de ochtendzitting als in het begin van de middagzitting raakten de
gemoederen verhit. De Valera kreeg ruzie met Griffith over de vraag of de laatste
bij benoeming tot president bereid was te handelen als ‘leider van de republiek’.
Griffith antwoordde dat hij zich alleen zou houden aan het verdrag met
Groot-Brittannië tot algemene verkiezingen zouden beslissen over aanvaarding van
de Vrijstaat.
Dat zinde De Valera niet. Hij verliet de Kamer vóór de stemming over Griffiths
benoeming, onder kreten als ‘verrader’ en ‘lafaard’.

Poincaré volgt Briand op als premier
PARIJS, 15 januari - Raymond Poincaré wordt Frankrijks nieuwe minister-president.
De 61-jarige politicus, oud-president, oud-minister en oud-minister-president, senator
en gewezen vertegenwoordiger van Frankrijk bij de internationale commissie voor
de herstelbetalingen, neemt het roer over van degene die hem destijds in het zadel
hielp en die hij nu ten val heeft helpen brengen.
Aristide Briand moest drie dagen geleden zijn ontslag indienen, niet omdat hij een
grote politieke blunder zou hebben begaan (ofschoon zowel president Millerand als
Poincaré zijn buitenlandse beleid te slap vonden, uiteraard vooral ten opzichte van
de Duitsers), maar wegens een tactisch foutje. Briand beging de vergissing de
fotografen niet te weren toen hij zich tijdens de conferentie van Cannes, samen met
zijn Britse ambtgenoot Lloyd George, ontspande op het golfterrein. ‘Briand krijgt
een lesje van Lloyd George,’ zo luidden de volgende dag de onderschriften. Dat het
om golf ging deed verder niet meer ter zake.
Millerand en Poincaré zagen hun kans schoon om Briand aan de kant te zetten.
Met de internationale verbroedering is het nu voorbij. Voortaan zal er met de vuist
op tafel geslagen worden. Briand blijft lid van de Kamer van Afgevaardigden namens
het département Loire.

Geallieerden in Cannes
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CANNES, 12 januari - Nog steeds zijn de Geallieerden het niet eens kunnen worden
over de herstelbetalingen van Duitsland, die in de Zuidfranse stad Cannes opnieuw
aan de orde zijn gekomen. Tijdens de conferentie van de Geallieerden alhier is
besloten om niets te besluiten. Het is zonneklaar dat Duitsland zijn schulden kan
noch wil afbetalen. De hollende inflatie - in dat land nog erger dan elders in Europa
- maakt dat nu nagenoeg onmogelijk.
Over enkele maanden zal daarom een nieuwe conferentie worden gehouden, in
Genua dit keer. Het is de bedoeling dat het een wereldconferentie zal worden, waarbij
alle economische problemen op tafel komen en vooral de economische wederopbouw
van Europa.

Briand (links) en Chatain in Cannes.

Groot-Brittannië werd vertegenwoordigd door Lloyd George, Frankrijk door
Aristide Briand en Duitsland door Rathenau.
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3.
De Nederlandse jurist mr. B.C.J. Loder wordt door de Volkenbond aangewezen als
president van het Internationale Hof van Justitie.

5.
In Washington wordt door de deelnemende partijen de slotacte van de maritieme
conferentie getekend. →

6.
Het Vaticaanse Conclaaf kiest kardinaal Achille Ratti (64) tot nieuwe paus. Deze
neemt de naam Pius XI aan en zegent (voor het eerst sinds 1870) na zijn benoeming
de Romeinse bevolking (Urbi et Orbi). →

9.
Het Amerikaanse Congres stelt een speciale commissie in die zich moet buigen over
de inning van de schuld van meer dan $ 10 miljoen die Europese landen tijdens de
oorlog hebben opgelopen.

9.
De Italiaanse regering-Bonomi komt ten val.
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10.
Het Belgisch episcopaat bekrachtigt de benoeming van Louis Colens tot geestelijk
adviseur van het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW), officieel algemeen
secretaris van sociale werken genoemd. →

11.
De VS die in 1912 intervenieerden in Honduras om nationalisatie van Amerikaanse
eigendommen te voorkomen, trekken hun mariniers uit dat land terug.

20.
De Landdag van het door Poolse troepen bezette Wilna in Litouwen stemt voor
aansluiting bij Polen.

21.
Groot-Brittannië beëindigt zijn protectoraat over Egypte en verleent het land
onafhankelijkheid.

22.
De dirigent van het Utrechtsche Stedelijk Orkest neemt ontslag. →

25.
In Italië treedt het kabinet-Facta aan.

Gestorven:
5.
Christiaan de Wet (7-10-1854) Zuidafrikaans Boerengeneraal

11.
Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland (9-6-1854) Nederlands filosoof
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25.
Henri Desiré Landru (12-4-1869) Frans tienvoudig lustmoordenaar (geguillotineerd)

Slotacte Conferentie van Washington
WASHINGTON, 5 februari - Aan het slot van de Conferentie van Washington is
een aantal belangrijke verdragen gesloten die de bedoeling hebben de Japanse
expansiedrift te beteugelen. Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan zijn in
het zogenaamde ‘Viermogendhedenpact’ overeengekomen hun verschillende
bezittingen in het Grote-Oceaangebied wederzijds te eerbiedigen en dus ook niet
binnen te dringen.
Verder werd door deze vier landen en Italië afgesproken dat de sterk te van de
Japanse vloot maar drie vijfde van die van de Amerikaanse en Britse vloot mag
bedragen. Voor sommige schepen werden zelfs een tonnen- en geschutsmaat
vastgesteld.
Alle negen deelnemende landen aan de Conferentie van Washington, de Verenigde
Staten, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Portugal, China en Japan,
hebben zich bovendien verenigd in het ‘Negenmogendhedenverdrag’. Daarin zijn
zij overeengekomen ‘de soevereiniteit, de onafhankelijkheid en de territoriale en
administratieve integriteit van China te zullen respecteren’.
China, waar al zo lang om gevochten wordt, zal voortaan ‘de volledige en
onbelemmerde gelegenheid krijgen voor zichzelf een effectief bestuur te ontwikkelen’.

De maritieme conferentie in Washington richtte zich voornamelijk op het intomen van het Japanse
expansionisme.

Niet in het verdrag opgenomen zijn afzonderlijke verklaringen van de Verenigde
Staten, Engeland, Japan en Frankrijk, waarin zij de status-quo en integriteit van
Nederlandsch-Indië waarborgen.

Succes
Minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek ziet deze verklaringen als een groot
succes: er is geen sprake van ‘eeuwig patronaat van andere mogendheden of van
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eeuwige vermindering van de volledige soevereiniteit van Nederland als Aziatische
mogendheid’, verklaarde de minister.
Volgens Van Karnebeek is er bovendien aan deze verklaringen geen enkele
verplichting verbonden, waardoor Nederland in moeilijkheden van andere staten zou
kunnen worden betrokken. Toch heeft minister Van Karnebeek de indruk gekregen
dat er voor Nederlandsch-Indië potentieel gevaar dreigt uit Japan. Een van de
deskundigen van de Nederlandse delegatie in Washington, De Kat Angelino, heeft
gewezen op de gevaren van opkomend nationalisme en van een mogelijk Aziatisch
saamhorigheidsgevoel.

Paus Pius XI (Achilles Rati).

Pius XI opvolger van Benedictus XV
ROME, 6 februari - Na een conclaaf van vier dagen is de aartsbisschop van Milaan,
Ambrogio Damiano Achille Ratti, gekozen tot opvolger van paus Benedictus, die
22 januari stierf. Hij heeft de naam Pius XI aangenomen. Onmiddellijk na de
bekendmaking gaf Pius XI de traditionele zege ‘Urbi et Orbi’ vanaf de buitenloggia
van de Sint-Pieter.
De nieuwe paus is in 1857 in Desio (bij Milaan) geboren. Hij was lange tijd prefect
van de Bibliotheca Ambrosiana te Milaan en de Bibliotheca Vaticana. Benedictus
XV zond hem als visitator naar Polen, waar hij in 1919 nuntius werd. In 1921 riep
Benedictus hem terug en benoemde hem tot aartsbisschop van Milaan en tevens tot
kardinaal.

Nieuwe katholieke vakbond in België
BRUSSEL, 10 februari - Dr. Louis Colens (43), bestuurder van de Volksbond in het
arrondissement Oostende, heeft vandaag te Brussel de leiding gekregen van een
nieuwe katholieke werkliedenorganisatie, het Algemeen Christelijk Werkersverbond.
In opdracht van pater Rutten, de stichter van het Algemeen Secretariaat der
Christelijke Beroepsvereenigingen, bestudeerde hij de theoretische en praktische
structuur van een bond voor arbeidersopvoeding. Naast syndicale vorming, zoals die
aan de orde komt tijdens de Sociale Weken, is het belangrijk arbeiders in te wijden
in familiale, culturele, politieke en religieuze vraagstukken.
De nieuwe bond is een standsorganisatie van hand- en hoofdarbeiders en zal de
‘slabakkende’ Belgische Volksbond (1891) van onder anderen Joris Helleputte en
Arthur Verhaegen vervangen. Kapelaan Colens wordt de geestelijke raadgever van
het ACW. Hij is voorstander van het invoeren van een degelijke pedagogische aanpak
in het vormingswerk.
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Dirigent van Gilse stapt op na ruzie
UTRECHT, 22 februari - Jan van Gilse, dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orkest,
heeft in een schrijven aan het bestuur van het orkest te kennen gegeven alle contacten
met dit bestuur te verbreken. Hiermee is zijn ontslag onherroepelijk geworden en is
een dieptepunt bereikt in een reeds jaren durend conflict.
De kiem voor genoemd conflict is reeds aan het begin van Van Gilses
directietermijn in Utrecht (1917-1922) aanwezig, toen de jonge componist Willem
Pijper in zijn hoedanigheid van criticus van het Utrechtsch Dagblad en medewerker
van het muziektijdschrift Caecilia Van Gilse verweet de Nederlandse muziek te
verwaarlozen.
Een voor de dirigent allesbehalve opbeurende recensie naar aanleiding van een
uitvoering van Mahlers Zevende Symfonie in november 1921 was de druppel die
voor Jan van Gilse de emmer deed overlopen. Hij verzocht het bestuur Pijper de
toegang tot de concerten te ontzeggen. Aangezien deze eis vanwege de persvrijheid
niet ingewilligd kon worden, maar het bestuur evenmin moeite deed zijn dirigent
tegen Pijper in bescherming te nemen, zag Jan van Gilse zich genoodzaakt enige tijd
met ziekteverlof te gaan en bood hij ten slotte zijn ontslag aan.
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3.
Italiaanse fascisten bezetten Fiume (Rijeka).

5.
In Berlijn gaat de expressionistische film Nosferatu van F.W. Murnau en H. Galeen
- naar het boek Dracula van Bram Stoker - in première. De griezelfilm heeft daarmee
zijn intrede gedaan.

7.
De op 1 februari uitgebroken algemene spoorwegstaking in Duitsland wordt
opgeheven nadat president Ebert een stakingsverbod voor ambtenaren heeft
afgekondigd met strenge sancties.

10.
In Johannesburg wordt in verband met een omvangrijke staking in de goud- en
diamantmijnen de staat-van-beleg afgekondigd.

15.
Frankrijk en Duitsland bereiken een akkoord over het voldoen van herstelbetalingen
in natura.
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15.
Eamon de Valera sticht in Dublin een eigen oppositionele partij, de Republican
Society, die strijdt voor de totale onafhankelijkheid van heel Ierland.

16.
De Egyptische sultan Foead I wordt in Caïro tot koning gekroond en als zodanig
door Londen erkend. →

20.
De Amerikaanse president Harding besluit om de VS-troepen uit het Rijnland terug
te trekken.

21.
Prins Hendrik opent in Amsterdam de tentoonstelling van de Rijwiel- en
Automobielindustrie (RAI) in haar nieuwe gebouw aan de Ferdinand Bolstraat.

22.
De Indiase nationalistische leider Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi wordt door een
Britse rechtbank tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld. →

27.
Het 11de congres der bolsjeviki, de communistische partij van Rusland, wordt in
Moskou door Lenin geopend.

Geboren:
1.
Jitsjak Rabin, Israëlisch militair en sociaal-democratisch politicus

5.
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Pier Paolo Pasolini († 1-11-1975)
Italiaans cineast en schrijver/dichter

18.
Egon Bahr, Duits journalist en sociaal-democratisch politicus

22.
Mujib ur-Rahman († 15-8-1975)
Pakistaans sjeik en politicus

Mahatma Gandhi gevangenis in
DELHI, 22 maart - De Indiase oppositieleider Mohandas (Mahatma) Gandhi is na
zijn arrestatie tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Gandhi's opsluiting volgt na
de uitbarsting van geweld in het Oostindiase dorpje Chauri Chaura, waar 21
politieagenten om het leven kwamen toen een woedende menigte hen aanviel en het
politiebureau in brand stak.
Deze uitbarsting is een dieptepunt in de cyclus van geweld waarin de door Gandhi
afgekondigde boycotactie was terecht gekomen. Hoewel de leider van het Indiase
Nationale Congres de bevolking altijd op het hart drukte een geweldloze strijd tegen
de Britten en voor zelfbestuur te voeren, kon hij toch niet voorkomen dat
gewelddadigheden aan de orde van de dag waren in India. Steeds meer mensen
werden gearresteerd, waarop weer meer gewelddadige protesten volgden. Na de
moorden in Chauri Chaura besloot Gandhi daarom de boycotactie te beëindigen,
maar dit heeft de autoriteiten er niet van weerhouden hem te arresteren en te
veroordelen wegens opruiing. Gandhi heeft laten weten in de gevangenis een
autobiografie te zullen schrijven.

Foead I koning van Egypte
CAÏRO/LONDEN, 16 maart - Sultan Foead van Egypte is koning Foead geworden,
nadat Egypte vorige maand semi-onafhankelijk van Groot-Brittannië is geworden.
Foead I werd in 1917 tot opvolger van zijn broer sultan Hoessein Kamil benoemd.
Egypte speelt een zeer belangrijke rol ten aanzien van de Britse belangen. In de
eerste plaats varen veel schepen die grondstoffen uit de Britse koloniën in Azië
vervoeren, via het Suezkanaal. In de tweede plaats heeft Egypte een belangrijke
strategische positie. Enerzijds behoort het, geografisch gezien, tot de Afrikaanse
landen, maar anderzijds behoort het tot de Arabische en islamitische wereld. Met het
uitbreken van de Grote Oorlog werd Egypte, dat nominaal nog steeds een provincie
van het Ottomaanse Rijk was, tot Brits protectoraat verklaard. Na de oorlog probeerde
de Engelse regering een oplossing te vinden voor de verhouding tussen Egypte en
Groot-Brittannië. De onafhankelijkheid, die Egypte vandaag krijgt, heeft een formeel
karakter, aangezien de belangrijkste politieke en militaire verantwoordelijkheden in
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Britse handen blijven. De Engelse troepen blijven in Egypte om de belangen van de
Engelsen in het Suezkanaal te beschermen. De leider van de Egyptische
nationalistische oppositie, Sa'd Zaghloel, weigert het verdrag echter te aanvaarden.
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3.
Op het partijcongres der CPR te Moskou wordt Josef Stalin als secretaris-generaal
van de partij gekozen als opvolger van de overwerkte Lenin.

14.
Met een uitvoering van Bachs Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden heeft
de vorig jaar opgerichte Nederlandsche Bach-vereeniging zich voor de eerste maal
in het openbaar gepresenteerd.

14.
Ierse nationalistische republikeinen - Valera-aanhangers - bezetten onder aanvoering
van Rory O'Connor het regeringsgebouw van de Ierse Vrijstaat, het Four
Courtsgebouw te Dublin. →

15.
De Amerikaanse Senaat besluit een onderzoekscommissie in te stellen als senator
Kendrick minister van Binnenlandse Zaken A.B. Fall ervan beschuldigt oliereserves
van de marine aan particulieren te hebben verkwanseld.

16.
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In Rapallo tekenen Rusland (Krassin en volkscommissaris van Buitenlandse Zaken
Tsjitsjerin) en Duitsland (kanselier Wirth en minister van Buitenlandse Zaken
Rathenau) een verdrag waarbij Rusland diplomatiek erkend wordt en wederzijds
oorlogsschulden worden geannuleerd. →

17.
De na zijn mislukte coup in maart 1920 naar Zweden gevluchte rechts-radicale
Wolfgang Kapp geeft zich in Sassnitz over aan de Duitse politie.

18.
In Amsterdam wint het Nederlands voetbalelftal met 2-0 van Denemarken.

27.
In Berlijn gaat onder groot enthousiasme de film Dr. Mabuse, der Spieler (Fr. Lang
naar een roman van N. Jacques) in première.

Geboren:
16.
Kingsley Amis, Brits dichter en romanschrijver

Gestorven:
1.
Franz Joseph von Habsburg (17-8-1887)
als Karel I de laatste monarch van Oostenrijk/Hongarije (1916-1918)

5.
Graaf Charles Woeste (26-2-1837)
Belgisch katholiek politicus: vanaf 1874 kamerlid voor Aalst

Republikeinen bezetten Dublins gerechtshof
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DUBLIN, 14 april - Republikeinse rebellen tegen de voorlopige regering van de Ierse
Vrijstaat hebben vannacht het Paleis van Justitie, de Four Courts, bezet.
De bewakers werden overmeesterd en gevangengezet in het telegraafkantoortje
van het gebouw. Geschat wordt dat het aantal bezetters driehonderd bedraagt.
Elders in de stad werden drie arbeiders doodgeschoten. Vier politieagenten werden
door kogels verwond. Voorts werden bommen naar politieagenten geworpen, echter
zonder slachtoffers te maken. Later in de nacht veroverden rebellen andere gebouwen.
De troepen van de Vrijstaat hebben daarna het Telegraafkantoor bezet.
Leider Rory O'Connor liet later weten dat de bezetting van de Four Courts niet
was bedoeld als een staatsgreep, maar had plaatsgevonden omdat zijn manschappen
niet voldoende accommodatie hadden in de Oranjehal. Hij zei verder niets te weten
van een revolutie.
In een aanvullende verklaring zei hij alles te zullen doen wat in zijn macht lag om
‘inmenging in de zaken van de republiek te verhinderen. De overeenkomsten tussen
politieke leiders kunnen daaraan niets veranderen’, aldus de leider van de rebellen.

Ierse republikeinse rebellen.
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Sovjet-Rusland en Duitsland sluiten verdrag in Rapallo
BERLIJN, 16 april - Duitsland en Sovjet-Rusland hebben vandaag een voor iedereen
verrassend akkoord gesloten. Dit is gebeurd in de badplaats Rapallo - niet ver van
het Italiaanse Genua - waar op het ogenblik een grote internationale conferentie aan
de gang is. De grote westelijke landen Frankrijk en Groot-Brittannië hebben
verontwaardigd op dit bilaterale akkoord gereageerd. De Franse politici beschuldigen
Duitsland van verraad. Doel van de conferentie - waarop 29 landen zijn
vertegenwoordigd, zowel overwinnaars als overwonnenen - is het behandelen van
de naoorlogse economische en financiële vraagstukken en het vinden van een
oplossing voor het probleem van de herstelbetalingen. De VS en Turkije nemen niet
deel aan de conferentie. Op de conferentie van Genua is Sovjet-Rusland voor het
eerst na de revolutie vertegenwoordigd en de westelijke landen waren tot op heden
van plan geweest om de economische relatie met dat land te regelen. Een van de
hangijzers is onder meer de grote schuld die het tsaristische Rusland destijds had
gemaakt en die de bolsjeviki meteen hadden geannuleerd. Frankrijk had onder andere
gesuggereerd dat Sovjet-Rusland ook herstelbetalingen van Duitsland zou eisen om
zo tot een regeling te kunnen geraken. Duitsland vreesde hierbij het kind van de
rekening te worden en de Russische volkscommissaris Tsjitsjerin heeft achter de
coulissen van Genua handig op deze vrees ingespeeld en de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken Rathenau nu overgehaald tot een bilateraal akkoord, waarmee
in feite de conferentie van Genua is mislukt.

Erkenning
Het verdrag van Rapallo behelst een diplomatieke erkenning van Sovjet-Rusland
door Duitsland. Voorts zien beide landen af van de mogelijkheid om compensaties
of herstelbetalingen in verband met de oorlog te eisen. Tot slot willen de twee landen
de wederzijdse handel bevorderen.
Met dit akkoord wordt het bolsjevistische Rusland dat tot nu toe in het Westen als
een taboe werd behandeld voor het eerst erkend. Duitsland laadt hiermee evenwel
in westelijke hoofdsteden de verdenking op zich van onbetrouwbaarheid. Er doen
daar zelfs geruchten de ronde dat er geheime clausules over militaire samenwerking
in het akkoord van Rapallo staan, maar daarvan is geen sprake. Geprikkeld over de
hele gang van zaken is ook de Duitse president Friedrich Ebert. Hij is niet tevoren
in de plannen van de Duitse regering gekend en voelt zich misleid en gepasseerd.
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3.
Bij Winterswijk wordt een zoutlaag aangeboord.

7.
In Amsterdam verslaat België het Nederlands voetbalelftal met 1-2

9.
In Chicago worden na een bomaanslag waarvoor de politie de Labor Party
verantwoordelijk stelt, 150 leden van deze partij en arbeidersleiders gearresteerd.

15.
Een Duits-Pools verdrag regelt voor 15 jaar het grensverkeer tussen de twee delen
van Opper-Silezië.

18.
Het Griekse kabinet-Stratos valt na een dag.

18.
De Nederlandse Eerste Kamer gaat akkoord met de wijziging van de Arbeidswet van
minister Aalberse uit 1919 (8-urenwet): de werktijd wordt verlengd van 45 naar 48
uur.
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Protest in een provinciestad tegen de afschaffing van de 8-urendag (18 mei) en tegen het militarisme
(gebroken geweertje).

19.
De economische conferentie in Genua levert geen tastbare resultaten op. →

22.
De bekende Vlaamse jezuëet en germanist Desideer Stracke wordt voor zijn
collaboratief gedrag tijdens de oorlog veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

22.
In Griekenland treedt het kabinet-Protopapadakisaan.

24.
Tussen Italië en Rusland wordt een handelsverdrag gesloten.

24.
In Parijs begint het Morgancomité met zijn werkzaamheden; zijn taak bestaat uit het
controleren van de internationale leningen aan Duitsland.

26.
Lenin wordt getroffen door een beroerte, terwijl hij herstellende is van een operatie.
→
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30.
Letland en het Vaticaan sluiten een concordaat.

30.
In Oostenrijk wordt de leider van de christelijk-sociale partij, mgr. Ignaz Seipel,
minister-president.

31.
In de Ierse Vrijstaat breken opnieuw onlusten uit tussen Nationalisten (regering) en
Republikeinen (De Valera).
-. De Verenigde Staten en Colombia sluiten een verdrag over de Panamakanaalzone.
→

Geboren:
25.
Enrico Berlinguer († 11-6-1984)
Italiaans communistisch politicus

‘Roof Panama’ vergoed
BOGOTA, mei - Colombia en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over een
schadevergoeding aan Colombia voor de ‘roof van Panama’. Colombia zal $ 25
miljoen ontvangen. In 1903 maakte Panama, tot dan toe een provincie van Colombia,
zich onafhankelijk met Amerikaanse militaire steun. Enkele dagen later sloot de
kersverse staat een verdrag waarbij het ‘voor eeuwig’ een strook land aan de VS
afstond voor de aanleg van een kanaal. Colombia eiste hiervoor sindsdien een
schadevergoeding.
In 1909 bereikte de toenmalige Colombiaanse dictator Reyes een akkoord met de
VS voor een vergoeding van $2,5 miljoen. De Colombiaanse bevolking protesteerde
hiertegen en Reyes werd tot aftreden gedwongen.
Vijf jaar later, in 1914, werd een nieuw ontwerpverdrag opgesteld. De VS
verklaarden hun ‘ernstige spijt’ voor het verlies van Panama en boden $ 25 miljoen
ter genoegdoening. Onder druk van ex-president Theodore Roosevelt, die destijds
Panama had geholpen onafhankelijk te worden, verwierp de Senaat het verdrag.
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Nu is de tekst van dat verdrag herschreven. De ‘spijtbetuiging’ is geschrapt. Tussen
1922 en 1926 zal Colombia in jaarlijkse termijnen van $ 5 miljoen in totaal $ 25
miljoen ontvangen.

Conferentie Genua mislukt
GENUA, 19 mei - De op 10 april begonnen economische conferentie heeft niet veel
opgeleverd, afgezien van enkele vage, goede voornemens. Wat in Cannes niet gelukt
is - de economie van Europa weer op poten zetten - lukte in Genua evenmin. Er is
niets gedaan om gezamenlijk de crisis te bestrijden. Een en ander werd ook doorkruist
door de Sovjet-Unie, die afzonderlijke handelsverdragen sloot met Italië en
Vaticaanstad, en met Duitsland.
De kans dat Duitsland de bij eerdere conferenties opgelegde herstelbetalingen zal
verrichten, is nu nog veel kleiner geworden, om niet te zeggen nihil. Dat is in Genua,
zeker na het sluiten van het Duits-Russische verdrag, wel duidelijk naar voren
gekomen. Duidelijk is eveneens dat een ieder zijn eigen weg blijft gaan teneinde de
economische problemen het hoofd te bieden. De Verenigde Staten, niet in Genua
vertegenwoordigd, kiezen voor een deflatiebeleid, terwijl België, Frankrijk en de na
de oorlog gevormde staten in Oost- en Centraal-Europa juist een inflatiebeleid volgen.
In Engeland gaan de belastingen fors omhoog. Frankrijk zal dat voorbeeld wel moeten
volgen. Afspraken zijn daarover echter niet gemaakt.

Beroerte treft Lenin
MOSKOU, 26 mei - De Russische premier Lenin is vandaag door een beroerte
getroffen. De in april van dit jaar tot secretaris-generaal van de communistische partij
gekozen Stalin zal, zo is in Moskou bekendgemaakt, zijn taak waarnemen.
De ziekte van de Russische leider komt op een uiterst ongelegen moment.
Weliswaar is hij er de afgelopen anderhalf jaar - sinds het eind van de burgeroorlog
- in geslaagd op meedogenloze wijze alle oppositie tegen zijn bewind uit te schakelen,
vaak met showprocessen en doodvonnissen, en niet in de laatste plaats met betrekking
tot critici in de partij zelf. Toch heeft hij er de laatste tijd blijk van gegeven
teleurgesteld te zijn over de koers die de partij heeft genomen.
Dit geldt vooral de demoralisatie van de bevolking ten aanzien van de partij, en
de degeneratie van de partij tot een log, incompetent, bureaucratisch en hoogst
dictatoriaal lichaam dat weinig gemeen heeft met de partij die Lenin in zijn Staat en
revolutie heeft geschilderd. De recente benoeming van Stalin en Lenins ziekte zullen
een koerswijziging echter moeilijk, zo niet onmogelijk maken, zo vrezen waarnemers.
De beroerte van Lenin is onverwachts gekomen. Vorige maand hebben artsen uit
Lenins hals een kogel verwijderd, die daar in augustus 1918 na de aanslag op de
premier is blijven steken. Van die operatie is Lenin snel hersteld. De Russische leider
is volgens zijn artsen gedeeltelijk verlamd en kan niet spreken.
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1.
In Bologna vindt een massabijeenkomst van fascisten plaats. Mussolini eist voor een
uitzinnig gehoor van 50 000 mensen de val van de regering.

2.
Bij de Hongaarse verkiezingen wint de regeringspartij van minister-president graaf
Betlen.

5.
Een consortium van banken weigert een internationale lening aan Duitsland.

16.
Bij de Ierse parlementsverkiezingen winnen de regerende Nationalisten. Hiermee
heeft de bevolking zich uitgesproken voor de Ierse Vrijstaat als dominion van het
Verenigd Koninkrijk.

20.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met de Cable Act die aan
getrouwde vrouwen het burgerrecht verleent ongeacht de status van de echtgenoot.
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24.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Walther Rathenau, wordt door
rechts-radicalen vermoord. →

26.
In Duitsland wordt vanwege het politieke geweld en de economische crisis de
noodtoestand afgekondigd.

26.
In het dwergstaatje Monaco, sinds 1919 een Frans protectoraat, volgt kroonprins
Louis als prins Louis II zijn vader Alben op. Onder Franse druk heeft deze ongehuwde
prins door Charlotte Louvet als dochter te adopteren voor een troonopvolger gezorgd.

30.
De Ierse Republikeinen geven na een tweedaags beleg door regeringstroepen het
bezette regerings-centrum, het Four Courts-gebouw te Dublin, over. →

30.
In Amsterdam viert de socialistische journalist en schrijver Herman Heijermans
onder grote belangstelling zijn 25-jarig toneeljubileum.

Geboren:
10.
Judy Garland (ps. van Frances Gumm)(† 22-6-1969)
Amerikaans zangeres en filmactrice

Gestorven:
12.
Wolfgang Kapp (24-7-1858) Duits jurist en rechts-monarchistisch politicus
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19.
Johannes Cornelis Kapteijn (19-1-1851)
Nederlands sterrenkundige

De plaats op de Königsallee in Grunewald, waar de moord op de Duitse minister van Buitenlandse
Zaken Rathenau plaatsvond.

Moordaanslag op Rathenau
BERLIJN, 24 juni - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau
is vanmorgen in Berlijn vermoord. Hij werd op weg van zijn villa in Grunewald naar
het Auswärtiges Amt vanuit een auto beschoten door een jongeman. Een tweede man
gooide een handgranaat in de open auto van Rathenau. De bewindsman was op slag
dood. De politie heeft de jacht op de daders geopend, maar voorlopig ontbreekt ieder
spoor.
De moord op Rathenau heeft een stroom van verontwaardiging in het land
teweeggebracht. De minister is sinds 19l9 nu het 376ste en vooralsnog meest
prominente slachtoffer van politieke moorden in Duitsland.
Tegen Walther Rathenau was al enkele jaren een ware hetze aan de gang. Deze
campagne nam in april in hevigheid toe toen Rathenau in Rapallo een verdrag met
Sovjet-Rusland sloot. Rechtse radicalen beschuldigden hem ervan met de bolsjeviki
te sympathiseren. Als jood werd hij op de grote hoop van semitische samenzweerders
gegooid, die aangevoerd door joodse bolsjeviki het Duitse volk belaagden. Een
extreem-rechts pamflet bevatte onder meer de tekst:... ‘knalltab den Walther Rathenau/
die gottverdammte Judensau’.
Rijkskanselier Joseph Wirth wil morgen de Duitse nationalisten met hun felle
campagne tegen alle gematigde politicier van beschuldigen een klimaat van haat en
verbittering in de hand te hebben gewerkt. De vijand staat rechts en druppelt vergif
in de wonden van het volk, aldus Wirth.

Walther Rathenau in zijn auto.
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Walter Rathenau was een zeer veelzijdige geest. Hij begon zijn carrière als
industrieel. Na de dood van zijn vader, de stichter van AEG, werd hij directeur van
dat bedrijf. Tijdens de Grote Oorlog werkte hij op het ministerie van Oorlog, waar
hij verantwoordelijk was voor de Duitse grondstoffenvoorziening. Via deze functie
belandde hij in het politieke leven.

Overgave Ierse rebellen
DUBLIN, 30 juni - Het volledige rebellengarnizoen in de Four Courts, inclusief de
leider Rory O'Connor, heeft zich vanmiddag overgegeven aan de troepen van de
Vrijstaat.
De weerstand van de rebellen werd gebroken na een dagenlang bombardement.
Drie kwart van het gebouw was gisteren al veroverd door het leger van de Vrijstaat.
Enkele uren nadat er brand was uitgebroken en nadat een mijn van de rebellen zelf
was ontploft, leidde O'Connor zijn mannen naar buiten. Honderddertig rebellen
werden geïnterneerd in de Mountjoygevangenis.
Elders in de stad blijven de gevechten doorgaan. Er worden nog tal van
sluipschutters op de daken gesignaleerd. Eamon de Valera zou zelf aan de gevechten
deelnemen.
Dertig militairen van de Vrijstaat zijn inmiddels gedood of gewond. Het aantal
slachtoffers onder de rebellen zou aanzienlijk hoger zijn. De Four Courts moet
verloren worden geacht.
In het Lagerhuis heeft Churchill de Vrijstaat geprezen om zijn koelbloedige
optreden. Hij achtte het juist dat het Britse leger niet om hulp was gevraagd nu de
Vrijstaat zichzelf moet zien te redden.
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2.
In het Ierse Dublin breken zware straatgevechten uit. De Valera spreekt zijn steun
uit voor de oppositionele Republikeinen.
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4.
In veel steden in Duitsland wordt gedemonstreerd voor de invoering van het verbod
op staatsgevaarlijke rechtsradicale verenigingen, de zuivering van het staatsapparaat
en de vrijlating van linkse politieke gevangenen.

5.
In Brazilië komen luitenants in opstand. →

5.
In Nederland vinden parlementsverkiezingen plaats, de eerste volgens algemeen
mannen- en vrouwenkiesrecht. →

6.
In Dublin heeft het leger de orde weer hersteld.

18.
De Duitse Rijksdag neemt de Wet op de bescherming van de Republiek aan.

20.
De plenaire Volkenbondsvergadering keurt de overdracht van de voormalige Duitse
kolonies Togoland, Kameroen en Tanganyika (Duits Oost-Afrika) als mandaat aan
Groot-Brittannië goed.

21.
De Poolse president, J. Pilsudski, treedt af

22.
In Leipzig vindt voor het eerst een internationaal treffen van de (socialistische)
Arbeiderssportbonden plaats. Er zijn 100 000 Duitse en 15 000 buitenlandse
deelnemers.
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24.
De Volkenbondsvergadering gaat akkoord met de overdracht van de voormalige
Turkse landen Egypte en Palestina als mandaat aan Groot-Brittannië.

24.
De Beierse regering-von Lerchenfeld weigert de door de Rijksdag aangenomen Wet
op de bescherming van de Republiek uit te voeren omdat deze ongrondwettig zou
zijn. Dit verscherpt het conflict tussen de Beierse en de centrale regering.

29.
Door diplomatieke interventie van Italië en Groot-Brittannië wordt een Griekse
aanval op Constantinopel voorkomen.

31.
In Italië wordt een algemene staking uitgeroepen tegen het gewelddadige optreden
van de fascisten. →

Gestorven:
17.
Heinrich Rubens (30-3-1865) Duits fysicus
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Staking tegen fascisme
MILAAN, 31 juli - Op initiatief van vakbondsleden die radeloos zijn geworden door
de aanvallen van fascisten is in Italië een algemene staking uitgeroepen met als doel
de regering te bewegen op te treden tegen de fascisten.
De stakingsoproep komt nadat fascisten de provincie Romagna hebben
geterroriseerd en op 26 juli in Ravenna het Palazzo Byron, hoofdkwartier van de
coöperaties, hebben verbrand. Deze acties vonden plaats tijdens een regeringscrisis
in Rome.
De staking, die zich beperkt tot de industriesteden, heeft echter een averechts
effect. De volgende dag geven de fascisten de regering 48 uur de tijd om de staking
te breken. Met het pistool in de hand zorgen leden van de fascistische militie ervoor
dat de meeste treinen blijven rijden en dat de openbare diensten blijven functioneren.
De regering lijdt prestigeverlies omdat zij vrijwel niets doet.

D'Annunzio groet een stoet voorbijtrekkende fascisten tijdens de staking.

Nadat zij zich zo in de publieke opinie weten te presenteren als de verdedigers
van recht en orde, zetten de fascisten hun offensief tegen de socialisten voort. In
Milaan, Genua, Ancona en Leghorn worden socialistische gemeentebesturen met
geweld afgezet. Gaandeweg nemen de fascisten op vrijwel alle niveaus van het
openbare leven in Italië sleutelposities in.

Winst voor confessionelen

De plakkers aan het werk.
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DEN HAAG, 5 juli - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de eerste sinds
de invoering van het vrouwenkiesrecht, hebben de confessionele partijen - ten opzichte
van de vorige verkiezingen in 1918 - flinke winst geboekt.
De RKSP is gestegen van 30 naar 32 zetels; de AR gaat van 13 naar 16 en de CHU
van 7 naar 11 zetels. Verlies was er voor de SDAP (van 22 naar 20 zetels) en voor
de Vrijheidsbond (van 15 naar 11).
Door deze grote overwinning voor de zittende regeringspartijen, heeft
minister-president jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck bij de consultaties aan
koningin Wilhelmina laten weten dat hij geen reden ziet de portefeuilles ter
beschikking te stellen.
Deze houding heeft gezorgd voor grote ontstemming bij de koningin en bij oude
staatslieden als jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman. Hun pressie leidt tot een crisis in
het kabinet waarop Ruys de Beerenbrouck op 18 juli alsnog de zetels van zijn regering
ter beschikking stelt. Een week later krijgt hij toch een formatieopdracht. Het tweede
ministerie-Ruys de Beerenbrouck wordt op 18 september beëdigd. De premier kondigt
krachtige bezuinigingen aan op de staatsuitgaven. Dit mede onder invloed van H.
Colijn, opvolger van Abraham Kuyper bij de AR en inmiddels hoofdredacteur van
De Standaard.

Opstand van luitenants in Brazilië
RIO DE JANEIRO, 5 juli - In Brazilië is een groep lagere officieren in opstand
gekomen. De opstand is begonnen in het fort van Copacabana in Rio de Janeiro. De
luitenants eisen sociale rechtvaardigheid en nationale vernieuwing. De conservatieve
regering van burgerpresident Arturo da Silva Bernardes slaagt er binnen enkele dagen
in de orde te herstellen. De meeste opstandige officieren sneuvelen op het strand van
Copacabana als het leger tegen hen wordt ingezet.
De beweging van de luitenants heeft grote invloed in Brazilië, met name in de
militaire gelederen. Daar komt men tot de overtuiging dat de burgerpresidenten die
de macht uitoefenen, te behoudend zijn en niet in staat Brazilië te moderniseren.
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1.
De Anti-Revolutionaire leider H. Colijn wordt politiek hoofdredacteur van het
AR-dagblad De Standaard.
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1.
In Italië roept de socialistische Allianza del Lavoro een algemene staking uit.

3.
Fascisten oefenen in Noord-Italië een steeds grotere terreur uit om de algemene
staking te breken.

8.
De algemene staking in Italië wordt vanwege de fascistische terreur beëindigd.

15.
De Duitse regering verklaart zich onmachtig de geplande afbetaling van de
herstelbetalingen van £ 2 miljoen te voldoen. Zij betaalt £ 0.5 miljoen. →

20.
In Parijs vindt het eerste wereldkampioenschap atletiek voor vrouwen plaats →

22.
De nieuwe Ierse regeringsleider Michael Collins wordt in Dublin vermoord. →

24.
Het Arabisch nationalistisch congres te Nabloes (Palestina) verwerpt het Britse
Volkenbondsmandaat van Palestina.

24.
De Vlaamse activist Achiel Debeuckelaere, die sinds 1919 voorzitter is van de
Vlaamse Frontbeweging, wordt in een proces over zijn oorlogsverleden vrijgesproken.
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25.
Op de Berlijnse beurs heerst een paniekstemming ten aanzien van de Duitse mark.
De koers hiervan is sinds 2 augustus drastisch gezakt. →

27.
De derde IJzerbedevaart vindt plaats. →

31.
De Geallieerden nemen het Belgische voorstel over om de herstelbetalingen door
Duitsland in schatkistpapier te laten voldoen.

Gestorven:
1.
Alexander Graham Bell (3-3-1847)
Amerikaans uitvinder en ondernemer; uitvinder van de telefoon

2.
Mina (eig. Wilhelmina) Jacoba Paulina Rudolphina Kruseman (25-9-1839) Nederlands
schrijfster en feministisch strijdster

4.
En ver Pasja (9-3-1881)
Turks generaal en nationalistisch leider

14.
Alfred Charles Harmsworth, burggraaf Northcliffe (15-7-1865) Brits journalist en
krantenmagnaat. →

Duitse inflatie neemt dramatische vormen aan
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BERLIJN, 25 augustus - De waardevermindering van de Duitse mark begint
schrikbarende vormen aan te nemen. De koers van de mark is tegenover de dollar in
minder dan een maand tijd gedaald van 860 mark voor één dollar tot 1990 mark.
Op alle afbetalingen die Duitsland aan de westelijke Geallieerden doet - dit
geschiedt in harde valuta of goud - groeit de kloof tussen waardepapieren van de
Reichsbank in Berlijn en de markbiljetten en reageren de internationale beurzen met
een verdere daling van de koers van de Duitse mark.
De Duitse regering ziet geen andere uitweg dan de inflatie te laten voorthollen.
leder ander alternatief - een staatsbankroet of een reusachtige belastingverhoging lijkt onuitvoerbaar en zou voor de jonge republiek politieke zelfmoord betekenen.
Voor buitenlanders is Duitsland op het ogenblik een goedkoopte-eiland. In de
grote steden worden dan ook vele buitenlanders met hun harde valuta voor de winkels
aangetroffen. De Berliner Illustrierte meldt rijen buitenlandse auto's voor de
warenhuizen en ‘polonaises voor de winkels waar levensmiddelen nog weer iets
goedkoper zijn’. Ook de Geallieerden wordt op soms groteske wijze onder de neus
gewreven wat de gevolgen van deze inflatie zijn. De geallieerde commissie voor de
herstelbetalingen die dezer dagen een bezoek aan Berlijn bracht, merkte dat toen zij
van de Duitse regering de kosten van trein en auto kregen vergoed. De commissieleden
werden uitbetaald in biljetten van twintig mark en zeven bankemployés waren nodig
om in grote manden de onkostenvergoeding aan de commissieleden te overhandigen.

IJzerbedevaart dit keer naar graf De Rudder
WESTVLETEREN, 27 augustus - Naar het graf van Renaat de Rudder in Westvleteren
leidde de derde IJzerbedevaart. De Rudder was als oorlogsvrijwilliger op 20-jarige
leeftijd omgekomen, nadat hij getroffen was door een bij vergissing afgevuurde
Belgische kogel.
Bij de hulde aan Joe English in 1920 was de wens geformuleerd jaarlijks aan het
graf van een bekende gesneuvelde uit de Grote Oorlog alle gevallen Vlaamse
frontsoldaten te herdenken. Zo vond in 1921 de ‘Algemeene Bedevaart naar de
Graven van den IJzer’ plaats in Steenstrate, waar zich het graf van de gebroeders
Van Raemdonck bevindt.
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Leider van Ierse Vrijstaat komt om in vuurgevecht
DUBLIN, 22 augustus - Generaal Michael Collins, hoofd van de voorlopige regering
van de Ierse Vrijstaat en hoofdcommandant van het leger, werd vanochtend dodelijk
gewond tijdens gevechten met rebellen die hem bij Crookstown in het zuiden van
het graafschap Cork in een hinderlaag hadden gelokt.
De generaal was met leden van zijn staf op inspectie naar buitenposten van het
Vrijstaatleger. Zij reisden in een personenauto en een lichte pantserwagen. Een
personeelswagen met militairen begeleidde hen.
In Bealnabla werd het konvooi onverhoeds beschoten door ongeveer tweehonderd
rebellen.
Collins en zijn mensen stopten om achter heggen aan beide zijden van de weg
beschutting te zoeken, voor zij het vuur beantwoordden. Er ontstond een strijd die
een uur duurde. Nadat een groot aantal rebellen was gedood of gewond, werd Collins
door een kogel in het hoofd dodelijk getroffen. Hij stierf in de berm van de weg en
zijn laatste woorden waren: ‘Vergeef hen.’

Lord Northcliffe overleden
LONDEN, 14 augustus-Vandaag is in de Britse hoofdstad de krantenmagnaat Alfred
Northcliffe overleden.
Samen met zijn broer Lord Rothermere stond hij aan het hoofd van de
dagbladuitgeverij Amalgamated Press. Hij kocht de Evening Press en richtte de Daily
Mail en de Daily Mirror op. Dit laatste blad groeide na een moeizame start uit tot
een populair geïllustreerd ochtendblad. Met uitzondering van The Times, die
Northcliffe in 1908 onder zijn beheer bracht, werden zijn bladen gekenmerkt door
een vooral op sensatie gerichte wijze van berichtgeving.

Officieuze Spelen damesatletiek
PARIJS, 20 augustus - De officieuze Spelen atletiek voor vrouwen in Parijs trokken
tussen de 12 000 en 15 000 toeschouwers. Aan het damesonderonsje in het
Pershingstadion namen slechts vijf landen deel: Amerika, Engeland, Tsjechoslowakije,
Frankrijk en Zwitserland. De Engelse dames behaalden de meeste punten. Het
evenement was uitgeschreven door de ‘Fédération sportive féminine internationale’
als wraakoefening op het beleid van de IAAF (internationale atletiekfederatie). Deze
negeert het opkomende damesatletiek.
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2.
President Ebert roept het lied Deutschland, Deutschland über alles uit tot officieel
volkslied.

9.
De Turkse nationalisten verslaan de Grieken bij Smyrna (Izmir). →

9.
In de Ierse Dáil wordt William T. Cosgrave gekozen als opvolger van de vermoorde
premier Collins.

11.
Het Britse mandaat over Palestina wordt officieel afgekondigd. Voor de Palestijnse
Arabieren een reden om een nationale rouwdag af te kondigen en het openbare leven
stil te leggen. →

17.
De Nederlandse wielercrack Piet Moeskops wordt wederom wereldkampioen op de
sprint.

18.
Hongarije wordt toegelaten tot de Volkenbond.

18.
In Nederland wordt het tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck beëdigd.
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19.
In een uiterst zuinige troonrede (119 woorden) zet koningin Wilhelmina bij de opening
van de Staten-Generaal de toon van het regeringsprogram: bezuiniging.

23.
In München wordt de première van het eerste toneelstuk van Bertolt Brecht, Trommeln
in der Nacht (regie O. Falckenberg), enthousiast ontvangen.

24.
Te Neurenberg vindt het fusiecongres van de USPD en de SPD plaats. Karl Kautsky
wordt gekozen tot voorzitter van de commissie die het nieuwe partijprogram moet
opstellen.

27.
De Griekse koning Constantijn wordt - voor de tweede keer - gedwongen te abdiceren.
Hij moet het land verlaten.

29.
Mussolini houdt besprekingen met vertegenwoordigers van het Vaticaan en met
monarchistische leiders om steun voor zijn fascistisch program te krijgen.

30.
In Griekenland treedt het kabinet-Zaimis aan. Vanwege de nederlaag in de oorlog
met Turkije is er in Athene een politiek instabiele situatie ontstaan. →

Geboren:
19.
Emil Zatopek, legendarisch Tsjechisch lange-afstandsloper

Gestorven:
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4.
Georges Sorel (2-11-1847) Frans sociaal filosoof

Turken verdrijven Grieken

Griekse inwoners van Smyrna op het punt de stad, die deels door Turkse nationalisten in puin is
geschoten, te ontvluchten.

SMYRNA/ATHENE, 30 september -Turkse troepen hebben de Grieken op 16
september uit Klein-Azië verdreven. De belangrijke stad Smyrna viel op 9 september
in handen van de Turken. Onder de Griekse bewoners van de stad is een groot
bloedbad aangericht. Zo is de droom van een Grieks rijk in Klein-Azië vervlogen en
staat Griekenland weer met beide benen op de (Europese) grond.
Griekenland koesterde deze droom sinds de oorlog 1914-1918. In deze oorlog
schaarde Griekenland onder premier Venizelos zich in juni 1917 aan de kant van de
Geallieerden. Griekenland nam deel aan het offensief dat in de herfst van 1918 tot
de capitulatie en de ondertekening van een wapenstilstand door Turkije leidde. Bij
het Verdrag van Sèvres (1920) met Turkije werd bepaald dat Griekenland Europees
Turkije (zonder Constantinopel) en Smyrna in Klein-Azië zou verkrijgen. De Turkse
nationalisten van Kemal Pasja weigerden deze Griekse aanspraken echter te honoreren.
De Geallieerden - met uitzondering van de Britse premier Lloyd George, die de
Grieken enige steun gaf - bleken de Griekse aanspraken geen gestand te willen doen.
De Griekse poging om op eigen kracht de Turkse naleving van het Verdrag van
Sèvres af te dwingen liep op een catastrofe uit.
De Griekse nederlaag in Klein-Azië heeft in Athene tot grote politieke consternatie
geleid. Een militaire opstand onder leiding van de antiroyalistische militair Nikolaos
Plastiras dwong koning Constantijn, die verantwoordelijk wordt gesteld voor het
debâcle in Klein-Azië, op 27 februari tot aftreden ten gunste van zijn zoon George
II. Constantijn heeft het land reeds verlaten. Alexandros Zaimis heeft vandaag een
nieuwe regering gevormd.
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Mandaat voor Palestina goedgekeurd
GENEVE, 11 september - Vandaag is in de Volkenbond het ontwerpmandaat voor
Palestina officieel bekrachtigd. Het mandaat over dit voormalige Turkse gebied wordt
uitgeoefend door Groot-Brittannië. In het voorwoord van het mandaat wordt gewezen
op ‘de historische band van het joodse volk met Palestina’ en erkent de Volkenbond
het recht van de joden om ‘hun vaderland opnieuw in dit land te vestigen’.
De verdeling van de mandaatgebieden kreeg haar beslag op de conferentie van de
Opperste Geallieerde Oorlogsraad in San Remo die in april 1920 heeft plaatsgevonden.
Palestina werd als mandaatgebied aan Groot-Brittannië toegewezen onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de in de Balfourdeclaratie van 2 november 1917
vervatte belofte om ‘een joods nationaal tehuis’ in Palestina te vestigen door de
mandataris zou worden nagekomen.
De Palestijnse Arabieren wijzen de Balfour-declaratie echter af. In februari van
dit jaar bezocht een Arabische delegatie Londen waar zij aan het ministerie van
Koloniën meedeelde dat ‘het volk van Palestina’ de Balfour-declaratie niet aanvaardt
en onmiddellijke onafhankelijkheid eist.
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4.
In het Volkenbondsgebouw wordt door de Geallieerden en Oostenrijk het Protocol
van Genève getekend waarmee Oostenrijk internationale economische steun voor
de wederopbouw krijgt. →

6.
In Tsjechoslowakije volgt het nationale kabinet-Schwebla (inclusief
nationaal-socialisten) dat van Beneš op.

7.
De oud-burgemeester van Rotterdam, dr. A.R. Zimmerman, wordt door de
Volkenbond benoemd tot Hoge Commissaris van Oostenrijk.

11.
Te Moendania sluiten Turkije en Griekenland een wapenstilstand. Griekenland zegt
toe Thracië te zullen ontruimen.

15.
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In Berlijn houdt de Duitse schrijver Thomas Mann ter gelegenheid van de Gerhard
Hauptmann-herdenking een rede waarin hij een vurig pleidooi houdt voor de
republiek.

17.
Schotse werklozen uit Glasgow beginnen aan een hongermars richting Londen om
hun nood onder de aandacht van de regering te brengen.

19.
In de Belgische Kamer beginnen de debatten over de vernederlandsing van de Gentse
universiteit. →

23.
In Londen heeft de conservatieve leider A. Bonar Law een nieuw kabinet geformeerd.
Minister van Buitenlandse Zaken blijft Lord Curzon.

24.
Door de Duitse Rijksdag wordt het mandaat van president Ebert verlengd tot juli
1925.

27.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Arbeidsgeschillen wet aan. Hiermee wordt
het Instituut van Rijksbemiddelaars in het leven geroepen.

28.
Mussolini beveelt zijn aanhang de Mars naar Rome te beginnen om het staatsapparaat
in handen te nemen. Koning Victor Emanuel III weigert de noodtoestand uit te roepen.
→

30.
In Rome formeert Mussolini een fascistisch kabinet.→
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Gestorven:
28.
Hugo Verriest (25-11-1840), Vlaams priester, schrijver/dichter en woordvoerder van
de Vlaamse beweging

Mussolini aan macht na mars op Rome
ROME, 30 oktober - De Italiaanse fascistische leider Benito Mussolini is door koning
Victor Emanuel gevraagd een regering te vormen, nadat fascistische troepen zijn
begonnen aan een mars naar Rome.
Hiermee komt een voorlopig eind aan de spanningen in Italie, die sterk waren
opgelopen sinds Mussolini op 24 oktober zijn aanhangers voorhield: ‘Of ze geven
ons de regering of we gaan naar Rome en nemen de regering.’
In de loop van het jaar is duidelijk geworden dat Mussolini niet langer meer buiten
de regering kan worden gehouden. Hij heeft de steun van landeigenaars en
industriëlen, de paus heeft katholieken opgeroepen zich buiten politieke conflicten
te houden en de linkse oppositie is verdeeld.
Begin oktober stelden de fascisten, die al grote delen van Noord-Italië vrijwel
volledig controleren, een plan op voor een militaire mars op Rome. Op 24 oktober
werd op het partijcongres van de fascisten in Napels duidelijk dat zij desnoods met
geweld de macht zullen grijpen. Twee dagen later bood de regering, die aarzelde of
zij het leger in zou zetten bij de dreigende opstand, haar ontslag aan, maar zij bleef
in functie omdat de koning het niet onmiddellijk aanvaardde. Toen de fascisten in
een ultimatum eisten dat de regering ook daadwerkelijk zou aftreden, kondigde een
getergde premier Facta de staat van beleg af en gaf hij het

Benito Mussolini loopt voorop tijdens de mars van de Zwarthemden.

leger opdracht zo nodig geweld te gebruiken om de duizenden fascisten tegen te
houden die op weg waren gegaan naar Rome.

Victor Emanuel

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Hele wagonladingen fascisten werden op ongeveer 50 kilometer van Rome
tegengehouden op de morgen van 28 oktober Bij velen was het moreel verminderd
door de stromende regen. Koning Victor Emanuel weigerde echter het decreet over
de staat van beleg te tekenen, om een bloedbad te vermijden en uit angst door zijn
rivaal, de hertog van Aosta, te worden afgezet.
Mussolini verwierp gisteren een aanbod van vier ministersposten voor de fascisten,
en werd hierop door de koning uitgenodigd vanuit Milaan waarvandaan hij de mars
op Rome had gevolgd, naar de hoofdstad te komen. Nadat Mussolini volgens de
letter van de grond wet tot premier was benoemd, riep hij de tegengehouden fascisten
op alsnog naar Rome te komen, om zo de indruk te vestigen dat hij door een massale
opstand aan de macht is gekomen.

Een groep gewapende fascisten poseert op een auto.

Vernederlandsing Gentse universiteit
BRUSSEL, 19 oktober - In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is het debat
begonnen over het wetsvoorstel-Van Cauwelaert, dat een geleidelijke vernederlandsing
van de Gentse rijksuniversiteit in het vooruitzicht stelt. Reeds vóór de Grote Oorlog
werd in Vlaanderen geëist dat het hoger onderwijs in het Nederlands zou worden
gegeven. De oprichting tijdens deze oorlog van een Vlaamse universiteit in Gent met
de steun van de Duitse bezetter (die nadien ongedaan werd gemaakt), werd door de
Franstaligen beantwoord met heftige protesten om de vernederlandsing van Gent
tegen te gaan. Het kamerdebat kende dan ook een vrij woelig verloop. Zelfs op straat
werd tegen de vernederlandsing geprotesteerd. Toch werd het wetsvoorstel op 22
december door de Kamer goedgekeurd, zij het met een krappe meerderheid: er waren
89 stemmen voor, 85 tegen en 7 onthoudingen.

Protocol Genève: steun Oostenrijk
GENÈVE, 4 oktober - In Genève is vandaag door Oostenrijk enerzijds en Frankrijk,
Italië en Tsjechoslowakije anderzijds een protocol getekend, onder auspiciën van de
Volkenbond. In ruil voor economische steun heeft Oostenrijk daarin toegezegd twintig
jaar onafhankelijk te blijven.
Daarmee wordt naar verwachting een eind gemaakt aan de invloed van diegenen
in Oostenrijk die voorstander zijn van aansluiting bij Duitsland.
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In ruil voor die belofte krijgt de regering van kanselier Ignaz Seipel een
omvangrijke lening die de economische wederopbouw van Oostenrijk mogelijk moet
maken.
Die wederopbouw is de afgelopen jaren de belangrijkste zorg geweest van de
regering in Wenen. Sinds 1919 heeft de stedelijke bevolking van Oostenrijk vooral
kunnen overleven door hulpgoederen uit de Verenigde Staten. De ontwikkeling van
de eigen produktie is vooral gefrustreerd door een zeer hoge inflatie die op een
financiële ineenstorting dreigt uit te lopen. Verwacht wordt dat de lening die
Oostenrijk door het Protocol van Genève krijgt, die ramp kan afwenden.
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1.
Koningin Wilhelmina opent in Amsterdam het Nederlandsch Historisch
Scheepvaartmuseum, gevestigd in de voormalige Rijksmarinewerf, eerder gebruikt
als depot van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

1.
De Turkse nationalisten van Kemal Pasja verklaren sultan Mehmed VI - in functie
vanaf 4-7-1918 - voor afgezet. →

2.
In Berlijn komen financiële experts uit de landen der Geallieerden bijeen om te
overleggen over de zieke Duitse mark.

5.
In Gent wordt massaal betoogd ten gunste van de vernederlandsing van de Gentse
universiteit.

14.
Het Duitse kabinet-Wirth treedt af. →
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15.
De Britse parlementsverkiezingen brengen winst voor de Conservatieven en voor
Labour. →

16.
Paus Pius XI roept via het Belgisch episcopaat het Belgische volk op tot eenheid.

17.
De afgezette Turkse sultan vlucht met een Brits oorlogsschip naar Malta. →

19.
In Gent wordt een massale tegenbetoging gehouden om de status van de Gentse
universiteit te laten zoals ze is (Franstalig). →

22.
Op het congres van de Labourpartij wordt Ramsay MacDonald als leider gekozen.

22.
In Duitsland formeert de partijloze directeur van de HAPAG-rederij, Wilhelm Cuno,
een nieuw -rechts - kabinet.

24.
Mussolini krijgt van het Italiaanse parlement voor één jaar dictatoriale bevoegdheden.
→

26.
Door de Britse archeoloog Howard Carter wordt bij Luxor in Egypte het graf van
farao Toetanchamon blootgelegd. →
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28.
In Griekenland worden zes oud-ministers terechtgesteld.

30.
In München spreekt Hitler 50 000 nationaal-socialisten toe.

Geboren:
8.
Christiaan Barnard, Zuidafrikaans hartchirurg

Gestorven:
18.
Marcel Proust (10-7-1871) Frans schrijver

Meerderheid Bonar Law
LONDEN, 15 november - De Britse algemene verkiezingen hebben Bonar Law de
werkzame kamermeerderheid bezorgd, die hij nodig had voor zijn conservatieve
regering.
Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn, is het al duidelijk dat de Conservatieven
(Unionisten) een meerderheid van 70 tot 80 zetels in het Lagerhuis zullen hebben.
Ook de Labourpartij heeft een groot succes geboekt en zal met een verdubbeld aantal
vertegenwoordigers naar het Lagerhuis terugkeren, als de op één na grootste partij.
Voor de Nationale Liberalen van Lloyd George was de uitslag een ramp. Dundee
bezorgde de grootste sensatie door Churchill af te wijzen.
De Liberalen van Asquith boekten een kleinere winst dan was verwacht, maar
zullen toch met meer leden in de Kamer terugkeren. De uitslagen tot dusver zijn:
Conservatieven 341 zetels, Nationale Liberalen 52, Liberalen 60, Labourpartij 141,
Onafhankelijke Unionisten 3, Onafhankelijken 4, Coöperatieven 2, Nationalisten 1,
Communisten 1, totaal 605. Van tien kiesdistricten moeten de uitslagen nog
binnenkomen. De Conservatieve meerderheid is tot nu toe 77 zetels.
Bonar Law was op 23 oktober van dit jaar premier geworden. Hij volgde Lloyd
George op wiens val hij had voorbereid. Op een bijeenkomst van de Conservatieve
partij in de Londense Carlton Club sprak hij zich uit tegen een nieuwe coalitie onder
leiding van Lloyd George. De premier trad daarna af, gevolgd door de meeste
Conservatieve ministers van zijn kabinet. Law vormde daarop een Conservatieve
regering, ‘het tweede elftal’, zoals Winston Churchill zuur opmerkte.
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Sultan Mehmed afgetreden
CONSTANTINOPEL, 17 november - De Turkse sultan Mehmed VI, die enige dagen
geleden door de Nationale Vergadering tot aftreden is gedwongen, heeft vandaag
zijn land verlaten. Hij is aan boord gegaan van een Brits oorlogsschip dat hem naar
Malta zal brengen. Mehmed volgde in 1918 zijn broer op. Tijdens zijn
regeringsperiode werd hij geconfronteerd met het optreden van de Turkse nationalisten
onder leiding van Kemal Pasja. Op 1 november besloot de Nationale Vergadering die door de nationalisten beheerst wordt - het sultanaat af te schaffen en aan het
Osmaanse Huis alleen nog de titel van kalief te laten.

Sultan Mehmed VI.

Graf van farao ontdekt

Interieur van het graf van Toetanchamon in het Dal der Koningen bij Luxor.

CAIRO, 26 november - De Britse archeoloog Howard Carter heeft in het Dal der
Koningen bij de Oudegyptische stad Luxor het graf van farao Toetanchamon geopend.
Carter ontdekte het graf van de rond 1335 v.C. vermoedelijk vermoorde farao uit
de 18de dynastie eerder deze maand, maar hij wachtte met het openen van de schat
totdat zijn opdrachtgever, Lord George E. Carnarvon, ter plaatse was.
De farao lag begraven in een gouden doodskist ingelegd met halfedelstenen; deze
gouden kist was geplaatst in twee verguldeen in gelegde houten kisten met
daaromheen een stenen sarcofaag. Over het gezicht van de mummie lag een gouden,
met halfedelstenen ingelegd dodenmasker. Het graf omvat nog drie kamers die geheel
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gevuld zijn met beelden van goden en godinnen, meubilair, sieraden en andere
grafgiften. De grafvondst wordt beschouwd als een der rijkste ter wereld.

Mussolini krijgt meer macht
ROME, 24 november - De Italiaanse Kamer heeft premier Mussolini met 269 tegen
90 stemmen voor een jaar speciale bevoegdheden gegeven om de door hem
noodzakelijk geachte hervormingen door te voeren.
Al eerder had de Kamer Mussolini met een grote meerderheid haar vertrouwen
gegeven, ondanks een toespraak waarin hij zei dat de Kamer zich zal moeten
aanpassen aan de wens van de natie of verdwijnen.
‘Ik zou deze smerige, grijze kamer in een kwartier voor mijn bataljons hebben
kunnen veranderen,’ zei Mussolini op 16 november tot de Kamer. ‘Ik zou het
parlement hebben kunnen sluiten en een uitsluitend fascistische regering hebben
kunnen vormen. Ik zou het hebben kunnen doen, maar ik wilde het niet, tenminste
niet in dit vroege stadium.’
Mussolini, die beloofde dat Italië niet een kabinet maar een regering zou krijgen,
heeft zich in zijn eerste dagen als premier gematigd opgesteld. In zijn veertien leden
tellende kabinet zitten maar vier fascisten. Met uitzondering van de socialisten en
communisten zijn alle politieke groeperingen erin vertegenwoordigd. Italiaanse
kranten tonen zich opgelucht dat er nu een einde lijkt te zijn gekomen aan het
anarchistische geweld, en zien het nieuwe kabinet als een regering van pacificatie
en wederopbouw.

Benito Mussolini als demagogisch redenaar.
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Betoging tegen vernederlandsing door franskiljons
GENT, 19 november - Zo'n drieduizend (overwegend liberale) franskiljons hebben
in de straten van Gent voor de eenheid van het land en tegen de vernederlandsing
van de rijksuniversiteit van Gent betoogd. De betogers werden voortdurend door
politie en rijkswacht beschermd tegen Vlaamsgezinde demonstranten, wier
tegenbetoging verboden was. Op diverse plaatsen in de stad kwam het toch tot
botsingen tussen de Fransgezinden en de Vlaamse demonstranten. De betoging
eindigde met het overhandigen van een petitie aan de gouverneur van
Oost-Vlaanderen.
Na afloop van de manifestatie trokken de Vlaamsgezinden al zingend in groepen
door de straten van Gent. Voor de gebouwen van de rijksuniversiteit werd stilgestaan
en luidkeels om vervlaamsing geroepen.

Wirth treedt af na conflict over herstelbetalingen
BERLIJN, 14 november - De Duitse rijkskanselier Joseph Wirth is afgetreden. Dit
is gebeurd nadat hij er niet in is geslaagd met de westelijke Geallieerden een
herziening te bewerkstelligen van de regeling voor de herstelbetalingen.
Deze herstelbetalingen hebben Duitsland in een financiële chaos gestort met een
inflatie die in drie maanden tijds alweer verviervoudigd is. De relatie tussen dollar
en mark is nu ongeveer 5000 tegen 1.
Binnen het Duitse kabinet zijn ernstige meningsverschillen ontstaan over de nu te
volgen koers. Sommigen willen het been stijf houden tegenover de Franse
betalingseisen, anderen willen de financiële ontreddering nog aanwakkeren om zo
het niet in staat zijn tot het verder verrichten van betalingen te versterken. Dit laatste
heeft evenwel ook weer ernstige gevolgen voor de Duitse bevolking die door de
hollende inflatie in een collectieve verarming wordt gejaagd.

Cuno
Als nieuwe kanselier wordt genoemd de partijloze, 46-jarige Wilhelm Cuno, die
algemeen directeur is van de Hamburg-Amerika-lijn. Hij wordt beschouwd als iemand
die politiek verwant is met de rechtervleugel van de Centrumpartij en met de Duitse
nationalisten.
Verwacht wordt dat hij voorrang zal geven aan het verbeteren van de Duitse munt
en de herstelbetalingen niet verder zal willen nakomen.
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1.
De Poolse president J. Pilsudski legt zijn ambt neer.

3.
Het Griekse parlement besluit prins Andreas, zoon van de afgezette koning
Constantijn, voor het leven uit Griekenland te verbannen.

6.
Nadat het Britse Hogerhuis zijn goedkeuring eraan gehecht heeft, proclameert koning
George V de Ierse Vrijstaat. De Ierse nationalist Healy wordt de nieuwe
gouverneur-generaal.

9.
In Polen wordt Gabriel Naroetowicz, kandidaat van links, gekozen als president.

10.
De Noorse poolreiziger en diplomaat Fridtjof Nansen krijgt de Nobelprijs voor vrede.
De Deense atoomfysicus Niels Bohr wordt ook gelauwerd, evenals zijn collega Albert
Einstein.

15.
Het vijfdaagse vredescongres van het Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen (IVVV) te Den Haag wordt beëindigd. Het congres veroordeelt de
oorlog en roept op tot algemene staking in geval van oorlog(sdreiging).

16.
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De pasgekozen Poolse president Narutowicz wordt vermoord. →

17.
De laatste Britse troepen verlaten de Ierse Vrijstaat. →

18.
In Polen wordt Stanislaw Wojcieckowski de nieuwe president. Deze benoemt Sikorski
tot regeringsleider.

22.
De Belgische Kamer verwerpt het voorstel-Huysmans over de vernederlandsing van
de Gentse universiteit.

23.
De nieuwe paus, Pius XI, doet in zijn inaugurele encycliek Ubi arcano een
vredesoproep.

29.
In Nederland wordt plechtig de herziene Grondwet geproclameerd. De wijzigingen
betreffen met name het kiesrecht.

30.
Op het 10de Al-Russisch congres van arbeiders-, boeren en soldatensovjets te Moskou
wordt de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (USSR) geproclameerd. Het
kiest een Centraal uitvoerend Comité onder voorzitterschap van M.l. Kalinin. →

Gestorven:
5.
Samuel Muller Fzn. (22-1-1848) Nederlands historicus en archivaris
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USSR wordt uitgeroepen
MOSKOU, 30 december - Het 10de Al-Russische Congres van Sovjets heeft vandaag
Rusland een nieuwe naam gegeven: de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken
(USSR). Het Congres heeft tevens de benoeming van Stalin tot secretaris-generaal
van de partij formeel bekrachtigd.
Het Congres begon eergisteren in Moskou en heeft vooral tot taak zich te buigen
over de door het oorlogscommunisme veroorzaakte crisis en over interne oppositie.
De ultra-linkse fracties van de Democratisch Centralisten en de Arbeidersoppositie
zijn veroordeeld als ‘kleinburgerlijke afwijkingen’. Het Congres heeft tevens bepaald
dat georganiseerde fracties binnen de partij niet langer zijn toegestaan.
Daarmee vertoont het beleid in Moskou een paradoxaal beeld: terwijl binnen de
bolsjevistische partij de democratie in snel tempo afneemt, wordt dank zij de Nieuwe
Economische Politiek buiten de partij een liberale koers gevaren.
De monolithische trend in de partij komt ook tot uitdrukking in de verkiezing van
een nieuw partijsecretariaat, waarin medestanders van de ultralinkse Trotski zijn
vervangen door medestanders van de veel meer op interne discipline gerichte Stalin,
zoals Vjatsjeslav Molotov. Deze trend komt eveneens tot uitdrukking in de lagere
regionen van de partij. Sinds eind vorig jaar zijn 300 000 van de 700 000 leden uit
de partij gezet.
Lenin intussen, die deze zomer langzaam herstelde van zijn beroerte in mei maar
deze herfst opnieuw ernstig ziek is geworden, heeft zich de afgelopen maanden in
toenemende mate gedistantieerd van secretaris-generaal Stalin. De partij wordt sinds
de zomer geleid door het driemanschap Stalin, Zinovjev en Kamenev; Trotski staat
binnen het Politburo alleen. Toch heeft Lenin zich deze herfst tot Trotski gewend
met het verzoek Stalins zich snel uitbreidende macht in te tomen. Aan dat verzoek
heeft Trotski niet zichtbaar gevolg gegeven, mogelijk omdat hij niet Stalin maar
Zinovjev als zijn belangrijkste rivaal ziet en Stalin denkt nodig te hebben voor een
uitschakeling van Zinovjev.
In een reeks brieven en artikelen heeft Lenin duidelijk gemaakt wat hem in Stalin
niet bevalt; hij heeft de bureaucratisering van de partij en het gebrek aan systematiek
in de economie gehekeld. Daarnaast heeft Lenin Stalin verantwoordelijk gesteld voor
de druk die op de niet-Russische Sovjet-republieken wordt uitgeoefend om in te
stemmen met de federatieve band met Rusland.

Britse troepen vertrekken uit Dublin
DUBLIN, 17 december - Elf dagen na het uitroepen van de Ierse Vrijstaat door
koning George V zijn vandaag de laatste Britse troepen uit Dublin vertrokken.
Om negen uur vanochtend werd de Union Jack op het Koninklijk Ziekenhuis
gestreken in aanwezigheid van de Britse commandant Sir Nevil Macready.
Onmiddellijk daarna werd het algemene hoofdkwartier ontruimd om plaats te maken
voor de troepen van de Vrijstaat. Tegelijkertijd werden de kazernes overgedragen
aan het nationale leger. Vervolgens nam de Britse generaal op de Sarsfieldkade de
laatste groet van de vertrekkende troepen in ontvangst.
Langs de routes van de kazernes naar de haven stonden duizenden opgetogen Ieren
de vertrekkende Britten uit te wuiven met Union Jacks en zakdoeken. Het waren
scènes die een jaar geleden onmogelijk leken.
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Het leger van de Vrijstaat staat nu alleen voor de taak om de aanslagen van
Republikeinse rebellen af te slaan. Gedurende de afgelopen twee dagen deden rebellen
aanvallen op treinen bij Waterford en Dundalk. Bij Kingstown werd een posttrein
met postzakken uit Engeland beroofd.

President van Polen doodgeschoten
WARSCHAU, 16 december - Vandaag, tijdens de opening van een
schilderijententoonstelling, is de eerste president van Polen, Gabriel Narutowicz,
doodgeschoten door een rechtse fanaticus. Deze aanslag volgt op een hevige strijd
in het Poolse politieke leven tussen de links-populistische en progressieve partijen
en de partijen van rechts. De moord op de Poolse president heeft bittere reacties in
Polen opgeroepen: links verwijt rechts de anti-Narutowicz-hysterie en
-stemmingmakerij terwijl rechts aandringt op machtsovername en de moord op
Narutowicz in de schoenen van de Oekraïense nationalisten wil schuiven. Enkele
Oekraïense voormannen zijn gearresteerd.
Het Poolse parlement kiest op 20 december als volgende president S.
Wojcieckowski, een man die even behoudend-progressief is als de vermoorde
Narutowicz. Bij de volgende verkiezingen ontstaan machtsverschuivingen, die het
rechts mogelijk maken om een regering te vormen. De teleurgestelde Pilsudski houdt
een in Polen beroemde rede over de ‘nietsnutten in het parlement’ en trekt zich
vervolgens terug uit z'n functie van opperbevelhebber en uit de politiek.
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4.
In een post-scriptum bij zijn brief aan het Sovjet-Congres waarschuwt de door ziekte
gevelde Lenin voor de in april 1922 gekozen secretaris-generaal van de
communistische partij, Stalin. Deze weet publikatie ervan te verhinderen.

7.
In de VS publiceert de Baltimore Sun een artikel over de toenemende invloed van
de racistische terreur-organisatie Ku Klux Klan.

8.
In Amsterdam verschijnen door een typografenstaking geen kranten.

10.
Litouwen bezet het door Franse troepen gecontroleerde gebied aan de Memel. →

10.
De laatste Amerikaanse troepen worden teruggetrokken uit het Rijnland.
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11.
Franse en Belgische troepen gaan over tot bezetting van het Ruhrgebied nu Duitsland
in gebreke is gebleven met de herstelbetalingen. →

11.
In Den Haag wordt de eerste Nederlandse dada-avond gehouden. →

17.
De Belgische Werklieden Partij protesteert krachtig tegen de bezetting van het
Ruhrgebied.

18.
Voor het eerst komt er een radiotelegrafische verbinding tussen Nederland en
Nederlands Oost-Indië tot stand.

25.
Het NVV schenkt ƒ 100 000 aan de mijnwerkers in het Ruhrgebied die uit protest
tegen de bezetting aldaar in staking zijn gegaan.

28.
De NSDAP houdt in München haar eerste partijdag. →

28.
De tegenstanders van de vernederlandsing van de Gentse universiteit, de Ligue
Nationale pour la Défence de l'université de Gand et la Liberté des Langues, betogen
te Brussel.

Geboren:
31.
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Norman Mailer, Amerikaans schrijver en journalist

Gestorven:
9.
Katherine Mansfield (14-10-1888) Engels schrijfster

11.
Constantijn I (2-8-1868) koning van Griekenland

22.
Max Nordau (29-7-1849) Duits-joods schrijver, arts en zionistisch leider

Frans-Belgisch leger bezet Ruhrgebied
BERLIJN, 11 januari - Franse en Belgische troepen zijn vandaag het Ruhrgebied
binnengetrokken. De troepen zijn zwaar bewapend en tellen ongeveer 60 000 man.
Hiermee voeren Frankrijk en Belgie; het dreigement uit dat zij gisteren hebben
uitgesproken om ‘produktieve onderpanden’ in het industrierijke Ruhrgebied te
bezetten.
De bezetting volgt onmiddellijk op de laatste zitting van de gealheerde commissie
voor de herstelbetalingen, die in Londen tot eergisteren bijeen is geweest. Daar werd
vastgesteld dat Duitsland in gebreke is gebleven bij het naleven van de
reparatieverplichting. In december al was een leverantie van houten telegraafpalen
door Duitsland niet uitgevoerd. Nu waren Duitse kolentransporten naar Frankrijk
uitgebleven. Hiermee heeft Duitsland, zo wilde Frankrijk vastgesteld zien, het Verdrag
van Versailles opzettelijk geschonden. De Britten weigerden hun stem aan deze
constatering te verbinden, maar Frankrijk zag zich desalniettemin gerechtigd om het
Ruhrgebied te bezetten.
De Duitse rijksregering heeft al met kracht geprotesteerd tegen deze bezetting en
spreekt in een verklaring van een ‘schending van het volkenrecht’ door Frankrijk en
België. Kanselier Cuno heeft opgeroepen tot passief verzet. Dit betekent dat de
inwoners van het bezette gebied alle produktieve werkzaamheden voor onbepaalde
tijd moeten laten rusten.
Verwacht wordt dat de grimmige stemming onder de Duitse bevolking in het
gebied nog tot ongeregeldheden kan leiden. Om de verlangde leveranties te verkrijgen
zullen de Fransen op deze manier weinig anders kunnen doen dan arbeiders tot werken
dwingen.
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Een Franse soldaat houdt een bejaarde Duitse burger aan tijdens de bezetting van het Ruhrgebied.

Casino voor Franse officieren in Essen. Geen toegang voor Duitsers.

Ruhrgebied afgegrendeld
PARIJS, 28 januari - Het Ruhrgebied is nu door de Franse autoriteiten geheel
afgegrendeld. Tevens is men er toe overgegaan Franse mijnwerkers massaal naar dit
Duitse industriegebied te vervoeren. Sinds de Duitse mijnwerkers op 22 januari
besloten voor onbepaalde tijd in staking te gaan, namen de Fransen op hun beurt het
besluit de mijnen in het Ruhrgebied zelf te exploiteren.
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De rechtse, nationalistisch gezinde kamermeerderheid staat als één man achter
premier Poincaré. Elders bestaat echter een duidelijke weerstand tegen de Franse
aanwezigheid in het Ruhrgebied.
Frankrijks bondgenoten, in het bijzonder Engeland en Amerika, vinden wel dat
Duitsland tot enigerlei betaling moet worden gedwongen, maar zijn het met de
methoden van Frankrijk en België volstrekt oneens. Ook in Frankrijk zelf wordt
trouwens bezwaar gemaakt tegen de bezetting. De Franse socialistenleider Léon
Blum gaf heden in de Kamer van Afgevaardigden uiting van zijn verontwaardiging,
onder luid gejoel van zijn tegenstanders.
De Franse communistische partij spreekt van ‘Poincaré-la-guerre’ (oorlog-Poincaré)
en in spotprenten staat de premier al afgebeeld met een helm met spitse punt op.
Er zal een beroep moeten worden gedaan op verscheidene lichtingen
dienstplichtigen om het ‘passief verzet’, waartoe de Duitse kanselier Cuno heeft
opgeroepen, de baas te kunnen blijven.

Litouwen bezet Memelland
MEMEL, 10 januari - Litouwse troepen hebben vandaag het district Memel bezet,
het door Frankrijk gecontroleerde gebied tussen Oost-Pruisen en Litouwen. Volgens
de Litouwse regering is daarmee Memelland, waarop al sinds de onafhankelijkheid
aanspraak wordt gemaakt, een deel van Litouwen.
Memelland, een district ten noorden en oosten van de gelijknamige rivier, behoorde
voor de oorlog tot Oost-Pruisen maar heeft een bevolking die, vooral buiten de
havenstad Memel, in meerderheid uit Litouwers bestaat. Na de oorlog eiste Litouwen
het district op. In het Verdrag van Versailles werd Memelland wel van Duitsland
afgenomen, maar niet aan Litouwen toegewezen.
Met het oog op de instabiele politieke toestand die toen in Litouwen heerste,
besloten de Geallieerden het gebied zelf te besturen. Het bestuur werd aan de Fransen
toegewezen. In de herfst van vorig jaar werd een commissie belast met een studie
over de status van het gebied.
De voorlopige bevindingen van deze commissie heeft de Litouwers in Memelland
ongerust gemaakt: in kringen van de commissie bestaat veel sympathie voor Duitse
en Poolse verzoeken, het gebied tot een vrijstaat uit te roepen.
De Litouwers hebben een Comité voor de Redding van Klein Litouwen gevormd,
dat gisteren in Heydekrug (Silute) de aansluiting van het gebied bij Litouwen
proclameerde. Alsgevolg hiervan zijn de Litouwse troepen Memelland binnengevallen.
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Adolf Hitler spreekt in München leden van de paramilitaire SA toe.

Eerste congres NSDAP
BERLIJN, 29 januari - In München is de afgelopen twee dagen het eerste partijcongres
van de National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei, de NSDAP, gehouden.
Partijleider Adolf Hitler wijdde gisteren de vaandels van een aantal afdelingen
van de paramilitaire organisatie SA en nam een defilé van half geüniformeerde
eenheden af in de Schwanthaler Strasse.
Op deze eerste ‘Reichsparteitag der NSDAP’ hield Hitler een onstuimige rede,
waarin hij opzegging van het verdrag van Versailles eiste en de oorlog verklaarde
aan de zogenaamde Novemberverbrecher, de linkse rebellen in Duitsland die het
Duitse leger aan het front in november 1918 een dolkstoot in de rug hadden
toegediend. De stad München stond de afgelopen dagen helemaal in het teken van
de NSDAP. Overal had de partij voor vlaggen gezorgd en deelnemers aan het congres
liepen met armbanden waarop het partijteken, het hakenkruis, stond. Dat het congres
kon worden gehouden betekent een overwinning voor Hitler en de zijnen.
Kort tevoren had de Beierse deelstaatregering de staat van beleg afgekondigd,
omdat zij in geval van een NSDAP-bijeenkomst een putsch van Hitler en zijn 6000
SA'ers vreesde. Hitler was er evenwel in geslaagd om met steun van de
garnizoens-commandant en de commandant van politie het gemeentebestuur van
München voor het congres te winnen. Hij garandeerde hierbij dat orde en rust zouden
worden gehandhaafd en kreeg in ruil hiervoor vergunning om ‘een gedeelte van de
nationaal-socialistische bijeenkomsten’ te laten doorgaan en op het Marschfeld de
6000 SA'ers militair bij hem te doen melden.

Dada organiseert optreden in Den Haag
DEN HAAG, 11 januari - Gisteravond was men in Den Haag in de gelegenheid de
eerste Nederlandse dada-avond bij te wonen.
Dada is een beweging die vijf jaar geleden in Zürich ontstond en toen als
belangrijkste doel leek te hebben om de kunst bestemd voor een publiek te vertrappen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Langzaamaan is men de kunst toch weer als een nieuw begin gaan zien en heeft
men een eigen richting gezocht. In Nederland kon men vooral via het tijdschrift De
stijl kennismaken met de nieuwe kunst, en nu ook via de dadaavonden.
Op deze avonden treden op: de schilder Theo van Doesburg, zijn vrouw, de pianiste
Nelly van Doesburg en de Duitse dadaïst Kurt Schwitters.
Van Doesburg opende de avond. Hij was geheel in het zwart gekleed met alleen
een witte das en witte sokken, waarmee hij het effect van een fotonegatief maakte.
Hij las zijn manifest Wat is dada? voor.
Tijdens het lezen klonk geregeld geblaf uit de zaal, afkomstig, naar later bleek,
van Kurt Schwitters die dit beschouwde als een dadaïstische demonstratie. In zijn
uiteenzetting legde Van Doesburg vooral uit wat dada niet is, en voor zover hij zei
wat het wel is, verduidelijkte dat ook niet veel. Maar: ‘Dada verlangt geen intellectuele
bevattingsmogelijkheid’.
Na Van Doesburg kwam Schwitters aan het woord, die onder andere zijn bekende
An Anna Blume voorlas: ‘O du, Geliebte meiner siebenundzwanzig Sinne, ich liebe
dir! - Du deiner dich dir, ich dir, du mir. - Wir? Das gehört (beiläufig) nicht hierher.’
Deze avond is het begin van een door de kunstenaars geplande dada-veldtocht
door Nederland.
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1.
De Geallieerden sturen Litouwen een ultimatum in verband met de bezetting van het
(Poolse) Memelgebied.

2.
In Washington wordt een vriendschapsverdrag tussen de VS en de Middenamerikaanse
republieken getekend. →

5.
In Italië vinden massale arrestaties plaats van socialisten en communisten. →
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5.
In het Saarland breekt een algemene mijnstaking uit tegen loonsverlaging.

8.
Het partijblad van de NSDAP de Völkischer Beobachter wordt dagblad.

10.
In Amsterdam vindt een grote SDAP-manifestatie plaats die is georganiseerd uit
protest tegen de bezetting van Ruhrgebied.

16.
De Geallieerden accepteren de bezetting van het Memelgebied door Litouwen.

18.
In de Belgische Borinage breekt een mijnstaking uit. →

23.
De Duitse Rijksdag neemt een wet tegen de woeker aan.

24.
In de VS vinden massale arrestaties plaats in verband met een valsemuntersaffaire,
waarbij de mafia betrokken is.

25.
De broodprijs in Berlijn is door de hollende inflatie gestegen tot 2000 mark.
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26.
In Italië komt een fusie tot stand tussen de nationalistische en de fascistische partij.
→

28.
De Zweedse koning, de 64-jarige Gustaaf V, die via zijn moeder geparenteerd is aan
het Huis van Oranje (Sophie van Nassau, een dochter van prins Frederik) begint aan
een staatsbezoek in Nederland. De bedoeling hiervan is de banden tussen het neutrale
Scandinavië en het eveneens neutrale Nederland te verstevigen.

Geboren:
9.
Brendan Behan († 20-3-1964) Iers schrijver en dichter

12.
Franco Zeffirelli, Italiaans cineast

Gestorven:
10.
Wilhelm Conrad Röntgen (27-3-1845) Duits fysicus; Nobelprijs 1901

22.
Theophile Delcassé (1-3-1852) Frans staatsman

Mijnwerkers in de Borinage staken ondanks akkoord
BRUSSEL, 18 februari - In de Borinage zijn de mijnwerkers in staking gegaan, nadat
zij zich eerst akkoord hadden verklaard met een loonsverhoging van 5%. Dit akkoord
kwam tot stand na overleg van het Nationaal Comité van de Mijnwerkersvakcentrale
met de patroons. Deze loonaanpassing wordt echter verre overtroffen door de stijging
van de kosten voor levensonderhoud. Om dit verschil te verkleinen, vraagt men nu
een opslag van 14% voor alle mijnwerkers die minder dan Bfr. 25 per dag verdienen,
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en een opslag van 6% voor de overigen. Van de 35 000 in de Borinage werkzame
mijnwerkers hebben er nu al 25 à 27 000 het werk neergelegd.
De socialist Achille Delattre heeft opgeroepen tot matiging. De
Mijnwerkersvakcentrale van haar kant spant zich in om de arbeiders over te halen
de moeilijk tot stand gekomen paritaire overeenkomst te eerbiedigen. Men vreest
voor een uitbreiding van de staking naar het centrum.

VS ondertekenen overeenkomst met Midden-Amerika
WASHINGTON, 2 februari - De Middenamerikaanse staten hebben een
vriendschapsverdrag met de Verenigde Staten gesloten, waarin zij het principe
onderschrijven dat regeringen die door een staatsgreep aan de macht zijn gekomen,
pas zullen worden erkend als er vrije verkiezingen zijn gehouden. De bijeenkomst
in Washington met El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras en Costa Rica was
in december begonnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Charles
Evans Hughes, had de landen bijeengeroepen toen na een machtsgreep in Guatemala
oorlog dreigde met El Salvador. Met behulp van het door Amerikaanse troepen
bezette Nicaragua zijn de Verenigde Staten erin geslaagd de bijeenkomst naar hun
hand te zetten. Het Middenamerikaanse Gerechtshof, dat in 1907 was opgericht maar
nooit echt had gefunctioneerd omdat Washington de rechtsmacht ervan in essentiële
zaken niet erkende, wordt vervangen door een nieuw hof dat ook op papier vrijwel
geen rechten heeft. Verder beloven de landen elkaars territoriale integriteit te
respecteren. Het uitgangspunt bij de erkenning van regeringen die door een coup aan
de macht zijn gebracht, wordt unaniem aanvaard: het geeft Washington rust en het
biedt de Middenamerikaanse regeringen bescherming tegen al te ambitieuze generaals.
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Fusie in Italië tussen fascisten en nationalisten
ROME, 26 februari - De Italiaanse nationalistische partij en de fascistische partij
gaan samen.
De fusie met de ‘blauwhemden’, die altijd trouw zijn geweest aan de koning,
betekent een versterking van de antiliberale en totalitaire nationalistische gevoelens
onder de Italiaanse fascisten.
Ook krijgt de partij meer status en intellectuele kracht. Conservatief Italië reageert
dan ook instemmend op deze fusie, die door Mussolini min of meer is opgelegd na
onderlinge rivaliteit tussen de twee partijen, vooral in het zuiden van Italië.
Mussolini is intussen harder op gaan treden tegen critici. Alle vrijmetselaars zijn
uit de fascistische partij gezet, hetgeen zijn relatie met de katholieke Kerk verbetert,
en begin februari zijn ongeveer 2000 socialisten en communisten voor korte tijd
gevangengezet.
Op 1 februari werd de fascistische Vrijwillige Militie voor de Nationale Veiligheid
(MVSN) opgericht nadat in januari de Koninklijke Garde was ontbonden.
De MVSN komt rechtstreeks onder bevel van premier Mussolini te staan. De leden
ervan zweren geen trouw aan de koning.
De militie, die ongeveer 300 000 man omvat, is samengesteld uit de fascistische
‘squadri’, parlementaire organisaties op lokaal niveau die soms niet onder controle
gebracht konden worden door de nationale fascistische leiders.
De instelling van de militie heeft een aantal voordelen voor Mussolini. Het vergroot
zijn macht over de fascistische troepen. Bovendien krijgt hij nu de beschikking over
een aan hem getrouwe militaire organisatie, die door de staat wordt betaald.
De officiële taak van de militie is te helpen bij het handhaven van de openbare
orde. In 1919 was de Koninklijke Garde opgericht om op te treden tegen de golf van
stakingen en rellen. Deze garde was echter ook opgetreden tegen het fascistische
geweld, en zij werd met toestemming van de koning door Mussolini afgeschaft.

Benito Mussolini tijdens een redevoering.
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1.
De bezettingsautoriteiten in het Ruhrgebied dreigen met dood- en tuchthuisstraffen
tegen spoorwegarbeiders die door hun passief verzet het transportverkeer in de war
schoppen. Veel spoorwegwerkers worden met hun familie naar niet bezet gebied
uitgewezen.

3.
De Amerikaanse Senaat verwerpt het voorstel dat de VS lid worden van het Haagse
Internationaal Hof van Justitie. →

9.
De op 23 januari uitgebroken Amsterdamse taxistaking wordt beëindigd.

14.
De Duitse Hoge Raad bevestigt het verbod van de NSDAP in Berlijn, Baden,
Thuringen, Saksen en Hamburg wegens staatsgevaarlijkheid.

14.
De Geallieerden accepteren de overgave van Wilna en Oost-Galicië aan Polen.

15.
Lenin wordt voor de derde maal door een beroerte getroffen.

20.
De Belgische Senaat verwerpt de motie- Van Cauwelaert inzake de vernederlandsing
van de Gentse universiteit.
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20.
De Beierse minister van Binnenlandse Zaken weigert een motie van SDP en DDP
uit te voeren om de SA te verbieden.

21.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Charles Hughes verklaart dat zijn
land de USSR niet zal erkennen zolang deze haar buitenlandse schulden niet erkent
en de genationaliseerde buitenlandse eigendommen niet restitueert.

25.
De Britse regering verleent aan Transjordanië autonomie. Het wordt een emiraat
onder Abdoellah onder Britse mandaatvertegenwoordiging.

31.
Op het fabrieksterrein van Krupp te Essen schieten Franse soldaten op arbeiders. Er
vallen 13 doden. →

Geboren:
22.
Marcel Marceau, Frans mimekunstenaar en danser

Gestorven:
8.
Johannes Diderik van der Waals (23-11-1837) Nederlands fysicus; Nobelprijs 1910

26.
Sarah Bernhardt (eig. Henriette Rosine Bernard) (22-10-1844) Frans actrice
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Begrafenis van de slachtoffers na de confrontatie tussen Duitse arbeiders en Franse troepen op het
fabrieksterrein van Krupp in Essen, waarbij dertien arbeiders om het leven kwamen.

Geweld Fransen in Essen
BERLIJN, 31 maart - Bij een botsing tussen protesterende arbeiders en Franse
militairen op het fabrieksterrein van Krupp in Essen zijn dertien Duitse arbeiders
door de Fransen doodgeschoten. Zeker dertig arbeiders raakten gewond, van wie
sommigen ernstig.
Het incident deed zich voor nadat Franse troepen op het fabrieksterrein waren
gekomen om een aantal voertuigen in beslag te nemen. Daarop legden de arbeiders
het werk neer en verlieten demonstratief hun werkplaats. Terwijl een Franse officier
onderhandelde met de ondernemingsraad voelde een andere officier die buiten de
wacht hield zich door opdringende arbeiders bedreigd en gaf zijn soldaten bevel om
op de menigte te schieten. De Krupparbeiders holden daarop in paniek weg, maar
enkele tientallen van hen werden neergeschoten.
Het incident heeft tot verontwaardigde reacties geleid. De Duitse regering-Cuno
komt hierdoor in steeds grotere moeilijkheden. Aan de ene kant heeft zij opgeroepen
tot een passief verzet en kost het haar veel meer geld dan zij heeft om de stakende
arbeiders in het Ruhrgebied aan voedsel en kolen te helpen. Slechts het versnellen
van het tempo waarmee de drukpersen markbiljetten draaien, biedt nog enig,
kortstondig, soelaas. Maar aan de andere kant trekt er een golf van extreem
nationalisme door het Ruhrgebied en beginnen paramilitaire organisaties een soort
guerrilla tegen de Franse bezetter. In Berlijn staat kanselier Cuno onder zware druk
van de nationalistische krachten om dit actieve verzet te steunen en wordt hij heen
en weer geslingerd tussen nationaal geweten en gevoel enerzijds en republikeinse
ratio en matiging anderzijds.

VS niet in ‘World Court’
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WASHINGTON, 3 maart - De Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen
heeft besloten het voorstel om toe te treden tot het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag, kortweg ‘World Court’ genoemd, in de ijskast te zetten.
Twee weken geleden had minister van Buitenlandse Zaken, Charles Evans Hughes,
het voorstel voorzien van een aantal beperkingen waaruit het groeiende isolationisme
van de VS blijkt: lidmaatschap mag de VS niet binden aan de verplichtingen die het
vredesverdrag van Versailles of de aansluiting bij de Volkenbond met zich meebrengt;
bij de keuze van rechters moeten de VS dezelfde rechten genieten als leden van de
Volkenbond; het protocol van het hof mag niet gewijzigd worden zonder de
goedkeuring van de VS.
Hoewel de publieke opinie in de VS op dit moment nog sterk voor toetreding tot
het hof is, en president Harding herhaaldelijk heeft geprobeerd de senatoren daartoe
over te halen, lijkt het niet waarschijnlijk dat de Senaat binnen afzienbare tijd van
mening zal veranderen.
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7.
Op een conventie te New York wordt besloten de ondergronds opererende
communistische organisaties te ontbinden en de legale Workers Party of America te
proclameren tot officiële Amerikaanse communistische partij.

10.
In een felle rede verwoord Adolf Hitler zijn haat tegen de Weimarrepubliek. →

15.
De eigenaar van de bladen De Telegraaf en De Courant, H.M.C. Holdert, koopt het
in 1870 opgerichte en gerenommeerde dagblad Nieuws van den Dag voor een half
miljoen gulden op.

19.
Egypte krijgt een nieuwe grondwet. Met uitzondering van soldaten krijgen mannen
kiesrecht. Koning Foead heeft het recht twee vijfde van de Kamer aan te wijzen. De
verbannen nationalistische leider Zaghloel (van de Wafd-partij) mag weer terugkeren.

24.
In New York breekt een algemene havenstaking uit.
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25.
In Moskou wordt het 12de congres van de communistische partij van Rusland
(bolsjeviki) beëindigd. Het is het eerste congres dat niet door Lenin wordt bijgewoond.
Op 4 maart was diens laatste artikel in de Pravda (over rode bureaucratie) verschenen;
enkele dagen later had een beroerte hem voor de politiek uitgeschakeld.

27.
Eamon de Valera maakt de eisen aan de Ierse regering bekend die bij inwilliging een
einde aan de burgeroorlog zouden kunnen maken.

27.
De Italiaanse regering decreteert dat de plaatsnamen in Zuid-Tirol (Alto Adige)
veritaliaanst moeten worden.

30.
Met de acceptatie van de eisen van De Valera door de Ierse regering komt een einde
aan de burgeroorlog. →

Geboren:
5.
Nguyen Van Thieu, Zuidvietnamees politicus

Gestorven:
4.
L. Martov (ps. van Joelij Osipovitsj Tsederbaum) (24-11-1873) Russisch revolutionair
en vooraanstaand mensjeviek

5.
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Lord George E. Carnarvon (20-6-1866)
Brits egyptoloog

Republikeinen in Ierland staken burgeroorlog
DUBLIN, 30 april - In antwoord op de eisen van de regering van de Vrijstaat hebben
de Republikeinse rebellen onder aanvoering van Eamon de Valera het vuren gestaakt.
Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de burgeroorlog, die volgde op het
uitroepen van de Vrijstaat, als Brits dominion, tegen de wensen van de Republikeinen
die enkele jaren eerder een voorlopige republiek met De Valera als president hadden
gesticht.
Algemeen wordt aangenomen dat de regering De Valera's aanbod tot onderhandelen
niet officieel zal erkennen, maar wel de voorwaarden zal herhalen waarop de actieve
extremisten al hun wapens moeten overdragen aan de autoriteiten van de Vrijstaat.
De Valera zou nog niet bereid zijn tot overdracht van de wapens. Hij heeft echter
gesuggereerd de wapens aan een neutrale derde partij in bewaring te geven, zodra
de onderhandelingen beginnen.
In de laatste uren voordat het vuren werd gestaakt, pleegden de Republikeinen
nog drie aanslagen. Zij verwondden Albina Broderick, zuster van Lord Middler,
bliezen een seinhuis van de spoorwegen op en wierpen een bom in een winkel in
Dublin.

Onvrede in Weimarrepubliek neemt verder toe
BERLIJN, 10 april - De leider van de National-Sozialistische Deutsche
Arbeiterspartei, Adolf Hitler, preekt steeds fellere haat tegen de Weimarrepubliek.
De hoge inflatie en het machteloze optreden van de Duitse regering tegen de bezetting
van het Ruhrgebied in januari van dit jaar roepen zijn toorn op. Vandaag zei hij in
een rede: ‘Voor de bevrijding is er meer nodig dan een economisch beleid, er is meer
nodig dan vlees; voor de bevrijding is trots, wilskracht, koppigheid, haat en nogmaals
haat nodig.’
De onmogelijkheid van de Duitse regering om zich te weer te stellen tegen de
Franse bezetting van het Ruhrgebied heeft ertoe geleid dat de Reichswehr, het Duitse
leger, in het geheim haar kracht aan het vergroten is. Ze heeft het aantal manschappen
- volgens het Verdrag van Versailles mag de Reichswehr slechts 100 000 man
omvatten - vermeerderd met ‘Zeitfreiwilligen’ en heeft na de oorlog aangelegde
wapenarsenalen geopend. Deze arsenalen zijn volgens het Verdrag van Versailles
verboden. De Zeitfreiwilligen zijn zogenaamd als vrijwillige arbeidskrachten
geworven.
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1.
Hitler organiseert in München en Neurenberg gewapende demonstraties om de linkse
1-meibetogingen in de war te schoppen.

In een poging de macht te veroveren trekken Hitler en Ernst Röhm met 20 000 volgelingen op naar
het Oberwiesenfeld in München om daar een 1 mei-bijeenkomst uit elkaar te slaan. Ze rekenen op de
steun van de Reichswehr, maar Generaal Otto von Lossow weigert hen wapens ter beschikking te
stellen. Op het laatste ogenblik ziet Hitler zich genoodzaakt de actie af te gelasten. Foto: Adolf Hitler
wordt in een versierde wagen afgehaald voor de mars naar het Wiesenfeld.

3.
In Santiago wordt de conferentie van Amerikaanse staten beëindigd.

4.
In Wenen vinden bloedige straatgevechten plaats tussen nazi's, socialisten en politie.

4.
De Amerikaanse staat New York herroept de Droogleggingswet omdat hierdoor de
criminaliteit steeds meer toeneemt.

7.
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De Belgische mijnstaking (Borinage) heeft zich uitgebreid tot de PTT en de
spoorwegen.

19.
In het Ruhrgebied breken in verschillende bezette steden door de KPD geleide
opstanden uit.

23.
Stanley Baldwin volgt de ernstig zieke Britse premier Bonar Law op. →

23.
De pas opgerichte Belgische luchtvaartmaatschappij SABENA voert haar eerste
vlucht uit. →

25.
Na een woelige week wordt de rust in het Ruhrgebied weer hersteld.

26.
Bij Düsseldorf wordt de 28-jarige Albert Leo Schlageter, een rechts-radicaal, wegens
sabotageactiviteiten door de Fransen terechtgesteld. Ultra-rechts in Duitsland
beschouwt hem als een martelaar.

26.
In Hamburg eindigt het driedaagse fusiecongres tussen de Tweede Internationale en
de Weense Arbeidersgemeenschap. Hiermee is de Socialistische Internationale uit
haar as herrezen. Tegelijkertijd wordt eveneens in Hamburg de Socialistische
Arbeiders Jeugd Internationale opgericht. De Nederlander Piet Voogd wordt
voorzitter, de Duitser Erich Ollenhauer secretaris.

29.
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Koning Albert publiceert een Open Brief, gericht aan de minister van
Landsverdediging A. Devèze, over de legersituatie. →

Geboren:
27.
Henry Kissinger, Amerikaans historicus en Republikeins politicus

Gestorven:
29.
Adolf Oberländer (1-10-1845) Duits karikaturist en schilder

Stanley Baldwin volgt Bonar Law op als premier
LONDEN, 23 mei - Stanley Baldwin is door de koning benoemd tot premier, als
opvolger van Bonar Law, die om gezondheidsredenen zijn ontslag heeft aangeboden.
Baldwin hoopt morgen de samenstelling van het nieuwe kabinet bekend te maken.
Vooruitlopend op zijn benoeming heeft hij al leden van Bonar Laws kabinet gepolst
over hun bereidheid met hem te regeren.
Verwacht wordt dat Baldwin Austen Chamberlain zal verzoeken het ministerie
van Financiën te leiden. Geruchten dat Sir Robert Horne zich al voor deze post
beschikbaar had gesteld, worden prematuur geacht. Gehoopt wordt dat Lord Curzon
zal aanblijven als minister van Buitenlandse Zaken.
Algemeen wordt aangenomen dat de nieuwe premier de tijd rijp acht om de eenheid
van de Conservatieve partij volledig te herstellen.
Berichten uit Frankrijk geven de indruk dat men daar blij is met de benoeming
van Baldwin die zou kunnen leiden tot heropleving van de Entente.
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De Britse premier Stanley Baldwin.
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SABENA maakt gebruik van de eerste Belgische luchthaven in Haren.

Eerste vlucht van SABENA
BRUSSEL, 23 mei - België heeft sinds vandaag een eigen luchtvaartmaatschappij:
Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, kortweg SABENA.
De maatschappij beschikt over een startkapitaal van Bfr. 6 miljoen en 14 toestellen.
Vandaag wordt de eerste vlucht uit Brussel naar het Britse Lympne uitgevoerd.
In 1924 transporteert Sabena 1789 passagiers, vier jaar later zijn dat er al 10 000.
In 1925 vliegt Edward Thieffry voor het eerst met een Handley Page naar Kongo.
De vlucht duurt 75 uur, over 51 dagen verdeeld.

Koning prijst A. Devèze
BRUSSEL, 29 mei - In de avondkranten van gisteren en in de ochtendkranten van
vandaag heeft koning Albert een open brief aan minister van Landsverdediging A.
Devèze gepubliceerd, waarin hij deze prijst om zijn volgehouden inspanning voor
de militaire versterking van België. Minister Devèze had als gevolg van de militaire
bezetting van het Ruhrgebied, aangedrongen op een verandering van de Militiewet
die in verlenging van de dienstplicht voorzag.
De koninklijke interventie verwekt heel wat opschudding. Het staatshoofd is met
deze directe interventie zijn prerogatieven ver te buiten gegaan. Hij heeft zich op
ongeoorloofde wijze gemengd in een parlementair debat over de verlenging van de
militaire dienstplicht. De socialistische oppositie die verkorting van de dienstplicht
op haar programma heeft staan, is over deze handelwijze niet te spreken. De
socialistische en de flamingantistische pers bekritiseren de tussenkomst van de koning
fel. Le Peuple noemt ze gewoonweg ongrondwettelijk. Devèze kan echter de steun
van de Koning goed gebruiken.
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5.
De president van de Duitse Bank, Havenstein, laat weten geen middelen meer te zien
om de onder druk staande mark nog te steunen. →

9.
Een militaire staatsgreep in Bulgarije betekent het einde van de regering van de
boerenleider Alexander Stamboeliski. →

15.
Het Belgische kabinet-Theunis neemt onder druk van de stakingsbeweging ontslag.

15.
De afgezette Bulgaarse regeringsleider Stamboeliski wordt vermoord. →

16.
De patriarch van Moskou, Tichon, tekent een verklaring van loyaliteit aan de
Sovjet-regering en wordt daarna uit de gevangenis ontslagen. →

16.
In Zuid-China, te Whampoa, sticht Sun Zhongshan (Soen Jat-Sen) een militaire
academie. Tji-ang Kai-sjek wordt hiervan de commandant, terwijl Zhou Enlai hoofd
van de politieke afdeling wordt.

19.
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Tussen Groot-Brittannië en de VS wordt een akkoord gesloten over de afbetaling
van Britse oorlogsschulden aan de VS (de Baldwin-Mellon-overeenkomst).

24.
Op een landelijke conferentie van bestuurders van 21 vakorganisaties die aangesloten
zijn bij het NAS, besluiten de anticommunisten tot het oprichten van het Nederlandsch
Syndicalistisch Vakverbond (NSV). →

24.
Paus Pius XI keert zich tegen de Ruhrgebied-bezetting en kiest hiermee partij voor
het Duitse en tegen het Franse episcopaat.

28.
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik komen in Londen aan voor een staatsbezoek.

29.
Koning Albert trekt het ontslag van het kabinet-Theunis in. De minister-president
verduidelijkt een en ander voor het parlement.

Geboren:
18.
Herman Krebbers, Nederlands violist.

20.
Marcus Bakker, Nederlands communistisch politicus

Gestorven:
5.
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George Hendrik Breitner (12-9-1857) Nederlands impressionistisch schilder en
aquarellist

Stamboeliski na coup vermoord
SOFIA, 15 juni - Alexander Stamboeliski, de zes dagen geleden door een militaire
staatsgreep afgezette premier van Bulgarije, is vandaag door militairen nabij zijn
dorp Slavovitsa gegrepen en geëxecuteerd.
Stamboeliski was de krachtige leider van de Agrarische Unie, die de Bulgaarse
politiek lang heeft gedomineerd. De gepassioneerde boerenideoloog, die openlijk
lak had aan de stedelingen, deed in 1908 zijn intrede in het parlement en kreeg het
tijdens de oorlog aan de stok met koning Ferdinand, die in tegenstelling tot de
pro-Russische panslavist Stamboeliski pro-Duits was. Nadat Bulgarije zich aan Duitse
zijde in de oorlog had gemengd, werd Stamboeliski gearresteerd en tot levenslang
veroordeeld. In september 1918 kwam hij echter vrij. Hij marcheerde met zijn
aanhangers naar Sofia, dwong Ferdinand tot abdicatie en werd minister en, in 1919,
premier. Hoewel Bulgarije bij het verdrag van Neuilly gebied verloor, wonnen de
Agrariërs de verkiezingen van maart 1920. Stamboeliski verbond zijn naam aan
omvangrijke herverdelingen van landbouwgrond - 80 procent van de Bulgaarse
bevolking woont op het platteland -, aan hervormingen op het gebied van justitie,
plaatselijk bestuur en de Kieswet en aan de vorming van landbouwcoöperaties. Ook
trachtte Stamboeliski tot een ‘Groene Internationale’ te komen, samen met
boerenleiders uit Polen en Tsjechoslowakije, en stimuleerde hij de panslavistische
idee door zijn ijveren voor een Zuidslavische federatie.
Stamboeliski won eerder dit jaar de verkiezingen met een grote meerderheid. Maar
zijn binnenlandse politiek, zijn pacifisme, zijn streven naar de vorming van een
boerenmilitie en zijn toenadering tot Zuidslavië deden hem zowel van de
Macedonische organisatie IMRO als van het leger vervreemden. Op 9 juni zette het
leger hem in samenwerking met koning Boris III aan de kant.

De verbannen koning van Bulgarije, Ferdinand.
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Mark niet meer te redden

Toeloop op de Reichsbank in Berlijn tijdens de desastreuze inflatie van de mark.

BERLIJN, 5 juni - De president van de Duitse nationale bank, Rudolf Havenstein,
heeft vandaag gezegd dat de Reichsbank de val van de mark niet meer kan
tegenhouden. Twee maanden geleden had de Reichsbank op buitenlandse
deviezenbeurzen nog steunaankopen verricht om de mark te beschermen tegen verder
koersverval. Hierdoor was de mark enige tijd op 20 000 tegen 1 dollar blijven staan.
De deviezen- en goudvoorraad van de Reichsbank laat zulke steunoperaties nu
niet meer toe, aldus Havenstein. Vooral de financiële druk die door de bezetting van
het Ruhrgebied op de staatskas wordt uitgeoefend, is hieraan schuld, aldus de
Reichsbank.
Er wordt niet meer geproduceerd in het Ruhrgebied en de overheid moet nu al
bijna een halfjaar de inwoners van de door de Fransen bezette streek met voedsel en
kolen te hulp komen. Kanselier Cuno had aanvankelijk deze steunverlening voor
drie maanden gepland maar die periode is intussen al verdubbeld.
De machteloosheid van de Reichsbank doet de persen voor het drukken van
bankbiljetten op volle toeren draaien. De snelheid waarmee de prijzen stijgen is
echter veel hoger dan de loonontwikkeling, zodat er op diverse plaatsen in het land
al bittere armoede en honger wordt geleden. In verschillende steden, met name in
Saksen, zijn relletjes uitgebroken en dreigen mensen te plunderen.

Tichon komt vrij na loyaliteitsoproep
MOSKOU, 16 juni - Het Sovjetbewind heeft patriarch Tichon, sinds 1917 leider van
de Russisch-Orthodoxe Kerk, vrijgelaten nadat deze een oproep had gedaan tot
loyaliteit aan het bewind.
Met deze oproep lijkt patriarch Tichon zijn aanvankelijke felle verzet tegen het
bolsjevistische bewind te hebben opgegeven en nu aan te sturen op coëxistentie met
het regime. Weliswaar heeft de patriarch tijdens de burgeroorlog geen actieve rol
gespeeld, hij heeft wel altijd fel geprotesteerd tegen de atheïstische politiek, de
godsdienstvervolging, de nationalisatie van orthodoxe scholen, de sluiting van
kerkelijke opleidingsinstituten en de secularisatie van het huwelijk.
Tichon, die lang in de Verenigde Staten heeft gewoond, werd gearresteerd toen
hij zich verzette tegen inbeslagneming van kerkelijke goederen ter bestrijding van
de hongersnood in 1921 en 1922. Hij werd verdacht van samenzwering met
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geëmigreerde priesters en opgesloten in een klooster, maar niet voor de rechter
gebracht.

Anticommunisten zegeen NAS vaarwel
UTRECHT, 24 juni - Op het congres van het Nationaal Arbeidssecretariaat (NAS)
zijn de anticommunisten uit deze vakbondsfederatie gestapt. Ze hebben het
Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (NSV) opgericht. De strijd binnen het
NAS heeft zich toegespitst op de vraag ‘Berlijn of Moskou’. ‘Moskou’ staat hier
voor de in 1921 opgerichte RVI, Rode Vakverenigings Internationale, de
communistische tegenhanger van het IVV, het Internationaal Verbond van
Vakverenigingen, waarbij het NVV zich heeft aangesloten.
‘Berlijn’ vertegenwoordigt de anticommunistische Syndikalistische Internationale.
Al geruime tijd heeft NAS-voorzitter Bertus Bouwman geprobeerd om het NAS
bij de RVI te laten aansluiten, maar ondanks het feit dat de CPH - Communistische
Partij Holland - haar uitdrukkelijke voorkeur voor het NAS heeft uitgesproken, is
binnen deze federatie (met 31 000 aangesloten leden tegen 217 000 bij het NVV)
steeds een anticommunistische stroming blijven bestaan. Het NSV gaat bij aanvang
7700 leden tellen. Spoedig zakt dit aantal tot nauwelijks 2000. In 1924 telt het NAS
nog 14 000 leden.
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3.
In Londen breekt een algemene havenstaking uit. →

13.
In Nederland wordt de Dienst-weigeringswet van kracht. Gewetensbezwaarden
kunnen burgerdienst verrichten die 12 maanden langer duurt. Voordat deze wet tot
stand kwam belandden dienstweigeraars in de cel.
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14.
Aan het eind van een tweedaags turnfestijn in München, dat ontaard is in een
nazi-propagandameeting, houdt Hitler in circus Krone de feestrede.

15.
In Italië wordt een nieuwe kieswet door de Kamer aangenomen. →

18.
Het Britse Hogerhuis gaat akkoord met een nieuwe echtscheidingswet die vrouwenen
mannen gelijke kansen geeft.

20.
In verband met de onenigheid over de kwestie van de vernederlandsing van de Gentse
universiteit valt de katholieke kamergroep die onder leiding stond van Frans van
Cauwelaert uiteen.

24.
Tussen de Geallieerden, Griekenland en Turkije wordt het Verdrag van Lausanne
gesloten. →

25.
De mark vermindert met de dag in waarde. Voor 1 dollar moet nu 600 000 mark
betaald worden.

29.
Door de KPD is een strijddag tegen het fascisme georganiseerd in verschillende
Duitse steden. De terzelfder tijd congresserende linkervleugel van de SPD eist de
val van de regering-Cuno en samenwerking met de KPD waar dat mogelijk is.

29.
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In Berlijn vindt een pacifistische manifestatie plaats waar Nobelprijswinnaar Albert
Einstein spreekt.

31.
De Belgische Kamer hakt door de motie-Nolf aan te nemen de knoop door inzake
de Gentse universiteit. Deze zal nu tweetalig worden.

Geboren:
6.
Wojciech Jaruzelski, Pools militair en communistisch politicus

Gestorven:
16.
Louis Marie Anne Couperus (10-6-1863) Nederlands dichter en romancier

20.
Pancho Villa (eig. Doroteo Arango) (5-6-1878) Mexicaans boerenleider en guerrillero

Wilde staking in Britse havens
LONDEN, 4 juli - De wilde havenstaking die eergisteren begon in Hull, Grimsby,
Cardiff en Bristol, is gisteren overgeslagen naar Londen. In totaal zijn nu 15 tot 20
000 havenarbeiders in staking.
Zij protesteren tegen een loonsverlaging met een shilling per dag tot 10 shilling.
De verlaging was goedgekeurd na een overeenkomst die een jaar geleden is gesloten,
en gerapporteerd aan alle afdelingen van de havenarbeidersbond.
De overeenkomst voorziet in een verlaging van het loon met twee shilling in twee
fasen. De eerste shilling werd in oktober zonder protest afgetrokken. De tweede
shilling zou in juni worden afgetrokken, vooropgesteld, dat de prijsindex voor het
levensonderhoud met tien punten zou zijn gedaald.
Nu dit inderdaad het geval is, blijken de havenarbeiders de overeenkomst te
negeren, hoewel hun leiders aandringen op het aanvaarden van de spelregels.
De wilde staking heeft lang niet alle Londense havens platgelegd. De grote
meerderheid is aan het werk gebleven maar wordt nu bewerkt door agitators, die het
aantal van 5000 stakers hopen op te voeren.
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Nieuwe kieswet in Italië zege voor Mussolini
ROME, 15 juli - De Italiaanse Kamer heeft met 235 tegen 139 stemmen een wet
aangenomen die een hervorming van het kiesstelsel inhoudt, naar algemeen wordt
aangenomen ten gunste van de fascistische partij.
Volgens de nieuwe wet, ontworpen door de fascist Giacomo Acerbo, krijgt de
partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen behaalt, twee derde van de zetels.
De resterende zetels worden verdeeld volgens het beginsel van evenredige
vertegenwoordiging.
De aanvaarding van de wet wordt gezien als een grote politieke overwinning voor
Mussolini, omdat zij de mogelijkheid biedt de macht van de fascisten bij verkiezingen
legitimiteit te geven.
Inmiddels is ook de italianisering van Zuid-Tirol officieel regeringsbeleid
geworden. Senator Tolomei heeft de uitgangspunten hierbij uiteengezet in een
toespraak eerder deze maand in Bolzano. Onder de 31 punten van het nieuwe
regeringsbeleid valt strafbaarstelling van het gebruik van de aanduiding ‘Zuid-Tirol’.
Het gebruik van ‘Alto Adige’ wordt verplicht. De Duitse namen van steden en straten
worden vervangen en de Duitse taal wordt onderdrukt.
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Griekenland en Turkije sluiten vrede in Lausanne
LAUSANNE, 24 juli - Griekenland en Turkije hebben vandaag in het Zwitserse
Lausanne vrede gesloten. De oorlog tussen beide landen, die werd ontketend door
de Griekse koning Constantijn maar dank zij een succesvolle tegenaanval van de
Turkse troepen door Moestafa Kemal Pasja werd gewonnen, is formeel beëindigd.
Met het verdrag wordt Turkije op internationaal niveau erkend en worden de
meeste grenzen van de Turkse staat vastgelegd. Het Verdrag van Sèvres uit 1920 is
daarmee van de baan. Het verdrag komt als een overwinning voor de Turkse
nationalisten, die het Verdrag van Sèvres weigerden te bekrachtigen.
De grenzen van het Nieuwe Turkije worden dusdanig getrokken dat zij de
niet-Arabische moslimbevolking, de Koerden, omvatten. Turkije behoudt het toezicht
over de Dardanellen en de Bosporus, erkent de Britse soevereiniteit op Cyprus, het
Italiaanse eigendomsrecht over dat deel van de Dodekanesos dat onder de Turkse
kust ligt, en de Griekse bezetting van de Egeïsche eilanden behalve Imbros en
Tenedos. De op Turks grondgebied wonende twee miljoen Grieken, die voor het
uitbreken van de Grieks-Turkse strijd naar Griekenland zijn gevlucht, worden door
de Turkse regering niet meer als burgers geaccepteerd. De 100 000 Grieken die in
Constantinopel en op Imbos en Tenedos wonen, mogen daar blijven. Van haar kant
eist de Griekse regering dat de 400 000 op haar grondgebied levende moslims
eveneens hun biezen pakken en naar Turkije verhuizen. Alleen in West-Thracië
mogen 124 000 moslims blijven. De verloren oorlog tegen Turkije heeft koning
Constantijn de nek gekost. Vlak na het tegenoffensief van de Turken in september
1922 veroverden gewapende aanhangers en rebellerende legereenheden van
ex-premier Eleftherios Venizelos hun oude bolwerk Thessaloniki. Zij eisten het
aftreden van de koning, met wie de Venizelisten al sinds de oorlog in de clinch liggen.
Constantijn voldeed aan deze eis.
Italië maakte gebruik van de gelegenheid die de Griekse nederlaag bood om de
Dodekanesos terug te vorderen. Daaraan werd geen gevolg gegeven doordat de
Geallieerden de zijde van de nieuwe premier Venizelos kozen. Deze bracht in
november 1922 zes ministers en officieren uit het kamp van koning Constantijn voor
een rechtbank. Die veroordeelde de verdachten wegens landverraad tot de doodstraf.
Onder de geëxecuteerden bevond zich ook expremier Demetrios Gounaris die de
monarchistische regering tijdens de oorlog had geleid.
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1.
In het Belgisch Staatsblad verschijnt de wet-Nolf. →

2.
De Amerikaanse president W.G. Harding sterft in San Francisco aan een beroerte.
→

3.
In een sobere plechtigheid wordt vice-president Calvin Coolidge door zijn vader, die
rechter is, beedigd tot 30ste president van de VS. →

5.
In Antwerpen vindt onder voorzitterschap van prof. Gustaaf Sap het eerste Vlaams
Economisch Congres plaats.

11.
De SPD zegt de gedoogsteun aan het kabinet-Cuno op. Dit biedt daarop zijn ontslag
aan. →

12.
De Nederlandse Anti-Revolutionaire leider H. Colijn wordt minister van Financiën
als opvolger van minister De Geer (CHU), die is afgetreden uit protest tegen het op
de agenda zetten van de omstreden Vlootwet.

13.
Het Turks Nationaal Congres te Angora (Ankara) kiest Moestafa Kemal Pasja tot
president van de republiek.
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13.
De leider van de Deutsche Volkspartei Gustav Stresemann wordt beëdigd als eerste
minister van een coalitiekabinet. →

15.
De leider van de Ierse nationalisten, Eamon de Valera, wordt op last van de regering
van de Ierse Vrijstaat gearresteerd.

15.
In Mexico-stad sluiten Mexico en de Verenigde Staten een akkoord over de
olieconcessies die vóór 1917 zijn afgegeven. →

20.
De Londense havenstaking die op 2 juli uitbrak, wordt beëindigd.

31.
Nadat de Griekse regering niet is ingegaan op een Italiaans ultimatum inzake een
incident aan de Grieks-Albanese grens waarbij enkele Italiaanse militairen zijn
omgekomen, besluit Mussolini het Griekse eiland Korfoe te bezetten.

31.
Ruanda-Urundi wordt een Belgisch protectoraat. →

Geboren:
15.
Sjimon Peres (eig. Sjimon Persky), Israëlisch politicus

Gestorven:
14.
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Jacob Theodoor Cremer (30-6-1847)
Nederlands ondernemer en politicus

Stresemann volgt Cuno op

De rijkspolitie heeft zojuist voor het Rijksgebouw in Berlijn communistische betogers uiteengejaagd
tijdens de jongste regeringswisseling.

BERLIJN, 13 augustus - Rijkskanselier Cuno is afgetreden. Hij wordt vandaag
opgevolgd door Stresemann, die een grote coalitie zal leiden waarin
vertegenwoordigers van links (SPD) tot rechts (DVP) zitting zullen hebben.
Sinds enkele weken kondigde zich het vertrek van de volledig uitgeputte Cuno al
aan. Deze was niet langer in staat de noodsituatie met bestuurlijke daadkracht te
pareren. Overal in het land worden hongerstakingen gehouden, arbeidsonlusten en
plunderingen zijn aan de orde van de dag en het actieve verzet van radicale elementen
in het Ruhrgebied tegen de Franse bezetters heeft de Duitse regering meer en meer
in diskrediet gebracht.
Gustav Stresemann (45) is afkomstig uit de conservatief-liberale Deutsche
Volkspartei (DVP). Hij gold tot het einde van de oorlog als een nationalistische
liberaal die de oorlogsdoelen van de Oberste Heeresleitung met bravour in het
parlement verdedigde. Na de oorlog is hij republikein geworden, hoewel hij nog
altijd goede relaties met het huis Hohenzollern onderhoudt.
Stresemann - van huis uit econoom - geldt als een intelligente en kordate
persoonlijkheid. Hij streeft ernaar om

Gustav Stresemann.

met zijn coalitie een sociale harmonie tussen werknemers en werkgevers tot stand
te brengen. Pas nadat de sociale kloof in Duitsland zelf is overbrugd heeft het land
volgens hem een kans iets te doen tegen de herstelbetalingen en het Verdrag van
Versailles te herzien.
In de Duitse media waar een kanselierschap van Stresemann al geruime tijd was
voorspeld, wordt over het algemeen positief en met een zeker gevoel van opluchting
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op Stresemanns komst gereageerd. Men hoopt dat hij iets zal kunnen veranderen aan
de noodsituatie in het Ruhrgebied.

De inflatie in Duitsland neemt gigantische vormen aan: een geldtransport in wasmanden.
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Mandaat België in Afrika
BRUSSEL, 31 augustus - De Volkenbond heeft aan België het mandaat over
Ruanda-Urundi toevertrouwd. België is als mandataris verantwoordelijk voor de
vrede, de goede gang van zaken en het dagelijks bestuur in dit gebied. Handel in
slaven, wapens en sterke drank is volgens het mandaat verboden. België moet de
onroerende goederen van de inheemse bevolking eerbiedigen en de Afrikanen het
recht op petitie toestaan. Ten slotte moet België ieder jaar voor de mandatencommissie
van de Volkenbond verantwoording afleggen.
Vóór 1914 maakte Ruanda-Urundi deel uit van Duits Oost-Afrika. Het Verdrag
van Versailles had Duitsland echter gedwongen zijn koloniën af te staan aan de grote
geallieerde mogendheden: Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en Japan. Deze landen
kregen opdracht die gebieden onder toezicht van de Volkenbond te besturen. België
dat reeds in 1917 Tabora, de hoofdstad van het voormalige Duits Oost-Afrika, aan
de Britten had afgestaan, zag zich verplicht met Engeland te onderhandelen over de
nog door Belgische troepen bezette streek, die was veroverd op de Duitse koloniale
troepen.

Akkoord VS-Mexico over olieconcessies
MEXICO-STAD, 15 augustus - Mexico en de Verenigde Staten hebben
overeenstemming bereikt over de olieconcessies die vóór 1917 zijn afgegeven. Het
akkoord maakt de weg vrij voor erkenning door Washington van de regering-Obregon.
De Amerikaanse regering had steeds geweigerd Obregon te erkennen teneinde hem
ertoe te bewegen het grondwetsartikel over de eigendom van bodemschatten niet
van toepassing te verklaren op concessies voor oliewinning die zijn afgegeven vóór
1917, het jaar dat de grondwet van kracht werd. Met het akkoord erkent de Mexicaanse
regering de rechten van landeigenaars die vóór 1 mei 1917 in de praktijk te kennen
hebben gegeven dat zij de bodemschatten in hun grondgebied willen exploiteren.
Mexico en de Verenigde Staten bereikten ook overeenstemming over een
schadeloosstelling voor Amerikaanse grondbezitters wier land door de Mexicaanse
regering is onteigend in het kader van de landhervorming.

President Harding sterft
SAN FRANCISCO, 2 augustus - Tijdens een uitgebreide en inspannende rondreis
door Amerika is president Harding getroffen door een beroerte en overleden.
Het presidentschap is voor Harding een zware opgave geweest: hij voelde zich
bedrogen door zijn vrienden die hem in het Witte Huis hadden gebracht, kon het vele
werk niet aan en begon al iets te bevroeden van de omvangrijke corruptieschandalen
waarin zijn politieke kornuiten waren verwikkeld. Was Hardings enorme populariteit
gedurende zijn talloze toespraken al gebleken, de terugtocht van San Francisco naar
Washington wordt een massaal eerbetoon aan de overleden president. Miljoenen
brengen een laatste groet wanneer de begrafenisstoet passeert, honderden toespraken
worden gehouden voor de man die de geschiedenis ingaat als een martelaar voor de
zware last van het hoogste ambt in de VS.
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De ochtend na de dood van Harding legt vice-president Calvin Coolidge de
presidentiële eed af. Coolidge is jurist, heeft een aantal lokale bestuursposten bekleed
en is, voor hij in 1920 als vice-president werd gekozen, gouverneur geweest van de
staat Massachusetts. Zijn bijnaam wordt ‘Silent Cal’, zijn presidentschap wordt
gekenmerkt door rust en afwezigheid van belangrijke politieke of sociale initiatieven.

Wet-Nolt in Staatsblad
BRUSSEL, 1 augustus - In het Belgisch Staatsblad van vandaag is de Wet van 31
juli 1923 inzake de tweetaligheid van de Gentse universiteit (de zogenaamde wet-Nolf,
naar de minister van Kunsten en Wetenschappen) verschenen.
Na de verwerping door de Senaat van het wetsvoorstel-Van Cauwelaert tot
geleidelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit, diende de regering zelf een
compromisvoorstel in.
Dit ontwerp houdt in dat de universiteit van Gent zal worden verdubbeld. De
administratieve taal wordt het Nederlands, maar er komen twee afdelingen: een
Vlaamse, waar twee derde van de studierichtingen in het Nederlands en de rest in
het Frans kan worden gevolgd, en een Franse, waar twee derde van de colleges in
het Frans en de rest in het Nederlands zal worden gegeven. Het wetsontwerp werd
op 18 juli aangenomen door de Senaat en op 27 juli door de Kamer.
In Vlaanderen wordt de tweetalige universiteit smalend de ‘Nolf-barak’ genoemd;
geen enkele partij ziet de oplossing als bevredigend.
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2.
Bij de Ierse Dáil-verkiezingen krijgt de regerende Sinn Fein 63 zetels, tegen de
Nationalisten van De Valera 44. →

3.
De Amerikaanse regering erkent de regering van Mexico en knoopt weer diplomatieke
betrekkingen aan.
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6.
Koningin Wilhelmina viert haar 25-jarig regeringsjubileum. Als geschenk van het
Nederlandse volk is het koor van de Nieuwe Kerk te Delft gerestaureerd. In deze
kerk bevindt zich de crypt waarin de Oranjes zijn bijgezet.

Op 25 september viert koningin Wilhelmina in Den Haag haar 25-jarig regeringsjubileum. Foto: de
koninklijke familie op de eretribune.

7.
Op een internationaal politiecongres te Wenen wordt besloten tot de oprichting van
Interpol.

10.
De Ierse Vrijstaat wordt toegelaten als lid van de Volkenbond.

13.
In Spanje pleegt - met goedkeuring van koning Alfonso XIII - het leger onder leiding
van de kapitein-generaal van Barcelona Primo de Rivera een coup. →

15.
De gouverneur van Oklahoma, J.C. Walton, roept de noodtoestand uit om de terreur
van de Ku Klux Klan te kunnen bestrijden.

23.
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In Amsterdam vindt de tot nu toe grootste demonstratie uit de Nederlandse
geschiedenis plaats. Ongeveer 80 000 mensen demonstreren op het IJsclubterrein
(nu Museumplein) tegen de Vlootwet en eisen ontwapening. →

24.
In Berlijn vindt de premiëre plaats van de eerste geluidsfilm, Das Leben auf dem
Dorfe. Het procédé is ontwikkeld door de ingenieurs H. Vogt, J.B. Engl en J. Masolle.

26.
De Duitse regering beëindigt het lijdzame verzet tegen de Ruhrgebied bezetting.

27.
Italië beëindigt de bezetting van Korfoe. →

28.
Abessinië (Ethiopië) wordt toegelaten als lid van de Volkenbond.

30.
In Düsseldorf vinden straatgevechten plaats met separatisten, waarbij 17 slachtoffers
vallen.

Geboren:
1.
Theo H. Joekes, Nederlands liberaal politicus

Sinn Fein behaalt ruime meerderheid
DUBLIN, 2 september - De verkiezingen in de Ierse Vrijstaat hebben de
regeringspartij 63 zetels in de Dáil opgeleverd. De Republikeinen zijn sterk
vertegenwoordigd met 44 zetels, terwijl de Onafhankelijken er 16 kregen, de
Labourpartij 15 en de Boeren ook 15.
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De onverwachte opkomst van de Republikeinen is waarschijnlijk meer het gevolg
van de evenredige vertegenwoordiging dan van een toename van hun aanhang.
De Valera en tal van zijn aanhangers zitten sinds 15 augustus in de gevangenis.
Daarom leeft nu onder de Republikeinse sympathisanten de wens om de grond onder
de voeten van president Cosgrave zo heet mogelijk te maken.
De regering ziet in de verkiezingsuitslag een massaal bewijs van steun van de
bevolking voor het verdrag met Groot-Brittannië en een afwijzing van herhaling van
ongrondwettelijke activiteiten. Vrijlating van De Valera en diens volgelingen wordt
daarom onwaarschijnlijk geacht.

Lijdzaam Duits verzet opgeheven
BERLIJN, 26 september - De regering van Gustav Stresemann heeft besloten het
lijdzame verzet in het Ruhrgebied tegen de Fransen op te geven. De betalingen voor
de stakende bewoners van het gebied, die de schatkist tot dusver vier miljard
goudmark hebben gekost, worden stopgezet. Naar schatting 132 Duitsers zijn bij het
verzet om het leven gekomen.
Nadat Stresemann na zijn benoeming aanvankelijk op een gebaar van de Franse
regering en op bemiddeling van de Britten had gehoopt, was hij op 20 augustus al
geconfronteerd met een harde afwijzing door Parijs van ieder compromis.
Tegelijkertijd begon het passieve verzet zelf af te brokkelen en kregen separatisten
in het Rijnland en het Ruhrgebied steeds meer steun.
Van de andere kant heeft het hele nationale zelfbewustzijn van de Duitsers zich
de laatste maanden geconcentreerd op de zogenaamde ‘Ruhrkampf’. Nu Stresemann
deze strijd heeft opgegeven, loopt hij het gevaar dat hij zich de haat van extreem-rechts
én van zijn liberaal-nationalistische omgeving op de hals haalt.
Zowel de rechtse als de communistische pers heeft ook al verontwaardigd op de
besluiten van Stresemann gereageerd. Hij wordt een ‘Verzichtpolitiker’ genoemd iemand die eenvoudigweg van het Duitse belang afstand doet ten behoeve van de
vijand. Zijn vroegere metgezel Ludendorff noemt Stresemann nu een vrijmetselaar
en ‘dus een pacifist, een kunstmatige jood’.
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Betoging tegen Vlootwet

Oproep om aan de demonstratie tegen de Vlootwet deel te nemen.

AMSTERDAM, 23 september - Naar schatting 80 000 mensen hebben op het
Amsterdamse IJsclubterrein achter het Rijksmuseum gedemonstreerd tegen de
Vlootwet die is ingediend bij de Tweede Kamer.
De demonstratie was opgezet door de SDAP, de partij die sinds 1921 als paragraaf
in het strijdprogram de nationale en internationale ontwapening heeft staan.
De Vlootwet behelst een al jaren levend plan de verdediging van Indië op te voeren
met een vlootbouwprogramma dat - voor wat betreft het eerste deel - de schatkist
naar raming zo'n ƒ 500 miljoen zal kosten.
Op 11 augustus heeft minister van Financiën jhr. mr. D.J. de Geer ontslag genomen
in verband met de Vlootwet. Naar hij zei zag hij zich gesteld voor de keuze: of een
sluitende begroting of een afdoende verdediging van Indië. De Geer heeft gekozen
voor het eerste.
De opvolger van jhr. De Geer is geworden de leider van de AR, H. Colijn, die per
1 april 1922 zijn directeurschap bij de Koninklijke Nederlandsche Petroleum
Maatschappij heeft opgegeven.
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Vlnr: Primo de Rivera, don Juan, koningin Victoria en don Jaime.

Coup De Rivera in Spanje
MADRID, 14 september - Het Spaanse kabinet is afgetreden nadat koning Alfonso
XIII heeft geweigerd maatregelen goed te keuren tegen de in opstand gekomen
kapitein-generaal van Catalonië, Miguel Primo de Rivera.
Twee uur na het aftreden van het kabinet ontving koning Alfonso een aantal
generaals en vroeg hij Primo de Rivera een militaire regering te vormen.
De rebellie van Primo de Rivera komt na jaren van grote politieke onrust in Spanje.
De Catalaanse nationalisten betwisten de macht van de regeringen in Madrid, die
elkaar in snel tempo opvolgen. Een grote nederlaag van het Spaanse leger in Marokko,
in 1921, leidde tot een kabinetscrisis en de eis tot een onderzoek. Dit leidde weer tot
grote onrust binnen het leger.
Gisteren, twee dagen voordat de parlementaire onderzoekscommissie haar werk
aangaande het militaire fiasco in Marokko zou voortzetten, kwam Primo de Rivera
in opstand tegen de regering in Madrid. In een manifest verklaarde hij het land te
willen bevrijden van ‘de professionele politici, de mannen die... verantwoordelijk
zijn voor de periode van ongeluk en corruptie die in 1898 begon en dreigt een tragisch
en oneervol einde te maken aan Spanje’. Primo de Rivera kondigde verder de vorming
van een militaire commissie aan die een oplossing moet zoeken voor de Marokkaanse
crisis.
Hij kreeg al snel steun van andere officieren en de koning, die altijd al nauwe
banden heeft gehad met het leger.

Italië trekt troepen van Korfoe terug

Ontscheping van Italiaanse troepen op het Griekse eiland Korfoe.
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KERKYRA, 27 september - Italiaanse troepen hebben Korfoe verlaten na het
eiland bijna vier weken te hebben bezet.
De relatie tussen Griekenland en Italië was al enkele maanden slecht wegens
conflicten over de Dodekanesos, nog steeds in Italiaanse handen, en de
grensafbakening met Albanië, op een deel waarvan Griekenland aanspraak maakt.
Toen op 27 augustus de Italiaanse leden van de commissie die de Albanese grenzen
moest vaststellen, werden vermoord op Griekse bodem, eiste Mussolini een
schadeloosstelling van vijftig miljoen lire, een onderzoek naar de moord dat binnen
vijf dagen moest zijn afgerond, terechtstelling van de schuldigen, en een publieke
verontschuldiging van Athene. Toen Athene niet al deze voorwaarden wilde
inwilligen, werd Korfoe bezet door de Italiaanse marine. In Italië werd Mussolini
geprezen omdat hij de nationale eer hoog hield, maar de Volkenbond veroordeelde
de bezetting. Na internationale bemiddeling, waarbij de gevraagde vijftig miljoen
lire schadeloosstelling is toegekend, hebben de Italianen Korfoe ontruimd.
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3.
De pas gevormde regering-Stresemann treedt terug.

6.
Het tweede kabinet-Stresemann treedt aan. Minister van Financiën Hilferding is
vervangen door Hans Luther.

10.
In Saksen wordt een coalitieregering gevormd van SPD en KPD.

13.
In Turkije wordt Angora (Ankara) uitgeroepen tot hoofdstad. →

13.
De SPD-KPD-regering te Saksen weigert de revolutionaire Hundertschaften
(arbeidersmilities die gevormd zijn als waarborg tegen het nationaal-socialisme) te
ontbinden. →

17.
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In Nijmegen wordt de Katholieke Universiteit geopend.

19.
De Beierse regering komt in openlijk conflict met de landsregering als zij weigert
de Völkischer Beobachter (NSDAP-blad) te verbieden. →

22.
De mark heeft een dieptepunt bereikt van $ 40 miljard. Inmiddels heeft de regering
een sanering van de mark aangekondigd (rentenmark). →

25.
De onderzoekscommissie-Walsh van de Amerikaanse Senaat publiceert het eerste
onderzoeksverslag. →

26.
De Nederlandse Tweede Kamer verwerpt tegen de verwachting in met 50-49 de
Vlootwet, doordat 10 katholieke kamerleden met de oppositie meestemmen. De
regering-Ruys de Beerenbrouck dient haar ontslag in. →

29.
De Turkse Republiek wordt officieel geproclameerd, met een nieuwe grondwet.
Kemal Pasja is president, Ismet Pasja minister-president. →

29.
Bij het textielbedrijf De Kremersmaten te Enschede breekt een staking uit. →

29.
In de Duitse deelstaat Saksen pleegt het leger een putsch. →
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Geboren:
4.
Charlton Heston, Amerikaans acteur

Gestorven:
14.
Marcellus Emants (12-8-1848) Nederlands schrijver en dichter

30.
Andrew Bonar Law (16-9-1858)
Brits conservatief staatsman

Vlootwet verworpen: regering stapt op
DEN HAAG, 26 oktober - Na acht dagen van, soms zeer rumoerige, discussies heeft
de Tweede Kamer de omstreden Vlootwet verworpen met 50 tegen 49 stemmen.
Direct hierop heeft minister-president Ruys de Beerenbrouck het ontslag van zijn
regering aangeboden.
De behandeling van de Vlootwet begon op 16 oktober met de aanbieding door
SDAP-voorzitter ir. J.W. Albarda van een volkspetitionnement met 1 132 228
handtekeningen tegen de Vlootwet. Georganiseerd door SDAP en NVV zijn daartoe
de afgelopen maanden door het hele land acties gevoerd.
De thema's daarbij waren het verzet tegen deze bewapeningsvoorstellen en het
protest tegen de hoge financiële lasten ervan in een tijd dat de overheid bezuiniging
op salarissen bepleit.
In de Kamer bleken tien leden van de RKSP-fractie tegen de Vlootwet te zijn op
grond van de stelling dat het een te dure operatie is voor een land waarvan de minister
van Financiën op datzelfde moment zoekt hoe hij ƒ 100 miljoen kan bezuinigen op
een totale staatsbegroting van rond ƒ 500 miljoen.
Ook de Vrijzinnig-Democraten verklaarden
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Na de verwerping van de Vlootwet verdringt de massa zich voor het huis van Troelstra. Op het balkon
vlnr: Drees, Troelstra, Van Langen en Duys.

zich tegen de plannen. Mr. H.P. Marchant: ‘Zonder oorlogsweermacht wordt de kans
niet groter dat Nederlandsch-Indië toch van ons wordt gescheiden.’
Het wegstemmen van de Vlootwet met de kleinst denkbare meerderheid
(CHU-kamerlid B.J. Gerretson was afwezig), heeft geleid tot het ter beschikking
stellen van de zetels door het kabinet.
Uit boosheid over het gebeuren heeft de AR koningin Wilhelmina voorgesteld
SDAP-fractieleider P.J. Troelstra tot formateur te benoemen. De koningin is hierop
niet ingegaan.

Textielstaking in Twente
ENSCHEDE, 29 oktober - Nadat vorig najaar de lonen al met 10 procent waren
verlaagd, is in de Twentse textielindustrie een staking uitgebroken als verzet tegen
een werkgeversvoorstel de lonen opnieuw met 10 procent te verlagen.
De werkgevers hebben hun personeel voorgesteld of de loonsverlaging te accepteren
of tegen hetzelfde weekloon voortaan 53 uur te werken in plaats van zoals nu 48 uur.
Beide voorstellen zijn door de vakbonden verworpen.
De staking is begonnen bij de weverij De Kremersmaten in Enschede. Het conflict
escaleert snel als de werkgevers beginnen met uitsluitingen. Vlak voor Kerstmis zijn
ongeveer 22 000 mannen en vrouwen in het gebied tussen Deventer en Winterswijk
zonder werk en inkomen geraakt. Er liggen veertig fabrieken stil. De uitgesloten
arbeiders zijn op de geldelijke ondersteuning van hun vakbonden aangewezen. Deze
keren echter alleen aan de eigen leden uit. De ‘ongeorganiseerden’, arbeiders die
niet bij een vakbond zijn aangesloten, hebben een eigen organisatie opgericht die
zelfstandig steungelden inzamelt voor niet-vakbondsleden.

Inkomsten
De verschillen in inkomsten tussen de 23 grote fabrikantenfamilies en de arbeiders
in de Twentse textiel zijn enorm. Zo geeft N.G. van Heek over 1923 als belastbaar
inkomen ƒ1 249 177 op en J.B. Blijdenstein ƒ703 919. Een weekloon voor een
arbeider bedraagt gemiddeld ƒ20.
De staking wordt met grote opoffering gevoerd onder leiding van confessionele
vakbonden te zamen met de ‘moderne bond’. De Eendracht.
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Officieren van de militaire politie worden ingezet bij de rellen die onstaan bij de textielstaking in
Twente, georganiseerd door de confessionele vakbonden en ‘De Eendracht’. Het conflict draait om
het voorstel van de werkgevers de lonen opnieuw met tien procent te verlagen.

Schandaal in VS rond Teapot Dome
WASHINGTON, 9 oktober - De Amerikaanse Senaat is begonnen aan de
hoorzittingen in de zaak van de olievelden Teapot Dome en Elk Hills.
De uitgestrekte terreinen van Elk Hills in Californië en Teapot Dome in Wyoming
zijn ruim tien jaar geleden door de Amerikaanse regering aangekocht als reserve
voor de marine. Toen enige jaren later particuliere ondernemingen in de buurt olie
boorden en daarmee mogelijk de marinereserves in gevaar brachten, wist minister
van Binnenlandse Zaken Fall president Harding over te halen de zeggenschap over
de gebieden over te hevelen van het ministerie van Marine naar zijn eigen ministerie.
Zijn argument was dat de regering er meer aan heeft wanneer particuliere oliebedrijven
Elk Hills en Teapot Dome pachten. Dat gebeurde, net zoals bij de contracten met
twee machtige oliebaronnen, via geheime overeenkomsten.
Door geruchten over de activiteiten van Fall daartoe aangezet gelastte senator La
Follette, die altijd wantrouwend is als er sprake is van contacten tussen overheid en
zakenleven, een onderzoek in te stellen. Daaruit is nu gebleken dat minister Fall in
ruil voor de contracten bijna $ 350 000 aan ‘leningen’ van de oliebaronnen heeft
gekregen.
Ook is de campagnekas van de Republikeinse partij flink gespekt.
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Staatsgreep in Duitse deelstaat Saksen

Onlusten in Berlijn naar aanleiding van de door de inflatie ontstane duurte.

BERLIJN, 29 oktober - In de Duitse deelstaat Saksen heeft het leger vandaag de
linkse coalitie afgezet en daarmee feitelijk een militaire putsch gepleegd. De
territoriale bevelhebber van de Reichswehr, generaal Müller, heeft vandaag bovendien
de ministeries in Dresden laten bezetten, nadat de regering van premier Zeigner
eerder geweigerd had om de communistische weerkorpsen, (‘Proletarische
Hundertschaften’) te ontbinden.
In Beieren dreigt tegelijkertijd een militaire greep naar de macht, die voor heel
Duitsland een ernstige dreiging inhoudt. De Beierse commandant van de Reichswehr
heeft eerder deze maand geweigerd een bevel van de minister van Defensie uit te
voeren. Deze had opgedragen om het partijblad van de NSDAP, de Völkischer
Beobachter, te verbieden wegens belediging van de regering. Ondanks aangezegd
ontslag is de bevelhebber toch in zijn ambt gebleven. Op 22 oktober liet deze, generaal
Otto von Lossow, alle troepen van de Reichswehr een eed op Beieren afleggen en
twee dagen later riep hij op om ‘op te marcheren naar Berlijn en daar de nationale
dictatuur uit te roepen’.
Ook in het Rijnland is inmiddels een afscheidingsbeweging actief geworden. Met
Franse steun is daar de ‘Onafhankelijke Rijnse Republiek’ uitgeroepen.
In andere delen van het land worden dagelijks ongeregeldheden gemeld. In
Hamburg woeden felle gevechten tussen communisten en de politie.
De regering-Stresemann heeft inmiddels de nodige volmachten van het parlement
gekregen om bij algemene maatregel van bestuur de financieel-economische wanorde
te bestrijden. Er wordt een begin gemaakt met de uitgifte van een zogenaamde
rentenmark - niet gedekt door goud maar door hypotheken op grond en gebouwen.

Kemal president van Turkse republiek
ANKARA, 29 oktober - Vandaag is in Ankara officieel de republiek Turkije
uitgeroepen. Dit nieuws ging gepaard met 101 saluutschoten.
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De 158 aanwezige afgevaardigden van de Nationale vergadering kozen eensgezind
Moestafa Kemal Pasja tot eerste president van Turkije. Meer dan 100 leden van de
vergadering waren niet aanwezig.
Door het uitroepen van de Turkse republiek en het kiezen van een president komt
er definitief een einde aan het meer dan 600-jarige Ottomaanse Rijk en aan de macht
van de kalief in Istanboel.
De afgelopen jaren was de politieke macht in Turkije verdeeld. Eenerzijds was de
kalief of sultan nog steeds de officiële autoriteit in het land, anderzijds waren de
macht en de bevoegdheid van de Nationale Vergadering onder leiding van Moestafa
Kemal gegroeid. De belangrijkste verandering in de internationale erkenning van
deze twee machtsblokken in Turkije was de uitnodiging deel te nemen aan de
vredesconferentie van Lausanne op 27 oktober 1922, die zowel aan de Nationale
Vergadering als aan de regering van de Sultan werd gestuurd.

Verdeeld
In de vergadering waren de meningen verdeeld over hoe men moest omgaan met de
sultan-kalief. Sommigen vonden dat Sultan Vahiddin moest aftreden en een ander
in zijn plaats moest worden benoemd. Moestafa Kamal nam een radicaler standpunt
in. Hij verklaarde dat de soevereiniteit aan de natie behoorde en vroeg impliciet om
een verandering van het hele politieke systeem.
Door de toenemende macht van Moestafa Kemal voelde sultan Mehmed VI
Vaahideddin zich bedreigd. Op 16 november 1922 zond hij een brief aan generaal
Harrington, de bevelhebber van het bezettingsleger in Constantinopel, waarin hij
schreef dat zijn leven in gevaar was en de Engelsen hem moesten helpen om te
vluchten. De volgende dag vertrok hij op een Brits schip naar Malta. Op 18 november
1922 werd Vahideddin's neef, Abdül-Medjid, door de Nationale Vergadering tot
kalief benoemd.

Republiek
Op 2 oktober jongstleden verlieten de bezettingstroepen Constantinopel en vier dagen
later trokken Turkse troepen de stad binnen. Op 9 oktober schreef een krant in Ankara
dat de Turkse republiek binnenkort zou worden uitgeroepen.
Op 13 oktober besloot de vergadering dat de regering voortaan in Ankara gevestigd
zou zijn. Deze verhuizing van Constantinopel naar Ankara betekende een symbolische
breuk met het verleden, met andere woorden met het Ottomaanse Rijk.
Gisteren verklaarde Moestafa Kemal in besloten kring dat hij de Vergadering zou
verzoeken om Turkije tot republiek te verklaren. De motie die Moestafa Kemal
vandaag indiende, bestond hieruit dat de regeringsvorm een republiek moest zijn,
met aan het hoofd een president die zou worden gekozen door de Vergadering.

Grondwet
De motie werd aanvaard door 158 van de 287 afgevaardigden. Moestafa Kemal werd
tot president van de Turkse republiek gekozen, Ismet Pasja is minister-president
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geworden, tevens is een nieuwe grondwet uitgewerkt. De belangrijkste artikelen
daarin zijn:
1. de Turkse staat is een republiek.
2. De staatsgodsdienst is de islam. De officiële taal van de staat is Turks. De
hoofdstad is Ankara.
3. De soevereiniteit behoort aan de natie.
4. De nationale Vergadering is de ware vertegenwoordigster van Turkije en spreekt
namens de natie.
In de overige punten worden onder meer de bevoegdheden van de Vergadering, de
president en de regering omschreven. Met het uitroepen van de republiek is de droom
van Moestafa Kemal werkelijkheid geworden. Het woord Cumhuriyet (= republiek)
bestaat sinds vandaag in Turkije officieel.
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2.
De SPD-ministers treden uit het kabinet-Stresemann.

2.
In bloedige straatgevechten worden de separatisten uit Aken verdreven. Daar was
op 21 oktober met Franse steun de separatistische republiek van de Pfaltz uitgeroepen.

9.
Hitler en Ludendorff plegen een coup in München, maar deze wordt verijdeld. De
nazi-top wordt gearresteerd. →

10.
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De ex-kroonprins van Duitsland die op het eiland Wieringen geïnterneerd was, vlucht
van Nederland terug naar Duitsland. Hij wordt slechts toegelaten na de belofte zich
van politiek te onthouden en niet in Berlijn te komen.

11.
Ter gelegenheid van de wapenstilstandsdag wordt bij de Arc de Triomphe bij het
graf van de Onbekende Soldaat een eeuwige vlam ontstoken.

15.
De uitgifte van de rentenmark door de Duitse Bank luidt het einde van de inflatie in.
De dollarkoers wordt gefixeerd op 4,2 milljoen mark. →

23.
De regering-Stresemann valt na het aannemen van een motie van afkeuring die door
de SPD is ingediend. →

23.
De Rijksweercommandant generaal von Seeckt verbiedt de NSDAP en de KPD in
heel Duitsland.

24.
Radio Belgique zendt zijn eerste programma uit.

29.
De herstelbetalingscommissie benoemt de Amerikaan Charles Dawes als voorzitter
van een speciale commissie die zich moet bezighouden met het Duitse muntstelsel
en de herstelbetalingen.

30.
In Berlijn treedt het kabinet-Wilhelm Marx aan. Het is een burgerlijke
minderheidsregering, onder leiding van de leider van het katholieke Centrum.
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30.
De separatistische beweging in het Rijnland is onderdrukt.

Geboren:
18.
Alan B. Shepard, Amerikaans astronaut

Gestorven:
19.
Frans Netscher (30-4-1864) Nederlands letterkundige

24.
Michel de Klerk (24-11-1884) Nederlands architect
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Putsch van Hitler mislukt
BERLIJN, 9 november - Een poging tot een staatsgreep van Adolf Hitler en zijn
NSDAP in Munchen is vandaag mislukt. Bij een mars door de stad zijn de NSDAP-ers
door de politie ter hoogte van de Feldherrn-halle verjaagd.
Hierbij zijn 16 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. Adolf Hitler
zelf is nog voortvluchtig, zijn medeputschist, generaal Erich Ludendorff, is
gearresteerd.
De poging van Hitler om in Beieren de macht over te nemen was gisteravond
begonnen. Hij was toen een zaal van de Bürgerbräukeller binnengedrongen, waar
op dat moment Generalstaatskommissar Gustav von Kahr, de aanwezigen toesprak.
Hitler had hier met een pistool in het plafond geschoten en om stilte verzocht, waarna
hij verklaarde dat zowel de Beierse als de nationale regering van haar bevoegdheden
was ontheven. Daarna volgde een gesprek met de militaire machthebbers in Beieren
in een klein zijkamertje, waar Hitler probeerde hen te overreden tot een mars op
Berlijn onder leiding van de NSDAP.
Generaal Ludendorff besloot bij dit beraad om de zijde van Hitler te kiezen en
ook de anderen zegden hun deelneming

Adolf Hitler en Erich Ludendorff.

toe. Na het verlaten van het Bürgerbräuhaus troffen de militairen echter
tegenmaatregelen tegen Hitler. De volgende ochtend - vandaag - kwam er een
verklaring van Hitler uit en tegelijk een herroeping van de Beierse machthebbers van
datgene wat zij Hitler de avond tevoren hadden toegezegd. Zij beriepen zich hierbij
op het feit dat Hitler hen ‘onder druk tot verklaringen had gedwongen’ die zij niet
konden ondersteunen.
Om te redden wat er te redden viel besloten Hitler en Ludendorff vervolgens tot
een mars door de stad die echter door de politie tot stilstand kon worden gebracht.

Stresemann neemt ontslag
BERLIJN, 23 november - Rijkskanselier Gustav Stresemann heeft zijn ontslag
ingediend. Dit is gebeurd nadat hij in het parlement de vertrouwenskwestie had
gesteld en deze door de Rijksdag met 151 tegen 231 stemmen (7 onthoudingen) werd
verworpen. De doorslag bij de stemming gaven de sociaal-democraten, die eerder al
wegens de in hun ogen ongelijke behandeling van Saksen en Beieren het kabinet van
de grote coalitie hadden verlaten.
De val van Stresemann komt juist op een moment dat, na de rampspoed van de
afgelopen maanden, de toestand in Duitsland weer begint op te klaren. De
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separatistenbeweging in het Rijnland en het Ruhrgebied stelt niet veel meer voor
door gebrek aan steun vanuit de bevolking. In Beieren zijn de militairen door hun
verzet tegen Hitler feitelijk weer in het regeringskamp teruggekeerd en ook in Saksen
en Thüringen hebben normale regeringen weer de macht in handen. Door de
bijzondere volmachten die generaal von Seeckt eerder van rijkspresident Ebert heeft
gekregen om tegen insubordinatie op te treden, is de orde allengs weer hersteld.
Dankzij de persoonlijkheid van Stresemann heeft generaal von Seeckt ook de
verleiding weerstaan om de macht te grijpen, zoals diverse militairen in zijn omgeving
hem hadden aangeraden.

Duitse spotprent tegen speculanten.

Ook de munt stabiliseert zich boven verwachting snel, nu de zogenaamde
rentenmark blijkt te functioneren.
Reusachtige problemen blijven daarentegen de herstelbetalingen en de Franse
bezetting van het Ruhrgebied. President Ebert - zelf van huis uit sociaal-democraat
- heeft binnenskamers zijn partijgenoten over hun stemgedrag tegen rijkskanselier
Gustav Stresemann de les gelezen. Ebert: ‘De aanleiding waarom jullie de kanselier
ten val hebben gebracht, is over zes weken vergeten maar degevolgen van jullie
domheid zullen jullie over tien jaar nog merken.’
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8.
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Bij de Britse parlementsverkiezingen verliest de regerende conservatieve partij en
winnen de Liberalen en Labour. Churchill verliest zijn zetel aan een Labourkandidaat.
→

8.
De VS en Duitsland sluiten een vriendschaps- en handelsverdrag.

8.
In Duitsland wordt een loon- en prijsstop afgekondigd en worden de werktijden
verlengd.

10.
In Polen treedt het kabinet-Grabski aan.

10.
De Nobelprijs voor literatuur wordt verleend aan de Ier William Butler Yeats. De
prijs voor natuurkunde wordt toegekend aan de Canadezen F.G. Banting en J.J.
MacLeod voor de ontdekking van insuline. Als echter bekend wordt dat de laatste
slechts zijn laboratorium ter beschikking heeft gesteld, ontketent de jurybeslissing
kritiek. Banting deelt zijn prijs demonstratief met zijn medewerker Ch. Best, en
MacLeod met een andere medewerker, J.B. Collip.

13.
In Mexico doet Huerta wederom een greep naar de macht en roept zich uit tot
voorlopig president.

17.
In Griekenland wordt koning George II afgezet in een door het leger en aanhangers
van Venizelos geleide republikeinse omwenteling.

18.
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Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje sluiten de conventie van Tanger af, waarin de
status van deze stad wordt vastgelegd.

23.
De Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) koopt het natuurgebied De Paasheuvel te
Vierhouten (Veluwe).

27.
Op de Japanse prins-regent Hirohito wordt een mislukte aanslag gepleegd.

Geboren:
3.
Maria Callas (ps. van Maria Mengeghini-Calogeropoulos) († 16-9-1977)
Amerikaans operazangeres van Griekse origine

12.
Gerard (Kornelis van het) Reve, Nederlands schrijver en dichter

Gestorven:
28.
Alexandre Gustave Eiffel (15-12-1832)
Frans architect en ingenieur

Britse Unionisten raken absolute meerderheid kwijt
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Verkiezingsaffiche van de Labourpartij. Velen dachten dat socialisme gelijk stond met bloedvergieten
en chaos.

LONDEN, 8 december - De Conservatieven van premier Baldwin hebben tijdens
de jongste algemene verkiezingen in Engeland hun absolute meerderheid ten opzichte
van de andere partijen verloren.
Daarmee is een politieke situatie ontstaan die geen precedent heeft in de moderne
Britse geschiedenis. De Conservatieve meerderheid van 77 zetels vóór de ontbinding
van het parlement is door de kiezers omgezet in een minderheid van 94 zetels
tegenover de andere partijen.
De resultaten zijn, terwijl uit 13 kiesdistricten de uitslagen nog niet binnen zijn:
Conservatieven 254 zetels, Labourpartij 192, Liberalen 149, andere 7 zetels.
Baldwin is sinds 22 mei van dit jaar premier. Hij volgde Bonar Law op, die om
gezondheidsredenen zijn ambt moest neerleggen en in oktober overleed.
Baldwin is een verklaard voorstander van een protectionistische politiek als middel
om de Britse economische problemen op te lossen.
Zijn verzoek aan de kiezers om zijn beleid van bescherming van de thuismarkt te
steunen is echter niet beantwoord. Aangenomen wordt dat Baldwin zal aanblijven
als premier en leider van de grootste individuele partij om over enkele maanden weer
verkiezingen uit te schrijven, als de oppositie van de Liberalen en de Labourpartij
te groot blijkt te zijn.
Alternatieven zijn samenwerkingsvormen tussen de Unionisten en een deel van
de Liberalen en een coalitie tussen Liberalen en Labour-partij.
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1.
Als vervanger van de verboden NSDAP worden de Grossdeutsche Volksgemeinschaft
en het Völkische Block opgericht.

13.
Bij de parlementsverkiezingen in Egypte behaalt de nationalistische Wafd-partij een
eclatante overwinning.

14.
De Geallieerden wijzen Fiume (Rijeka) uiteindelijk toch toe aan Italië.

15.
Het sinds de verwerping van de Vlootwet demissionaire kabinet-Ruys de
Beerenbrouck keert na het mislukken van de formatiepogingen van Koolen en
Beelaerts van Blokland ongewijzigd terug, nadat de koningin, gezien de politieke
impasse en de economische crisis, het ontslag van het kabinet geweigerd had.

21.
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In Gorki bij Moskou overlijdt op 53-jarige leeftijd Vladimir Iljitsj Oeljanov, alias
Lenin. →

22.
De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV te IJmuiden opgericht in 1918 - worden in gebruik gesteld.

22.
Het Britse kabinet-Baldwin komt ten val. →

23.
Ramsay MacDonald vormt in Groot-Brittannië het eerste Labourkabinet in de Britse
geschiedenis. →

24.
Mussolini verbiedt alle niet fascistische vakbonden.

25.
In Chamonix worden de Olympische Winterspelen geopend. →

27.
De Wafd-partijleider Saad Zaghloel Pasja wordt op grond van de
verkiezingsoverwinning door koning Foead benoemd tot premier.

30.
In Kanton wordt het eerste landelijke Guomindang (Kwomintang)-congres afgesloten.
De partij heeft haar lidmaatschap voor communisten opengesteld. →

31.
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Het Tweede Congres van Sovjets van de USSR neemt de grondwet van de federale
republiek aan.

Geboren:
29.
Luigi Nono, Italiaans componist

Gestorven:
24.
Theophilo Braga (24-2-1843) Portugees dichter, schrijver en republikeins politicus

Rouw in SU na dood van Lenin

Bij het doodsbed van Lenin rouwen zijn echtgenote (1) en zuster (2).

MOSKOU, 22 januari -Vladimir Iljitsj Lenin, de premier van de Sovjet-Unie, is
gisteravond in het bij Moskou gelegen dorp Gorki overleden. Als doodsoorzaak is
opgegeven een verlamming van de ademhalingsorganen als gevolg van een nieuwe
beroerte.
Om tien voor half twaalf vanochtend opende het staatshoofd van de USSR, Kalinin,
een korte zitting van het Al-Russisch Sovjet-Congres. Hij verzocht iedereen te gaan
staan. Terwijl Kalinin de tranen over het gezicht stroomden klonk er in de zaal van
het Kremlin plotseling een begrafenismars. De president maakte daar met een
handgebaar een eind aan en zei: ‘Ik breng u vreselijk nieuws over onze dierbare
kameraad Vladimir Iljitsj.’ Op dat moment begon een vrouw in het gehoor te snikken.
Met moeite vervolgde Kalinin: ‘Gisteren kreeg hij een nieuwe beroerte en...’ - hier
kon Kalinin niet verder en pas na een pauze, waarin zijn hele lichaam schokte, ging
hij verder ‘... stierf’.
De afgevaardigden barstten in tranen uit en voor een ogenblik dreigde
massahysterie. Kalinin was niet in staat de afgevaardigden tot de orde te roepen; dat
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deed met een korte, energieke oproep de secretaris van de Russische Federale Unie,
Joenakidze. Pas toen kon Kalinin verder spreken en las hij het medisch bulletin voor,
waaruit bleek dat Lenin gisteravond om tien voor zeven is gestorven.
Met Lenin is een militant marxist, een veelzijdig ideoloog, de inspirator van de
Oktoberrevolutie, en de architect, stichter en leider van de jonge Sovjetstaat
heengegaan. De Oktoberrevolutie van 1917 wordt door velen gezien als een van de
belangrijkste gebeurtenissen van de twintigste eeuw en Lenin gaat aldus als een van
de grootste historische persoonlijkheden van deze eeuw de geschiedenis in.
Lenin werd als Vladimir Iljitsj Oeljanov op 22 april 1870 geboren in Simbirsk.
Zijn broer werd in 1887 opgehangen wegens betrokkenheid bij een aanslag op de
tsaar; Lenin zelf werd jurist maar heeft slechts kort als advocaat gewerkt: vanaf
ongeveer 1893 is hij beroepsrevolutionair geweest. Hij bezocht in 1895, toen hij al
geruime tijd marxist was, verbannen Russische revolutionairen in West-Europa en
werd bij terugkeer wegens zijn revolutionaire activiteiten naar Siberië verbannen.
Daar trouwde hij met Nadezjda Kroepskaja.
Na zijn terugkeer uit ballingschap ging Lenin in 1900 naar West-Europa. Met
onder anderen Plechanov en Martov gaf hij in München het blad Iskra uit met het
doel de verdeelde ballingengemeenschap tot een sociaal-democratische partij te
verenigen.
Lenin heeft zich nooit aan andere marxisten geconformeerd voor zover het zijn
denkbeelden over de revolutie betreft. Veel marxisten meenden dat het kapitalisme
het proletariaat vanzelf naar het socialisme zou leiden, Lenin echter meende dat het
alleen door een stringent geleide partij van gedisciplineerde beroepsrevolutionairen
zou kunnen worden geleid. Dit thema beheerste het Tweede Congres van 1903 in
Londen (het eerste, in 1898 in Minsk, mislukte). Een jaar eerder had Lenin in zijn
boek Wat te doen zijn denkbeelden over de partij als voorhoede van het proletariaat
neergelegd. Hoewel Lenin en zijn aanhangers op het Tweede Congres in de
minderheid waren, boekten zij toch belangrijke overwinningen: dank zij het
‘overlopen’ van ontevreden joodse sociaal-democraten, de Bund, werd Lenins vleugel
een meerderheid, die tot de formele breuk in de partij in 1912 de bolsjeviki werd
genoemd; de rivaliserende vleugel heette de groep der mensjeviki. Bolsjeviki en
mensjeviki bestreden elkaar jarenlang zeer heftig. De mensjeviki beschuldigden
Lenin ervan een dictatuur niet van, maar over het proletariaat te willen vestigen.
Beide vleugels hingen Plechanovs denkbeeld van een revolutie in twee fasen aan:
een burgerlijke, gevolgd door een proletarische revolutie. De mensjeviki zagen de
burgerlijke revolutie als een revolutie van de bourgeoisie, met het proletariaat als
tactische bondgenoot. Lenin was tegen dat bondgenootschap: het proletariaat was
de drijvende kracht van de revolutie, de bourgeoisie was onverbeterlijk
contrarevolutionair en alleen de boeren konden een partner van de arbeiders zijn.
Deze geschilpunten werden actueler na de mislukte revolutie van 1905.
Lenin werd in 1907 opnieuw in ballingschapgedreven. Hij kreeg niet alleen te
maken met een krachtige oppositie van de mensjeviki maar werd ook door andere
ontwikkelingen gehinderd: bescheiden hervormingen in Rusland en een doelmatig
optreden van de geheime politie holden het partijlidmaatschap uit. De Grote Oorlog
was voor Lenin een teleurstelling: in vrijwel alle Europese landen bleken de
sociaal-democraten gretige deelnemers aan de ‘kapitalistische’ oorlog.
Lenin was een gedesillusioneerd man toen in 1917 in Rusland de Februarirevolutie
uitbrak. In april kwam hij naar Sint-Petersburg terug. Naarmate de Voorlopige
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Regering van Kerenski aanhang verloor, stegen de kansen van Lenin. In november
bracht een tweede revolutie hem eindelijk aan de macht.
Als premier (voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen) maakte hij een
einde aan de Russische deelneming aan de oorlog, al was het verdrag van
Brest-Litovsk uiterst pijnlijk. In 1918 brak de burgeroorlog uit die pas in 1920 werd
beslist. De onrust, de chaos, de mislukking van het economisch beleid en de interne
en externe bedreigingen dreven Lenin in 1921 enerzijds tot een economische
liberalisatie, anderzijds tot een politiek steeds repressiever bewind. Sinds 1922 was
Lenin ziek en nog slechts op afstand bij het Sovjet-beleid betrokken.
Vorig jaar heeft Lenin via Trotski nog geprobeerd zijn aanvankelijke ‘kroonprins’
Stalin uit de functie van partijsecretaris te zetten. De immense macht van Stalin en
aarzelingen van Trotski hebben dat echter verhinderd en op het 12de Congres van
april vorig jaar kon Stalin het uitgebreide Centrale Comité geheel met eigen
aanhangers aanvullen. Een nieuw offensief van Trotski, zijn aanhangers en buitenspel
gezette democratisch-centralisten mislukte in de herfst: de oppositie, die Stalin
economisch mismanagement en antidemocratisch gedrag verweet, werd door de door
Stalin opgebouwde partijmachinerie verpletterd en eerder deze maand wegens
antimarxistische afwijkingen en factionalisme veroordeeld.
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MacDonald Britse premier
LONDEN, 23 januari - Na een korte kabinetsvergadering heeft de Britse premier
Baldwin gisterochtend zijn ontslag aangeboden. Labourleider Ramsay MacDonald
zal op verzoek van de koning een nieuwe regering vormen en leiden.
Gisteravond al maakte premier MacDonald de volgende benoemingen bekend:
Philip Snowden (Financiën), Arthur Henderson (Binnenlandse Zaken), J.H. Thomas
(Koloniën), Stephen Walsh (Oorlog), Sir Sidney Olivier (minister voor India),
Brigade-generaal C.B. Thomson (Luchtvaart), Lord Chelmsford (Marine), Sidney
Webb (Handelsraad), John Wheatley (Gezondheid).
Premier MacDonald neemt de portefeuille van Buitenlandse Zaken voor eigen
rekening.
Aangezien de meeste kabinetsleden geen ministeriële ervaring hebben, zijn alle
partijen overeengekomen de kamervergaderingen voor drie weken op te schorten,
opdat de ministers gelegenheid hebben zich in te werken.
Maar als de spoorwegstaking blijft voortduren kan de regering het parlement toch
op korte termijn bijeenroepen met verwijzing naar de Wet op de noodtoestand.

Guomindang naar links
KANTON, 30 januari - Vandaag is in Kanton het eerste nationale congres van de
Guomindang afgesloten. Op dit congres waren ook communisten, onder wie Mao
Zedong, aanwezig onder de 165 afgevaardigden.
Het congres werd voorgezeten door de oprichter van de Guomindang, Sun
Zhongsan (Soen Jat-sen). In de toespraken werd nadruk gelegd op de strijd tegen het
feodalisme. De communistische leider Li Dazao sprak zijn voldoening uit over de
verwerkelijking van het bondgenootschap tussen Chinese revolutionairen in de strijd
tegen het feodalisme en het imperialisme.
Het congres werd drie dagen onderbroken als teken van rouw wegens het overlijden
van de leider van de Russische communistische partij, Lenin.
Chinese communisten mogen voortaan op individuele basis lid worden van

De communistische afgevaardigde Mao Zedong.

de Guomindang en kunnen in aanmerking komen voor leidende functies binnen deze
partij.

Wintersportspektakel in Chamonix
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CHAMONIX, 25 januari - Het wintersportfestijn in Chamonix heeft nog niet de
eretitel van Olympische Winterspelen gekregen, maar vindt plaats onder de naam
van Internationale Wintersportweek. Dat is om de Scandinavische landen mild te
stemmen voor het initiatief. Zij vrezen geduchte concurrentie voor hun eigen noordse
Spelen.
De sportweek duurde van 25 januari tot 4 februari. Zestien landen hebben in totaal
294 deelnemers gestuurd, onder wie 13 vrouwen. Het kunstschaatsen en het ijshockey
stonden al eerder als nummer op het programma van de Zomerspelen in 1908 en
1920. In dat laatste jaar realiseerde Canada de Olympische titel in het ijshockey en
verdedigt nu met succes de kroon in de Franse wintersportplaats. In vijf wedstrijden
scoren de Canadezen 110 maal en krijgen slechts drie doelpunten tegen. De finale
tegen Amerika (6-1) ontspoort regelmatig.
Finnen en Noren beheersen het schaatsen, met de Fin Clas Thunberg als drievoudige
winnaar op de 1500 en de 5000 meter en bij het all-round kampioenschap. Het skiën
bestaat uitsluitend uit het langlaufen, waarbij de Noor Thorlief Haug driemaal goud
wegsleept. Bij het kunstschaatsen bezet de 11-jarige Sonja Henie de achtste en laatste
plaats. De Noorse nimf ontpopt zich later tot een grootse kampioene, die maar liefst
$ 47,5 miljoen verdient aan films en ijsrevues.

De ijshockeyploeg van Canada in de wedstrijd tegen Zweden.
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1.
In Amsterdam wordt het Nederlandsch Persmuseum geopend.
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1.
De Britse Labourregering gaat over tot diplomatieke erkenning van de USSR.

3.
In Rusland wordt Alexei Ryko gekozen tot opvolger van Lenin als voorzitter van de
Raad van Volkscommissarissen (minister-president).

7.
De Italiaanse regering-Mussolini knoopt diplomatieke betrekkingen aan met de
USSR.

8.
In Amerika wordt voor de eerste maal de doodstraf in een gaskamer voltrokken. →

10.
In Leuven wordt door studenten gedemonstreerd ten gunste van de Vlaamse
taalactivist August Borms. →

18.
De Amerikaanse minister van Marine, Edwin Denby, wordt gedwongen tot aftreden
vanwege het zogenaamde Teapot Domeschandaal, het verkwanselen van olievoorraden
van de marine aan particulieren door leden van de regering-Harding. De Senaat is
bezig met een onderzoek naar dit corruptieschandaal.

18.
De Beierse minister-president von Kahr en de Beierse Reichswehr-commandant von
Lossow treden terug in verband met de op komst zijnde rechtszaak tegen Hitler en
Ludendorff.

23.
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Groot-Brittannië verlaagt de invoerrechten van Duitse produkten van 26 tot 5%.

24.
Mahatma Gandhi wordt na een zware operatie uit de gevangenis ontslagen. →

26.
In München begint het proces tegen Hitler c.s. in verband met hun couppoging in
november.

27.
Het Belgische kabinet-Theunis komt ten val als de Kamer het handelsakkoord met
Frankrijk verwerpt. →

28.
De VS interveniëren in Honduras.

Gestorven:
3.
Thomas Woodrow Wilson (28-12-1856) Amerikaans democratisch politicus

20.
Edmond Picard (15-12-1836) Belgisch jurist en schrijver
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Deze maand worden in de RAI te Amsterdam de nieuwste snufjes op autogebied getoond.

Studentenbetoging in Leuven ten gunste van Borms
LEUVEN, 10 februari - In Leuven hebben een paar duizend studenten deelgenomen
aan een Bormshulde, die tevens een betoging was voor algemene amnestie voor de
politiek veroordeelden van de Grote Oorlog (de zogenaamde activisten).
De manifestatie was georganiseerd door het Fronters-Amnestie-Comité. Na een
optocht vond in het socialistische ‘Achturenhuis’ een meeting plaats, waarop de
veroordeling van de Vlaams-nationalistische leider August Borms werd gelaakt en
in een motie volledige amnestie werd geëist.
Na de meeting trokken de studenten in groepjes van drie - er was een
samenscholingsverbod van meer dan vier personen uitgevaardigd - naar de gevangenis
van Leuven, waar Borms opgesloten zit. Daar werden het ‘Onze Vader’, ‘Wees
gegroet’ en ‘Glorie zij de Vader’ gebeden. Voor de gevangenispoort werden bloemen
neergelegd door onder anderen de twee dochters van Borms. Naderhand kwam het
tot schermutselingen met de rijkswacht; enkele studenten werden gearresteerd.

Doodstraf in gaskamer voltrokken
CARSON CITY, 8 februari - In de gevangenis van Carson City in de Amerikaanse
staat Nevada is voor het eerst een doodvonnis voltrokken met behulp van een
gaskamer. Het initiatief daartoe is genomen door majoor D.A. Turner die meent dat
het gebruik van een gaskamer de ‘snelste en meest humane methode (is) om een
mens te doden’.
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Mahatma Gandhi op vrije voeten na zware operatie
DELHI, 24 februari - Mahatma Gandhi, de charismatische leider van het Indiase
Nationale Congres, is vandaag uit zijn gevangenschap ontslagen vanwege zijn zwakke
gezondheid na een zware operatie. Gandhi was in maart 1922 tot zes jaar
gevangenisstraf veroordeeld wegens opruiing. Zijn vreedzame boycotactie was in
de loop van 1922 in een geweldspiraal terechtgekomen.
Tijdens Gandhi's gevangenschap is er in het Congres fel gediscussieerd over de
methoden die Gandhi wil hanteren om voor India zelfbestuur af te dwingen. Daarbij
zijn veel politici aan hindoe- en moslimzijde tot de conclusie gekomen dat de
provinciale partijorganen meer zelfstandig moeten gaan opereren en dat de partij
zich in het algemeen gematigder moet opstellen. De belangrijkste vleugel van de
partij, die onder leiding staat van Motilal Nehru, nam alsnog in september vorig jaar
deel aan de verkiezingen zij het om van binnen uit obstructie te kunnen plegen tegen
het Britse politieke systeem.
In de tussentijd is er ook een einde gekomen aan de kwetsbare alliantie tussen
moslims en hindoes in de partij. Beide bevolkingsgroepen vliegen elkaar, ook op
straat, steeds meer in de haren.

Regering-Theunis biedt ontslag aan
BRUSSEL, 27 februari - In België heeft vandaag de Kamer het Frans-Belgische
handelsakkoord vervangen dat in 1923 werd gesloten. De regering Theunis, die aan
de aanvaarding van dit ontwerp de vertrouwenskwestie had verbonden, kon niet
anders dan haar ontslag aanbieden.
De redenen voor de afkeuring liggen voor het grijpen. In België heeft de bezetting
van het Ruhrgebied die mede het gevolg was van het Frans-Belgisch militair akkoord,
bij veel Vlamingen, zowel socialisten als katholieken en fronters, kwaad bloed gezet.
Daarenboven zijn de Vlamingen niet erg blij met de taaltoestanden in het leger die
mede door de felle tegenwerking van de liberalen slechts een schijnoplossing hadden
gekregen. Met de Nolf-universiteit te Gent hadden de Vlamingen ook maar ten dele
hun zin gekregen. Vooral de Antwerpenaars, onder wie Van Cauwelaert, waren bang
dat het voor België toch al nadelige handelsakkoord de haven van Antwerpen zou
schaden. De nauwe banden met Frankrijk zouden het Antwerpse achterland dat ook
aan de Ruhr ligt, sterk kunnen benadelen.
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1.
In Duitsland wordt het verbod van de KPD - door Reichswehr-commandant von
Seeckt tijdens de noodtoestand in november uitgevaardigd - opgeheven.

3.
Tussen Duitsland en Turkije wordt een handels- en vriendschapsverdrag getekend.

3.
Na een beslissing van de Turkse Nationale Vergadering te Angora (Ankara) wordt
het kalifaat in Turkije officieel afgeschaft. →

De Turkse Nationale Vergadering in Angora (Ankara) besluit op 3 maart het kalifaat in Turkije
officieel af te schaffen. Foto: Abdel Medjid, de laatste afgezette Osmaanse kalief poseert met zoon
en dochter in zijn ballingsoord Zwitserland.

6.
De Britse Labourregering verlaagt de begroting van het ministerie van Oorlog met
£ 7 miljoen.

9.
Fiume (Rijeka) wordt met het Istrisch schiereiland door Italië geannexeerd. Mussolini
ziet van andere aanspraken op de Adriatische kust af. →
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11.
In België treedt het derde kabinet-Theunis aan.

13.
De Duitse Rijksdag wordt ontbonden. Nieuwe verkiezingen zullen in mei plaatsvinden.

17.
Zweden en de USSR knopen diplomatieke banden aan en sluiten een handelsverdrag.

17.
In Berlijn beginnen besprekingen tussen Nederlandse en Russische diplomatieke
vertegenwoordigers over een eventuele diplomatieke erkenning van de USSR door
Nederland.

24.
In Griekenland wordt door het parlement officieel de republiek geproclameerd.
Aangezien de afgezette koning niet vrijwillig wil abdiceren, zal deze beslissing
onderworpen worden aan een referendum.

25.
Koundouriótis wordt door het parlement in Athene gekozen tot president van
Griekenland.

27.
In Frankrijk treedt het nieuwe kabinet-Poincaré aan.

27.
Canada gaat over tot diplomatieke erkenning van de USSR.
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29.
Tussen Beieren en het Vaticaan wordt een concordaat gesloten. De geestelijke vader
hiervan is de nuntius in München, mgr. Pacelli.

31.
De Londense transportstaking die een week heeft geduurd en waarbij 40 000 mensen
waren betrokken, wordt opgeheven.

Gestorven:
22.
R.G. Nivelle (15-10-1856) Frans militair

Zuidslavië stemt in met Italiaanse annexatie Fiume
BELGRADO, 9 maart - Zuidslavië heeft vandaag na drie jaar dwarsliggen ingestemd
met de Italiaanse annexatie van Fiume.
In ruil daarvoor heeft Italië zijn aanspraken op grote delen van de Dalmatische
kust laten vallen en heeft het ook het bij Fiume gelegen Porto Barros aan Zuidslavië
afgestaan.
Met de beslissing van Zuidslavië komt een eind aan een kwestie die negen jaar
heeft gesleept. De Italianen werd in 1915 een fors deel van de Dalmatische kust
beloofd, als beloning voor de Italiaanse deelneming aan de oorlog. Daar was Fiume
overigens niet bij. Na de oorlog eiste Italië prompt de bij het akkoord van Londen
toegezegde gebieden op, hetgeen voor prins-regent Alexander reden was in 1918
grote haast te maken met de uitroeping van zijn Koninkrijk van Serviërs, Kroaten
en Slovenen.
In datzelfde jaar beloofde Italië op een Congres van Onderdrukte Nationaliteiten
het Zuidslavische zelfbeschikkingsrecht te erkennen, maar in 1919 deed Rome niets
toen de flamboyante D'Annunzio met zijn proto-fascisten Fiume binnentrok en
bezette.
Pas in november 1920 werd in het Verdrag van Rapallo een nieuwe grens bepaald.
Italië kreeg het grootste deel van Istrië, vier Dalmatische eilanden en de stad Zara
(Zadar).
Fiume werd een vrije stad, die in maart 1921 door de fascisten van Mussolini werd
bezet. Pas sinds vandaag is die bezetting rechtmatig. In Belgrado heerst echter veel
bitterheid en animositeit over het gedwongen afstaan van de belangrijke havenstad.
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1.
Door het gerechtshof te München worden Hitler en enkele mededaders van de putsch
in november wegens hoogverraad tot 5 jaar vestingstraf veroordeeld. Ludendorff
wordt vrijgesproken. →

6.
Bij de verkiezingen in Beieren winnen de rechtse partijen. Het Völkische Block,
zoals de nazi's zich nu noemen, krijgt 17,8% van de stemmen.

6.
De met intimidatie en terreur gepaard gaande verkiezingen in Italië leveren een bijna
tweederde meerderheid op voor de fascistische partij. →

11.
Bij de Deense Folketing-(parlements)-verkiezingen winnen de socialisten. Hun leider
Stauning gaat een kabinet formeren.

13.
Het Griekse volk spreekt zich bij plebisciet uit voor invoering van de republiek.

15.
Bij ongeregeldheden tussen flaminganten en franskiljons in Leuven valt een
slachtoffer. →
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16.
In Nederland wordt de Arbeidsgeschillen wet, die het college van Rijksbemiddelaars
in het leven roept om bij stakingen te bemiddelen, van kracht. De invoering hiervan
is versneld door de grote Twentse textielstaking die zich nu al 5,5 maand voortsleept.

16.
De Duitse regering stemt in met het Dawes-plan om de bepalingen van de
herstelbetalingen te versoepelen.

22.
In Den Haag wordt de Vereeniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken
opgericht.

23.
In het Londense Wembley wordt de British Empire Exposition door koning George
V geopend.

25.
Danseres Lili Green kondigt een optreden aan. →

27.
In Antwerpen speelt het Belgisch elftal gelijk tegen Nederland (1-1).

Geboren:
3.
Marlon Brando, Amerikaans filmacteur

Gestorven:
14.
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Louis Henry Sullivan (3-9-1856) Amerikaans architect
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Mild vonnis voor Hitler
BERLIJN, 1 april - In het proces tegen Adolf Hitler en zijn medestrijders zijn door
de rechtbank in München milde vonnissen geveld.
Hitler zelf kreeg voor zijn aandeel in de poging tot een staatsgreep van november
vorig jaar een gevangenisstraf van vijf jaar. Dat is de minimale straf die volgens de
wet op de door Hitler begane daad is gesteld. De straf kan worden uitgezeten op een
burcht in Landsberg am Lech en Hitler zal dus niet naar een gevangenis hoeven.
Naast deze straf moet Hitler een boete van 200 goudmark betalen.
Ook zijn medeplichtigen zijn er met lichte straffen vanaf gekomen. Erich
Ludendorff tegen wie tijdens het proces ernstig belastend materiaal boven tafel was
gekomen, werd door de rechtbank vrijgesproken.
Het proces zelf heeft Hitler en zijn NSDAP een unieke kans tot publiciteit gegeven,
die door de eerste ten volle is benut.
Voor het proces, dat op 26 februari in het Volksgericht van Beieren was begonnen,
was een overweldigende belangstelling van de kant van de pers, zowel uit binnenals buitenland.
Zeventig journalisten volgden dagelijks de procesgang, terwijl meer dan 300
journalisten in het begin om toegang hadden verzocht. Vele kolommen op de
voorpagina's maakten vanaf februari dat Hitler voor het eerst ook buiten Beieren een
brede bekendheid verwierf.
De Beierse rechters gaven Hitler alle kans om van dit publicitaire podium gebruik
te maken. Hij kon uitvoerige redes houden vol aanvallen op de Republiek van Weimar
en doorspekt met demagogische beschuldigingen aan het adres van al die politici,
die in zijn ogen de Duitse eer schonden. Op geen van de 24 procesdagen werd Hitler
onderbroken, ook wanneer zijn redevoeringen voor de procesgang niet ter zake deden.
Eigenlijk had het proces voor een federaal gerechtshof gevoerd moeten worden,
maar rijkspresident Ebert was met een behandeling door de rechterlijke macht in
Beieren akkoord gegaan met de bedoeling een brug te slaan naar deze deelstaat, waar
de argwaan jegens Berlijn zo demonstratief aanwezig was.
Het gevolg hiervan was echter wel dat de rechtsgang niet zo nauwgezet werd
gevolgd. Te veel Beierse hoogwaardigheidsbekleders hebben zich immers in de herfst
van 1923 niet gedragen volgens de bepalingen van de grondwet en zich aan
insubordinatie jegens het centrale gezag van de Weimarrepubliek schuldig gemaakt.
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‘Het Hitler-proces of hoe Kahr het vaderland gered heeft’ - een karikatuur uit Simplicissimus op de
tweeslachtige houding van de Beierse rijkscommissaris Gustav von Kahr die de brandstichter Hitler
op de schouders draagt en tegelijk de hulp van de politie inroept. Von Kahr is een van de machthebbers
in Beieren die de bevelen van de centrale regering in Berlijn gewoon naast zich neerlegde.

Terreur bij verkiezingen
ROME, 6 april - Bij parlementsverkiezingen in Italië hebben de fascisten 65 procent
van de stemmen gekregen en 374 van de 535 zetels.
De verkiezingscampagne werd gekenmerkt door veel geweld. Op fascistische
‘Listone’ waren ook niet-fascisten opgenomen om ervoor te zorgen dat de partij de
grootste zou worden en zo van de nieuwe Kieswet zou kunnen profiteren. Maar
daarnaast werden veel kandidaten van de oppositie geïntimideerd. Een socialistische
afgevaardigde werd vermoord, huizen werden geplunderd, politieke bijeenkomsten
verstoord.
De fascisten, die ook financieel gesteund werden door de werkgeversorganisatie
Confindustria, kregen bij hun gewelddadige acties vaak hulp van de plaatselijke
politie. Op de verkiezingsdag zelf werd bovendien op veel plaatsen door fascisten
fraude gepleegd.
Premier Mussolini deed geen enkele poging om het geweld te keren. Op 28 januari,
drie dagen nadat de Kamer was ontbonden, had hij gezegd: ‘Wanneer het om het
vaderland gaat, wanneer het om het fascisme gaat, zijn we bereid te doden en
testerven.’
De verkiezingsuitslag betekent dat de fascisten, die in 1921 slechts 35 zetels hadden
gekregen, zich nu als een parlementaire groep kunnen presenteren.
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Fascistische propaganda: een fascist veegt zijn voeten af aan de Rode vlag.

De oppositiepartijen, waaronder de Volkspartij, hebben 39, de twee socialistische
partijen samen 46 en de communisten 19 zetels veroverd. De liberalen, democraten
en republikeinen bezetten samen 52 zetels.

De Co-opera-tie treedt op in Parijs
PARIJS, 28 april - Hedenavond verzorgt een aantal Nederlandse toonkunstenaars,
onder wie Liesbeth Poolman-Meissner en Otto Fanger, in Parijs een uitvoering van
Wagners Tristan en Isolde. Het gezelgschap staat onderleiding van Albert van Raalte
en Alex. Poolman en noemt zichzelf ‘de Coöperatieve Vereengiging ter Bevordering
der Muziekdramatische Kunst in Nederland.’ of kortweg ‘De Co-Opera-tie’. De
Co-opera-tie werd vorig jaar opgericht als voortzetting van de Nationale Opera en
wordt in Frankrijk aangekondigd als Opéra National de La Haye.

Lili Green zet traditie Duncan voort
UTRECHT, 25 april - ‘Vanavond wordt in Tivoli een Concert en Ballet gegeven ten
bate van de ondervoede Nederlandsche kinderen in den vreemde’. In dit curieuze
pamflet wordt onder meer het optreden aangekondigd van de danseres Lili Green,
die in navolging van de beroemde Isadora Duncan dansrecitals geeft. Hiertoe is zij
in 1906 door Duncan persoonlijk aangespoord en vanaf 1910 brengt zij samen met
haar danspartner Andreas Pavley (Henk van Dorp) programma's met oriëntaalse en
op de klassieke oudheid geënte dansen.
Rond 1922 richtte zij in Den Haag samen met haar partner Margareth Walker een
dansschool op, waar behalve plastiek en ritmiek ook klassiek ballet gegeven wordt.

Vlaamse student wordt neergeschoten
LEUVEN, 15 april - In Leuven is de 25-jarige student Berten Vallaeys uit Roeselare
door de Waalse student Gabriel Colback neergeschoten en ernstig gewond. Na het
Grootnederlandsche Studentencongres (12-14 april), kwam het in de vroege ochtend
tot incidenten tussen Vlaamse en Waalse studenten. Colback, die bekend staat als
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een belgicist met fascistische sympathieën, loste een revolverschot, dat Berten
Vallaeys levensgevaarlijk verwondde. Zijn toestand was dermate ernstig dat een
operatie noodzakelijk was.
Het incident heeft felle reacties in Vlaanderen tot gevolg. In Leuven zelf draagt
het bij tot een verscherping van de tegenstellingen tussen de Vlaamse studenten en
de bestuurders.
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1.
In Athene wordt de republiek uitgeroepen. →

2.
De onderhandelingen tussen de Nederlandse en de Russische regering over een
eventuele erkenning van de USSR door Den Haag, gehouden op de ambassade van
de Sovjet-Unie in Berlijn, lopen spaak. →

4.
Bij de Duitse Rijksdagverkiezingen winnen de rechts-radicalen en de communisten
ten koste van de SPD en het politieke midden. →

5.
De grote Twentse textielstaking die sinds oktober 1923 aan de gang is, wordt verzwakt
als de confessionele bonden besluiten weer aan het werk te gaan. →

7.
In Mexico richt Haya de la Torre de APRA op. →
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8.
Bij Werkspoor in Amsterdam breekt een staking uit tegen verdere loonsverlaging.
→

8.
In Parijs wordt de conventie ondertekend die het statuut van het Memelgebied vastlegt.
→

10.
In de VS wordt J. Edgar Hoover benoemd tot hoofd van de geheime dienst, het
Federal Bureau of Investigations (FBI).

11.
Bij de Franse parlementsverkiezingen verslaat het linkse blok het nationale blok van
premier Poincaré. Het kabinet biedt zijn ontslag aan. →

26.
President Coolidge van de VS ondertekent de nieuwe Immigratiewet, die het quotum
voor elke nationaliteit beperkt tot 2 procent van de immigratie in 1890. →

26.
Het Duitse kabinet-Marx biedt zijn ontslag aan.

30.
In het Huis van Afgevaardigden te Rome doet de Italiaanse socialist Matteotti een
felle aanval op Mussolini en diens fascisme.

31.
China en de USSR knopen diplomatieke betrekkingen aan.
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31.
Het 13de partijcongres van de communistische partij van Rusland (bolsjeviki) wordt
beëindigd. →

Gestorven:
6.
Carel Steven Adama van Scheltema (26-2-1877) Nederlands dichter

15.
Baron Paul Henri Benjamin d'Estornelles de Constant (22-11-1852) Frans diplomaat
en pacifistisch publicist

Duitse extremisten winnen verkiezingen
BERLIJN, 4 mei - Bij vandaag gehouden verkiezingen voor de Duitse Rijksdag
hebben alle parlementair-democratisch ingestelde partijen verloren. Grote winst was
er voor de communisten en voor de rechtse nationalisten. De ‘Deutschvölkische
Freiheitspartei’ waarin de nationaal-socialisten onderdak hebben gevonden, ging van
4 naar 32 zetels. Fractieleider wordt Erich Ludendorff.
Grote verliezer van de verkiezingen is de sociaal-democratische SPD geworden,
die maar liefst 85 zetels verloor en nu nog met slechts 100 vertegenwoordigers in de
Rijksdag aanwezig is. De partijen van het democratische midden zijn een tweederde
meerderheid die in geval van fundamentele wetswijzingen nodig is, nu kwijt.
Kanselier Wilhelm Marx, tevens voorzitter van de katholieke Centrumpartij, zal
naar wordt aangenomen zijn ontslag indienen. De rechtse media dringen aan op de
vorming van een burgerlijk-nationale coalitie.
Kanselier Marx had op de nu gehouden verkiezingen aangedrongen, omdat zijn
coalitie de meerderheid had verloren en was aangewezen op een onzeker gedogen
in het parlement.
Zoals zijn voorgangers heeft hij sterk op machtigingswetten moeten leunen om
buiten het parlement om de nodige
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Verkiezingsaffiche van de rechts nationalistische Deutsche Volkspartei.

maatregelen te kunnen nemen ter sanering van de staatsfinancièn. Het is een
opmerkelijk verschijnsel dat het parlement zich van politieke verantwoordelijkheid
en de dwang tot het sluiten van compromissen heeft afgewend door met zulke uiterst
vergaande machtigingswetten akkoord te gaan.
Critici in Duitsland van deze ontwikkeling wijzen op de onevenredig grote macht
die regering en bureaucratie daarmee hebben verworven en spreken dan ook wel van
een ‘Geheimrats-Mussolinismus’.

Grieken krijgen republiek
ATHENE, 1 mei - In Athene is de republiek uitgeroepen. Admiraal Paul
Koundouriótes wordt de eerste, voorlopige, president van Griekenland.
Dit is het resultaat van het plebisciet van 13 april, waarbij een meerderheid van
de kiezers zich voor afschaffing van de monarchie uitsprak.
De publieke discussie over de wenselijke staatsvorm voor Griekenland laaide op
nadat koning George op 18 december 1923 onder druk van republikeinse militairen
het land had verlaten. De overhaaste aftocht van de koning was het gevolg van de
grote overwinning die Venizelos bij de parlementsverkiezingen twee dagen eerder
had weten te behalen.
De val van George luidde echter tegelijkertijd het aftreden van de nieuwbakken
premier Venizelos in. Uit angst voor de monarchisten, die zich in het ‘nationale
schisma’ steeds onverzoenlijker rond de troon zijn gaan scharen, probeerde de liberaal
tevergeefs de militairen mild te stemmen jegens de koning. Omdat die voet bij stuk
hielden, trad Venizelos op 3 februari af. De volksstemming bevestigde vervolgens
de harde lijn van de legerleiding.

Werkspoor is platgelegd
AMSTERDAM, 8 mei - Uit protest tegen de derde loonsverlaging in twee jaar zijn
de 1650 werknemers van het Amsterdamse metaalbedrijf Werkspoor in staking
gegaan.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Op 30 april had de directie bij monde van M. Triebels de verlaging aangekondigd
van de tarief- en uurlonen met 10 procent en van het overwerktarief met niet minder
dan 60 procent.
De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel heeft tot nu toe
steeds gegolden als ‘modelonderneming’, die in belangrijke mate het loon- en sociale
beleid bepaalt van andere bedrijven in de metaalsector.
De vakbonden zijn tot de staking overgegaan omdat men in de voorstellen van de
Werkspoor-directie een poging ziet de 8-urige werkdag definitief uit te bannen,
terwijl ook het door de vakbond geëiste minimumloon hierdoor uit het zicht verdwijnt.
De staking duurt uiteindelijk tot 10 juni. Na bemiddeling door oudminister Van
IJsselsteyn wordt de loonsverlaging teruggebracht tot 2½ procent. De overige eisen
worden door de directie van Werkspoor wel ingewilligd.

Oprichting APRA in Mexico
MEXICO-STAD, 7 mei - Haya de la Torre heeft in Mexico de Alianza Popular
Revolucionara Americana (APRA) opgericht, een politieke beweging die bedoeld
is voor heel Latijns Amerika.
Haya de la Torre is een 29-jarige Peruaanse politicus, die niet spreekt over Latijns
Amerika, maar over Indo-Amerika. Hij is door dictator Augusto Legia in 1920 uit
Peru verbannen en heeft sindsdien Europa en de Sovjet-Unie bezocht.
De politieke filosofie van de APRA verwerpt de dictatuur van het proletariaat,
maar streeft wel sociale rechtvaardigheid en socialisatie na. Onder de indruk van de
Mexicaanse revolutie wil Haya de la Torre in Peru eveneens landhervorming en
nationalisatie van de grond en de industrie doorvoeren. Indo-Amerika moet volgens
de APRA één front vormen tegen het Amerikaanse imperialisme. Het Panamakanaal
dient geïnternationaliseerd te worden.
In Peru groeit de APRA uit tot een belangrijke, omstreden politieke partij. Ze
steunt daarbij vooral op de jonge, radicaalgezinde middenklasse. De beweging wijst
elke samenwerking met de heersende klassen af.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

297

Twentse staking verloopt
ENSCHEDE, 5 mei - De Twentse textielstaking, die in oktober vorig jaar begon uit
protest tegen een loonsverlaging van tien procent, is aan het verlopen. Het
stakingsfront is ernstig verzwakt doordat de confessionele bonden vandaag de strijd
hebben gestaakt en hun leden hebben opgeroepen het werk te hervatten. De bonden
aangesloten bij het NAS en het NVV zijn vastbesloten de staking voort te zetten.
Pogingen van het NVV en de SDAP om de Twentse textielstaking tot een nationale
zaak te maken, zijn maar ten dele gelukt. De fractie van de SDAP diende in de Tweede
Kamer een wetsontwerp in voor een enquête naar de oorzaken van het textielconflict.
Dit naar aanleiding van de bewering van de fabrikanten dat de slechte
bedrijfsresultaten een loonsverlaging onontkoombaar maakten. Het wetsontwerp
werd in de Kamer echter verworpen.
De socialistische solidariteitsacties waren in eigen kring een groot succes. Het
SDAP-congres riep in een paasboodschap de arbeiders op één week een tiende deel
van hun dan verdiende loon af te staan ten behoeve van de Twentse stakers. De actie,
de Twentse ‘tiende penning’, bracht in korte tijd ruim ƒ 80 000 op.

Trotski raakt in isolement
MOSKOU, 23 mei - Leo Trotski, de Russische volkscommissaris (minister) van
Defensie en rivaal van partijleider Stalin, is op het 13de partijcongres in Moskou in
scherpe bewoordingen aangevallen. Trotski's isolement is in de partijtop bijna
compleet.
Sinds Lenin in 1922 ziek werd, het jaar daarop vrijwel volledig werd uitgeschakeld
en in januari van dit jaar stierf, heeft partijsecretaris Stalin zijn greep op de partij
aanzienlijk versterkt, vooral ten koste van Trotski.
Tegenaanvallen van de volkscommissaris zijn afgeslagen en beantwoord met
omvangrijke propagandacampagnes waarin hij is beschuldigd van antimarxistische
afwijkingen, illegale factievorming, mensjevistische en kleinburgerlijke denkbeelden
en andere misdrijven en fouten.
Het isolement van Trotski werd na de dood van Lenin nog eens onderstreept.
Trotski lag ziek te bed in een kuuroord aan de Zwarte Zee; de partijleiding in Moskou
gaf hem een verkeerde datum van Lenins begrafenis, waardoor Trotski bij de
teraardebestelling van de grote Sovjet-leider ontbrak en Stalins leiderschap ten
aanschouwen van de wereld nadrukkelijk werd onderstreept.
Tijdens het 13de partijcongres werd volkscommissaris Trotski vooral beschuldigd
van schendingen van de partijdiscipline.

‘Cartel des Gauches’ wint verkiezingen
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Links: Parijzenaars nemen notitie van de verkiezingsaffiches. Rechts: Edouard Herriot, aanvoerder
van de radicalen.

PARIJS, 11 mei-Links heeft in Frankrijk bij de kamerverkiezingen een kleine
meerderheid behaald. Het is nu de vraag of de socialisten en radicalen, die samen
het ‘Kartel van Links’ vormen, ook samen zullen gaan regeren.
Men kon al verscheidene maanden zien aankomen, dat rechts bakzeil moest halen.
Het kabinet-Poincaré slaagde er maar niet in de economische problemen te boven
te komen. De ene staatslening na de andere werd uitgeschreven, met als voornaamste
gevolg dat ‘dank zij’ de speculaties de frank voortdurend in waarde daalt.
Ondanks de leningen en de eindelijk door de Franse Kamer goedgekeurde
belastingverhoging lijkt het gat in de begroting voorlopig niet te kunnen worden
gedicht.
De financiële problemen worden nog vergroot door de bezetting van het
Ruhrgebied, die handenvol geld kost en vooralsnog geen einde lijkt te nemen.
Edouard Herriot, burgemeester van Lyon en aanvoerder van de radicale partij, is
de meest aangewezen figuur om de nieuwe premier te worden. De socialisten komen
nu voor het dilemma te staan: meeregeren of niet? Tot dusver hebben zij de
‘deelneming aan een burgerlijke regering’ altijd van de hand gewezen, behalve in
uitzonderlijke gevallen.

Overleg in Berlijn mislukt
DEN HAAG, 2 mei - Besprekingen tussen een Nederlandse delegatie en de
Sovjet-ambassadeur in Berlijn, Krestinski, zijn in een impasse geraakt. De
Nederlandse delegatie, onder leiding van de secretaris-generaal van Buitenlandse
Zaken A. Snouck Hurgronje, is derhalve onverrichterzake naar Den Haag
teruggekeerd.
De besprekingen zijn vastgelopen op de Russische weigering Nederland de status
van meestbegunstigde in de handelsbetrekkingen te verlenen. Van Nederlandse kant
had men grote moeite met een volkenrechtelijke erkenning van de Sovjet-Unie en
eiste men bovendien een toezegging dat gedupeerde houders van vroegere tsaristische
staatspapieren in de toekomst zouden worden geholpen. De beëindiging van de
besprekingen heeft ook tot gevolg dat er tussen Nederland en de Sovjet-Unie geen
diplomatieke relatie wordt aangeknoopt. De Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken, Van Karnebeek, had vanaf het begin - evenals vermoedelijk koningin
Wilhelmina zelf - bezwaren tegen een erkenning van het communistische regime,
dat verantwoordelijk wordt geacht voor de moord op de Russische koninklijke familie
en dat volgens de minister door revolutionaire propaganda een bedreiging van de
volkeren van het Westen en de koloniën in zich bergt.
Desalniettemin was men besprekingen aangegaan om tegemoet te komen aan grote
pressie vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Hier werd gevreesd dat de Nederlandse
economie de dupe zou worden van niet-erkenning en van het ontbreken van een
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handelsakkoord. Ook vele andere landen waren enkele maanden geleden in contact
getreden met het Sovjet-bewind en diverse landen - Engeland voorop - hebben de
Sovjet-Unie inmiddels al volkenrechtelijk erkend.

Immigratie VS verscherpt
WASHINGTON, 26 mei - President Coolidge heeft de ‘Johnson Immigration Act’,
ondertekend, een wet waarbij de immigratie nog verder wordt teruggedraaid. Het
quota-systeem dat in 1921 was ingevoerd wordt nu nog meer beperkt: nog maar 2
procent van het in 1890 in de VS levende aantal immigranten mag per jaar Amerika
binnen. In een van de paragrafen van de wet wordt de toegang tot de VS helemaal
ontzegd aan degenen die niet genaturaliseerd kunnen worden, mensen van
niet-Europese afkomst. Japan protesteert hier heftig tegen en voert aan dat dat een
schending betekent van het ‘gentlemen's agreement’, waaraan Japan zich altijd had
gehouden. Pogingen om de discriminerende clausule geschrapt te krijgen, falen.

Memel definitief naar Litouwen
PARIJS, 8 mei - Het vandaag door vertegenwoordigers van de geallieerde
mogendheden en Litouwen getekende Memelstatuut heeft Memelland definitief aan
Litouwen toegewezen.
Litouwse troepen trokken in januari vorig jaar het door Frankrijk bestuurde district
Memelland binnen om te voorkomen dat het gebied door de geallieerde mogendheden
tot vrijstaat zou worden uitgeroepen of zelfs aan Duitsland zou worden toegewezen.
De Geallieerden protesteerden tegen de inval, die binnen een week was voltooid,
maar besloten toch Litouwen voorlopig bestuur over het gebied met de belangrijke
havenstad Memel te geven.
Later vorig jaar werd onderhandeld over de status van Memelland en die van de
haven Memel. Pas nadat de kwestie was doorverwezen naar de Volkenbond kwam
een akkoord tot stand, dat vandaag is getekend door de ambassadeurs van Engeland,
Frankrijk, Italië en Japan en die van Litouwen. Memelland wordt een autonoom deel
van Litouwen.
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10.
De leider van de Italiaanse socialisten, Giacomo Matteotti, wordt in Rome door
fascisten vermoord. →

10.
Op de Conventie van de Amerikaanse Republikeinse partij te Cleveland staat het
duo Calvin Coolidge en Charles Dawes op de nominatie voor de komende
presidentsverkiezingen. →

11.
Tot voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de jongerenorganisatie van
de SDAP, wordt Koos Vorrink (33) gekozen.

13.
In Frankrijk wordt Gaston Doumergue de opvolger van president Millerand. →

15.
Voor de derde achtereenvolgende keer wint de Belgische ballonvaarder E.E. Demuyter
de wedstrijd om de Gordon Bennett-trofee. →
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Op 15 juni wint de Belgische ballonvaarder en politicus Ernest Demuyter (tweede van links) de
Gordon Bennett-trofee. Na een vlucht van 43,5 uur landde hij op 750 kilometer van het vertrekpunt
bij Edinburgh in Schotland.

18.
Met zijn encycliek Maximam Gravissimamque komt paus Pius XI tegemoet aan de
Franse overheid waarmee de relatie sinds de scheiding tussen Kerk en Staat (1905)
uiterst slecht is.

21.
De oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging
(NCRV) vindt plaats.

23.
De grote Twentse textielstaking is na bijna 8 maanden strijd voorbij.

24.
Op de Conventie van de Amerikaanse Democratische partij te New York staat het
duo J.W. Davis en C.J. Bryan op de nominatie voor de presidentsverkiezingen. →

30.
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In Jeruzalem wordt de Nederlandse schrijver en dichter Jacob Israël de Haan
vermoord. →

30.
De Zuidafrikaanse regeringspartij van J.C. Smuts verliest de verkiezingen. De leider
van de oppositionele Nationale Partij, Hertzog, gaat een nieuw kabinet formeren.

Geboren:
20.
Rainer Barzel, Duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
3.
Franz Kafka (3-7-1883) Tsjechisch Duitstalig schrijver

11.
Jhr. Alexander Frederik de Savornin Lohman (29-5-1837) Nederlands politicus

Socialist Matteotti gedood

Spotprent op de verhouding tussen socialisten en fascisten in Italië.

ROME, 13 juni - De Italiaanse oppositiepartijen hebben zich uit het parlement
teruggetrokken nadat drie dagen geleden de socialistische leider Giacomo Matteotti
is ontvoerd, en naar algemeen wordt aangenomen, gedood door fascisten.
Matteotti was een van de leiders in het verzet tegen het aan macht winnende
fascisme. Op 30 mei had hij in een toespraak in het parlement, veelvuldig onderbroken
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door woedende fascistische afgevaardigden, de fraude en intimidatie bij de
verkiezingen van april aan de kaak gesteld en gezegd dat deze ongeldig moesten
worden verklaard. Na deze toespraak zei hij tegen vrienden: ‘Nu kunnen jullie mijn
begrafenisrede wel gaan opstellen.’ Op 10 juni werd Matteotti in een auto gesleurd
toen hij naar het parlement liep en ontvoerd.
Mussolini zei in het parlement: ‘Alleen een van mijn vijanden.... zou deze misdaad
kunnen begaan.’ Voor de Italiaanse bevolking en de oppositie staat het echter vast
dat de fascisten verantwoordelijk zijn voor de moord op Matteotti.
De meeste oppositiepartijen besloten hierop hun deelneming aan het parlement
op te schorten ‘zolang ernstige onzekerheid blijft bestaan over deze sinistere periode’.
Ongeveer honderd parlementariërs nemen deel aan deze ‘Aventijnse afscheiding’,
zo genoemd naar de volksvergaderingen van het oude Rome op de Aventijnse heuvel.

Jacob de Haan in Palestina vermoord
JERUZALEM, 30 juni - Bij de ingang van een synagoge in de Palestijnse stad
Jeruzalem is de Nederlander mr. Jacob Israël de Haan door drie pistoolschoten om
het leven gebracht.
De Haan, jurist, schrijver, dichter en journalist, was in 1919 als overtuigd zionist
naar Palestina gegaan. Hij was er lector aan een college in Jeruzalem. Tijdens zijn
verblijf keerde De Haan zich steeds verder af van het zionisme tot het zelfs openlijk
omsloeg in antizionisme. In zijn functie van correspondent van het Algemeen
Handelsblad, die hij eveneens in deze tijd bekleedde, had hij de koning van Jordanië
ontmoet en daarna verklaard Arabisch bewind over Palestina te verkiezen boven
zionistisch bestuur.
Deze houding wekte de woede op van de joodse verzetsorganisatie Hagana, die
vecht tegen het Britse bestuur.

Doumergue maakt zijn entree in Parijs.

Doumergue volgt Millerand op
PARIJS, 13 juni - Gaston Doumergue (60) zal de eerste protestantse president van
Frankrijk zijn. Hij werd vandaag met een ruime meerderheid door het Congres
gekozen, nadat twee dagen geleden president Alexandre Millerand zich tot aftreden
genoopt zag.
Millerand, die er altijd naar streefde de politieke macht van de president zoveel
mogelijk te vergroten en tijdens zijn presidentschap zelf ook een actieve politieke
rol was blijven spelen, werd niet meer door de in meerderheid linkse Kamer aanvaard.
De radicaal Edouard Herriot weigerde onder Millerand een regering te vormen, de
vervolgens door Millerand aangewezen oudminister Frédéric François-Marsal kreeg
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niet het vertrouwen van de Kamer. Na een laatste poging erkend te zien dat een
president niet door politieke wijzigingen in de Kamer gebonden is, zat er voor
Millerand weinig anders op dan zijn ontslag in te dienen. Niets staat nu de benoeming
van Herriot als premier meer in de weg.
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Calvin Coolidge kandidaat voor tweede termijn

De Republikeinse Conventie.

CLEVELAND, 10 juni - In de tien maanden dat Coolidge nu president is, beleeft
Amerika een ongekende welvaart. Op de Conventie van de Republikeinse partij was
er dan ook geen enkele twijfel over wie kandidaat gesteld zou worden voor de
komende presidentsverkiezingen. Bovendien had de president zich sinds de herfst
al verzekerd van de steun van conservatieve partijleden en invloedrijke zakenkringen.
Direct in de eerste stemronde werd Coolidge gekozen, met 1065 van de 1109
stemmen. De overige stemmen werden gedeeld door de progressieve senator Robert
La Follette en Hiram Johnson. Als kandidaat voor het vice-presidentschap werd
zonder veel enthousiasme Charles G. Dawes aangewezen, de directeur van het
Begrotingsbureau.
Bij de Democratische partijconventie, twee weken later in New York, is de keuze
heel wat moeilijker. Na het overlijden, in februari, van Woodrow Wilson, is geen
enkele Democraat sterk genoeg om snel voldoende aanhang te verwerven. Pas nadat
er negentig stemronden zijn gehouden, begint zich een kleine doorbraak af te tekenen
ten gunste van een compromiskandidaat, John W. Davis, een welgestelde advocaat
en diplomaat, die uiteindelijk in de 103de ronde voldoende steun krijgt. ‘Running
mate’ wordt Charles W. Bryan, broer van de vroegere presidentskandidaat William
Jennings Bryan.
Op 4 juli ten slotte wordt de ‘tweede Cleveland-Conventie’ gehouden, waar de
verbitterde Republikeinse senator La Follette kandidaat wordt gesteld door de
Socialistische partij, de Farmer Labor party en de American Federation of Labor.
Als ‘running mate’ wordt de Democratische senator Burton K. Wheeler gekozen.
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2.
Beieren krijgt weer een parlementaire regering. Minister-president wordt H. Heldt
(Bayerische Volkspartei).

5.
In São Paulo breekt een militaire opstand uit. →

8.
Het 5de Wereldcongres van de Komintern (Derde Internationale) wordt in Moskou
beëindigd. Er is besloten tot een politiek van eenheid-van-onderop om de
sociaal-democratische organisaties naar links te buigen.

10.
De staking van de Amsterdamse machine-en locomotievenfabriek Werkspoor eindigt
in een compromis na bemiddeling van de rijksbemiddelaar Van IJsselsteyn.

10.
Noorwegen en Denemarken sluiten een overeenkomst over Groenland af. In ruil
voor garanties ten gunste van de walvisvaart ziet Noorwegen van aanspraken op het
gebied af.

11.
In Delhi breken rellen uit tussen moslims en hindoes.

12.
De bisschop van Luik, mgr. Rutten, spreekt zich uit tegen het Vlaamse activisme.
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16.
In Londen begint een conferentie tussen de Geallieerden en Duitsland over het
Dawes-plan ten aanzien van de Duitse herstelbetalingen.

18.
De KPD richt de Rote Frontkampferbund op om zich tegen nazi-knokploegen te
weren. De SPD heeft in februari een soortgelijke organisatie opgericht, de
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

20.
In Parijs wordt de Féderation Internationale des Echecs (FIDE), de Wereldschaakbond,
opgericht.

27.
De VIIIste Olympische Spelen te Parijs worden beëindigd. Opvallendste atleet is de
Finse hardloper Paavo Nurmi geweest, winnaar van de afstanden 1500 en 5000 meter.
→

29.
In Duitsland arresteert de politie de 400 aanwezigen bij een door de KPD
georganiseerde demonstratieve bijeenkomst tegen het Dawes-plan.

Gestorven:
10.
Joannes Benedictus van Heutsz (3-2-1851) Nederlands militair en koloniaal
bewindsman

27.
Ferruccio Busoni (1-4-1866) Italiaans pianist en componist

Legeropstand in Sao Paulo
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SÃO PAULO, 5 juli - In de Braziliaanse stad São Paulo zijn legereenheden in opstand
gekomen tegen de federale regering.
São Paulo, dat zich snel begint te industrialiseren met behulp van de kapitalen die
worden vergaard in de koffiecultuur, wordt enkele weken door de opstandige
militairen bezet gehouden. Tot hen behoren enkele luitenants, die twee jaar geleden
een opstand in het fort van Copacabana hebben overleefd. Ze behoren tot de
‘Beweging van de luitenants’, die streeft naar modernisering van Brazilië en een
grotere invloed van het leger daarin.

Volop topsport op Spelen

Opening van de VIIIste Olympische Spelen in het stadion van Colombes te Parijs.

PARIJS, 27 juli - Op aandringen van baron Pierre de Coubertin mocht Parijs voor
de tweede maal de Olympische Spelen organiseren. De Franse hoofdstad kon
zodoende het echec van 1900 goedmaken.
Het stadion van Colombes was verbouwd tot een capaciteit voor 60 000
toeschouwers.
De 3092 deelnemers, onder wie 136 vrouwen, uit maar liefst 44 landen vonden
grotendeels onderdak in hutten en barakken rondom het stadion. Er is al wel over
een Olympisch dorp gesproken, maar het plan was nog niet gerealiseerd.
In tegenstelling tot in 1900 bleken de Spelen deze keer wel in trek in Parijs, waar
meer dan 600 000 toeschouwers werden geteld. De sport stond op een hoog peil.
Bijna gewoontegetrouw won Amerika het meeste goud (45), met Finland verrassend
als runner-up (14) vóór de Fransen (13). Nederland reikte naar vier gouden plakken,
België moest het met één minder stellen.
Voor Nederland viel de hoogste eer te beurt aan wielrenner Jacobus Willems (50
km baanwedstrijd), de twee zonder stuurman (roeien), ruiter Adolph van der Voort
van Zuip (op Silver Piece) in de individuele driedaagse en met Charles Pahud de
Mortagnes en Gerard de Kruyff in teamverband. België beleefde de goudkoorts bij
het boksen (Jean Delarge in het weltergewicht), bij het schermen (Charles Delporte)
en bij het zeilen (Finnklasse).
De Finnen Paavo Nurmi en Ville Ritola wedijverden in goud. Nurmi boekte met
vijfmaal goud een record, de in Amerika woonachtige Ritola voegde daar vier keer
goud en tweemaal zilver aan toe.
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Nurmi triomfeerde op de 1500 meter, de 3000 meter teamrace, de vijf km en twee
keer op de cross-country.
Ritola eiste de macht op op onder meer de tien kilometer, waarop Nurmi vanwege
overbelasting niet mocht starten van de Finse ploegleiding.
Bij het zwemmen, voor het eerst in een bad met aparte banen, debuteerde de
Amerikaan Johnny Weissmuller met drie gouden medailles op de vrije slag. Als lid
van het waterpoloteam verdiende hij ook nog brons.

De Finse wonderloper Nurmi.
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3.
De Nederlandse wielercoureur Piet Moeskops prolongeert zijn titel als
wereldkampioen op de sprint.

8.
Tussen Groot-Brittannië en de USSR wordt een handelsverdrag getekend.

16.
Tussen Nederland en Turkije wordt een vriendschapsverdrag gesloten.

16.
De Londense conferentie over de Duitse herstelbetalingen wordt afgesloten. Er is
overeenstemming bereikt over het Dawes-plan. →

17.
Frankrijk, dat zich met Herriot als minister-president minder onverzoenlijk opstelt
tegenover Berlijn, sluit een handelsakkoord met Duitsland.

18.
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De Fransen beginnen aan de ontruiming van het Ruhrgebied zoals dat in Londen is
afgesproken. →

25.
In Brussel wordt een internationaal maritiem verdrag getekend.

25.
In Brugge vindt een herdenking plaats van de priester-dichter Guido Gezelle, die 25
jaar geleden overleden is.

29.
De Duitse Rijksdag gaat akkoord met het Dawes-plan. →

30.
Het Londense verdrag inzake het Dawes-plan wordt ondertekend. →

30.
In Duitsland wordt de Rijksbank weer circulatiebank. Deze gaat een rijksmark
uitgeven, die als wettig betaalmiddel de papieren mark gaat vervangen.

31.
De IJzerbedevaart voert ditmaal naar het Diksmuidse Dodenveld. →

Op 31 augustus wordt ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Vlaamse soldaten in de Grote Oorlog
de vijfde IJzerbedevaart gehouden. Voor de eerste maal leidt de tocht naar het Diksmuidse Dodenveld.
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-. Oekraiense partizanen plegen een aanslag op de trein waarin zich de gouverneur
van de oostelijke provincie bevindt. →

Geboren:
2.
James Baldwin, Amerikaans schrijver

3.
Leon Uris, Amerikaans schrijver van historische romans

Gestorven:
3.
Joseph Conrad (ps. van Teodor Konrad Nalcz Korzeniowski) (6-12-1857) Engels
schrijver van Poolse origine

Rijksdag voor Dawes-plan
BERLIJN, 29 augustus - De Duitse Rijksdag is vandaag met ruime meerderheid
akkoord gegaan met het Dawes-plan. Hoewel er felle protesten tegen deze regeling
van de herstelbetalingen waren, stemden zelfs de meeste nationalisten ten slotte voor
het plan, nadat rijkspresident Ebert had laten doorschemeren dat hij bij afwijzing de
Rijksdag zou laten ontbinden. Dit laatste zou voor de rechtervleugel van het parlement,
gezien de algemene stemming van het ogenblik, vermoedelijk tot ernstige electorale
klappen hebben geleid.
De aanvaarding van het Dawes-plan betekent een overwinning voor minister van
Buitenlandse Zaken Gustav Stresemann, die zich vanaf het begin voor dit plan heeft
sterk gemaakt.
Het plan van de Amerikaanse bankier Charles G. Dawes is het resultaat van een
onderzoek van een commissie die de Duitse overheidsfinanciën heeft onderzocht.
De commissie, waarin naast Dawes, Henry Robinson en Owen Young zitting hadden,
werd op 15 december van het vorig jaar door de Amerikaanse president Coolidge
ingesteld. Op 9 april bracht de commissie haar rapport uit.
Het Dawes-plan, dat begin deze maand door de betrokken landen op een conferentie
in Londen is aangenomen, gaat uit van de gedachte dat Duitsland herstelbetalingen
moet verrichten maar dat het land ook in staat moet zijn om dit te doen. Daarvoor is
nodig dat de economische eenheid van het Duitse rijk weer wordt hersteld en dat het
land een krediet van 800 miljoen goudmark ontvangt om de economie weer op gang
te brengen.
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Duitsland van zijn kant moet jaarlijks vanaf 1 oplopend tot 2,5 miljard mark aan
herstelbetalingen verrichten voor een nog onbepaalde duur.
Frankrijk is onder grote druk van Groot-Brittannië en de Duitse delegatie ertoe
bewogen om tegelijk met het Dawes-plan ook een terugtrekking van Franse troepen
uit het Ruhrgebied te aanvaarden. Deze terugtrekking zal over een jaar worden
uitgevoerd, maar als gebaar van welwillendheid zijn Franse troepen nu al uit de
steden Offenburg en Dortmund vertrokken. De Duitsers profiteren hierbij van het
feit dat in Frankrijk sinds kort een links-liberaal georiënteerde premier, Edouard
Herriot, aan de macht is, die in de buitenlandse politiek grotere risico's durft te nemen
dan zijn, veel feller anti-Duitse, voorganger Poincaré.

Aanslag door Oekraïeners
WARSCHAU, augustus - Een gewapende eenheid van de Oekraïense partizanen
heeft een geslaagde aanslag gepleegd op een trein waarin zich de gouverneur van de
oostelijke provincie bevond. Deze aanval is een van de vele gebeurtenissen in de
bittere strijd tussen de nationale minderheden en de Poolse overheid.
De duidelijk discriminerende politiek op het gebied van onderwijs, landbouw,
financiën (belastingen, enzovoort) jegens Oekraïeners, Wit-Russen, Litouwers, joden
en andere nationaliteiten en rassen heeft grote onvrede gebracht, die zich uit in het
weigeren van het betalen van belastingen, kleinere regionale opstanden en gewapende
partizanenstrijd.
Vooral de Oekraïense en Witrussische minderheid verzetten zich hevig tegen de
Poolse overheid en eisen volledige erkenning van hun nationalistische eisen. De
miserabele economische situatie en de strijd van de nationale minderheden vormen
een goede grond voor het ontstaan van een sterke communistische beweging die haar
leden vooral onder de nationale minderheden vindt. Al in 1922 telde de
communistische partij van Polen meer dan 27 000 leden.
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2.
In de wandelgangen van de Volkenbondsvergadering te Genève vindt een ontmoeting
plaats tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek en
zijn Belgische ambtgenoot Hymans. Afgesproken wordt om de in het slop geraakte
bilaterale onderhandelingen nieuw leven in te blazen.
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3.
In China breekt een burgeroorlog uit. Generaal Tsi trekt met een leger op naar
Shanghai.

6.
Op Mussolini wordt een mislukte aanslag gepleegd.

17.
Italië zegt het Verdrag van Rapallo, gesloten op 12 november 1920, op.

18.
De Nederlandse regering zendt het in Indische wateren verblijvende oorlogsschip
Hr. Ms. De Zeven Provinciën naar Peking ter bescherming van de Nederlandse
belangen.

20.
De Duitse regering besluit het gotisch schrift te vervangen door het zogenaamde
kortschrift.

20.
De Britse regering brengt de kwestie van het door Turkije en Irak betwiste olierijke
Mosoelgebied in de Volkenbond.

27.
De koloniale overheid op de Filippijnen voert net als in het Amerikaanse moederland
de drooglegging door.

28.
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In Mexico wordt generaal Calles door het Congres tot president gekozen. →

28.
De Franse regering vervangt generaal Weygand door generaal Serrail als
gouverneur-generaal van Syrië.

29.
De Duitse regering stelt haar voorwaarden waaronder zij zou willen toetreden tot de
Volkenbond. Een van de voorwaarden is een zetel inde Volkenbondsraad.

29.
Santo Domingo wordt toegelaten als lid van de Volkenbond.

30.
De Geallieerden beëindigen hun controle op de Duitse marine.

Geboren:
28.
Marcello Mastroianni, Italiaans filmacteur

30.
Truman Capote, Amerikaans schrijver

Gestorven:
18.
Francis H. Bradley (30-1-1846) Brits filosoof
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Nieuwe president van Mexico heet Plutarco Calles

Plutarco Elias Calles.

MEXICO-STAD, 28 september - Vandaag is in de Mexicaanse hoofdstad Plutarco
Elias Calles door het Congres tot president gekozen. Verwacht wordt dat de nieuwe
president, die in de vorige regering van president Obregon minister van Binnenlandse
Zaken was, het beleid van zijn voorganger zoveel mogelijk zal voortzetten.
Met deze vreedzame machtswisseling in Mexico is een eind gekomen aan het
4-jarig bewind van Alvaro Obregon. Tijdens zijn ambtsperiode streefde deze ernaar
de rust in Mexico, dat bijna tien jaar lang het toneel van een bloedige burgeroorlog
was geweest, te herstellen en de idealen van de grondwet van 1917 te effectueren.
Zijn aanpak van de landhervormingen en de bevordering van deinvloed van de
arbeidersorganisaties in het economische leven zetten kwaad bloed in de Verenigde
Staten, het buurland dat grote oliebelangen in Mexico heeft. Toch wist Obregon aan
het eind van zijn regeringsperiode de diplomatieke betrekkingen met zijn machtige
buur te verbeteren. Op 31 augustus 1923, op de conferentie van Bucareli, werd zijn
bewind officieel door de regering van de Verenigde Staten erkend. Op 12 juli van
dit jaar verklaarde minister Charles Evans Hughes van Buitenlandse Zaken dat de
Verenigde Staten Mexico zouden blijven steunen zolang het land ‘Amerikaanse
levens en Amerikaanse rechten’ zou beschermen.
De nieuwe president Calles, een vroegere onderwijzer, staat bekend als een
bekwaam organisator. In 1910 sloot hij zich aan bij Francisco Madero die zich verzette
tegen de dictatuur van Porfirio Diaz. In 1917 werd hij gouverneur van Sonora, in
welke functie hij meehielp aan de totstandkoming van belangrijke landhervormingsen arbeidswetten. Onder president Venustiano Carranza, Adolf de Huerta en Obregon
bezette hij verschillende vooraanstaande regeringsposten.
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1.
Vanaf Schiphol stijgt de Fokker VII met als vliegers Thomassen à Thuessink van
der Hoop, luitenant Van Weerden Poelman en mecanicien Van den Broeke op om
als eerste Nederlands vliegtuig de afstand Amsterdam-Batavia te overbruggen.

2.
De plenaire zitting van de Volkenbond keurt het protocol van Genéve goed over het
vreedzaam regelen van internationale geschillen.

3.
Koning Hoessein van de Hedzjaz die in het nauw is gebracht door de onder aanvoering
van Ibn Saoed oprukkende Wahhabieten, abdiceert ten gunste van zijn zoon Ali.

7.
In Griekenland treedt het kabinet-Dikalekopoulis aan.

8.
In het Britse Lagerhuis lijdt de Labourregering-MacDonald een nederlaag inzake het
door de oppositie geëiste verbod van het communistische blad Workers Weekly. →

13.
Ibn Saoeds Wahhabieten nemen Mekka in.

19.
Het ACW spreekt zich uit voor de achturendag. →
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20.
De in mei gekozen Duitse Rijksdag wordt vanwege haar gebrek aan beslissingsmacht
ontbonden.

22.
Bij de Noorse parlementsverkiezingen behaalt rechts een - kleine - overwinning.

24.
Generaal Feng Joe-siang, die in Europa als christen populariteit geniet, bezet Peking.

28.
Tussen Frankrijk en de USSR wordt een handelsverdrag gesloten. →

29.
Bij de Britse parlementsverkiezingen verliest de regerende Labourpartij. →
- De leider van de Braziliaanse communistische partij, Prestes, begint een ‘lange
mars’. →

Geboren:
1.
James Earl (Jimmy) Carter, Amerikaans Democratisch politicus

Gestorven:
12.
Anatole France (ps. van Jacques Anatole Thibault) (16-4-1844) Frans schrijver,
dichter en literatuurcriticus
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In de Verenigde Staten worden in het kader van de drooglegging regelmatig klandestiene
alcoholstokerijen ontdekt.

Franse toenadering tot SU
PARIJS, 28 oktober - Een historische dag: Frankrijk heeft diplomatieke betrekkingen
aangeknoopt met de Sovjet-Unie. Dit past geheel in het beleid van het kabinet-Herriot,
dat zegt te streven naar het herstel van de vredeen, meer in het algemeen, naar de
verbetering van de internationale betrekkingen.
Sommigen vrezen dat de erkenning van Sovjet-Rusland de jonge Franse
communisten, die steeds vaker op de vuist gaan met de eveneens steeds fellere
extreem-rechtse bewegingen, zal sterken in hun overtuiging dat geweldpleging
noodzakelijk is voor het verdedigen en verspreiden van hun ideeën.
De Franse communistische partij legt geen enkele erkentelijkheid aan de dag
tegenover de regering-Herriot, integendeel. Het ‘Kartel van Links’ en het plan-Dawes
worden door de Franse revolutionairen over één kam geschoren met het fascisme.
De Franse regering gaat er niettemin van uit, dat van de jonge Sovjet-Unie, die
Frankrijk als een van haar belangrijkste propaganda-objecten beschouwt, geen
verderfelijke invloed meer te duchten valt.

Inzet ACW voor 8-urendag
BRUSSEL, 19 oktober - Tijdens het weekeinde heeft het Algemeen Christelijk
Werkersverbond (ACW) zijn derde congres gehouden. Nationaal secretaris der
Christelijke Sociale Werken, L. Colens, bracht verslag uit van het organisatorisch
werk.
Er is reeds heel wat bereikt, maar er blijft ook nog veel te doen: het katholieke
bankwezen moet beter worden ingericht, de arbeidersjeugdorganisaties moeten een
statuut krijgen, en er dient een centrale voor volksontwikkeling te komen. Het ACW
heeft bewezen op alle niveaus aan katholieke actie te doen. Het heeft in belangrijke
vraagstukken zijn stem laten horen, onder meer bij de benoeming van de
christen-democraat Paul Tschoffen in het kabinet-Theunis. Het ACW zal in de
verkiezingsstrijd het programma van de katholieke partij verdedigen, maar het eist
het recht op om ook de punten van zijn plan van sociale hervormingen te verdedigen,
met name de achturendag en de amnestie.

Lange mars door Brazilië
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RIO DE JANEIRO, oktober - Luis Carlos Prestes, een voormalig legerkapitein, heeft
in Brazilie 1000 opstandelingen verzameld en is met hen een ‘lange mars’ door het
Braziliaanse binnenland begonnen.
Prestes is leider van de Braziliaanse communistische partij en een aanhanger van
de ‘Beweging van de luitenants’, die in 1922 een opstand begon in Rio de Janeiro
en enkele maanden geleden de stad São Paulo enige tijd bezet hield.
Prestes wil met zijn tocht door het binnenland kracht bijzetten aan de eisen van
de jonge officieren tot vernieuwing van het maatschappelijk leven.
Brazilië wordt geregeerd door een conservatieve elite van grootgrondbezitters en
handelaren.
Het legertje van Luis Carlos Prestes wordt achtervolgd door federale troepen.
Gedurende twee jaar zwerven Prestes en zijn revolutionairen door het binnenland,
van het zuiden, langs de Boliviaanse grens, tot aan het Amazonegebied en door het
droge noordoosten. De groep legt 26 000 kilometer af en levert 23 keer strijd met de
regeringstroepen.
Prestes vlucht uiteindelijk naar het buitenland.
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Enorme overwinning voor Conservatieven

Verkiezingsaffiche van Labour: ‘MacDonald de vredestichter’.

LONDEN, 29 oktober - De Britse Conservatieven hebben bij de algemene
verkiezingen een verpletterende overwinning behaald op de overige partijen.
Hun partij verwierf 403 zetels, tegen de Labourpartij 150, de Liberale partij 36,
de Constitutionalisten 7 en andere 4. Uit 15 kiesdistricten moet de zetelverdeling
nog worden ontvangen. De Conservatieven boekten een nettowinst van 155 zetels,
terwijl Labour een zetelverlies van 42 en de Liberalen een zetelverlies van 111 moeten
verduren.
De Labourpartij, die door de eigenaardigheden van het Britse kiesstelsel zetels
verloor maar stemmen won, heeft de volgende verklaring uitgegeven: ‘Het was de
bedoeling van de Liberalen om de Conservatieven aan de macht te helpen. Dat is
hun gelukt hoewel zij daarbij zelf vrijwel zijn weggevaagd. Meer kiezers hebben
voor Labour gestemd, maar het kiessysteem was tegen ons.’
Stanley Baldwin zal nu een nieuwe regering vormen en leiden.
De verkiezingsstrijd stond sterk in het teken van het incident rond de
‘Zinovjev-brief’. Op 25 oktober - vier dagen voor de verkiezingen - gaf het ministerie
van Buitenlandse Zaken een brief vrij van de voorzitter van de Komintern, de Rus
Zinovjev. In deze brief, die gericht was aan de Britse communistische partij, wordt
aangedrongen op agitatie van de Engelse communisten voor ratificatie van het in
augustus gesloten Britse verdrag met de Sovjet-Unie, met het doel de arbeiders rijp
te maken voor de revolutie. Aan de Engelse communisten werd tevens gevraagd een
militaire organisatie op te bouwen waarmee de komende revolutie kan worden
doorgevoerd. De Britse regering reageerde op deze brief met een scherpe protestnota.
Zinovjev ontkende echter een dergelijke brief te hebben geschreven. De Liberalen
en Conservatieven, die de eerste Labourregering in Groot-Brittannië met argusogen
bekeken en het streven van premier MacDonald naar een betere verstandhouding
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met de Sovjet-Unie als een uitverkoop van de Britse belangen brandmerkten, grepen
de Zinovjev-brief aan om Labour in diskrediet te brengen.
De verkiezingen werden noodzakelijk doordat de regering-MacDonald eerder deze
maand, op 8 oktober, door een motie van wantrouwen in het Lagerhuis ten val werd
gebracht. Tegen de regering stemden 364 parlementsleden en voor de regering 198.
Aanleiding tot de val van MacDonalds

Verkiezingsslogans van Labour.

regering was wederom een incident rond de Britse communistische partij. De Liberale
partij eiste van de regering dat zij een parlementair onderzoek zou instellen naar de
reden waarom de procureur-generaal afzag van vervolging van de communist
Campbell, die met een artikel in het bolsjevistische blad Workers Weekly rellen
probeerde uit te lokken.
In het Lagerhuis verklaarde de procureur-generaal dat vervolging van Campbell
niet gewenst was, enerzijds omdat hij zich tijdens de oorlog had onderscheiden en
anderzijds omdat een proces ongewenste propaganda voor de communisten zou
betekenen.
De Liberalen vermoedden echter dat er meer redenen waren om de kwestie in de
doofpot te stoppen en eisten daarom een parlementair onderzoek, dat door de regering
als een motie van wantrouwen werd opgevat.
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De Liberalen suggereerden bovendien dat ministeriële druk op de
procureur-generaal was uitgeoefend door het verlangen de communisten gunstig te
stemmen vanwege het verdrag met Rusland.
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4.
De Republikein Calvin Coolidge, die sinds het overlijden van Harding de 30ste
president van de VS is, behaalt een grote overwinning bij de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. →

4.
Het Britse Labourkabinet-MacDonald neemt ontslag op grond van de
parlementsverkiezingen.

6.
In Londen treedt het Conservatieve kabinet-Baldwin aan. Austen Chamberlain wordt
minister van Buitenlandse Zaken en Winston Churchill minister van Financiën.

8.
De kanselier van Oostenrijk, mgr. Ignaz Seipel, treedt af vanwege zijn door een
moordaanslag verzwakte gezondheid. →

19.
De Britse sirdar in Egypte Lee Stack, de commandant van het Egyptische leger en
gouverneur-generaal van Soedan, wordt vermoord.
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21.
De nieuwe Britse minister-president laat de USSR weten dat zijn Conservatieve
kabinet de verdragen die het kabinet-MacDonald gesloten heeft als geannuleerd
beschouwt.

24.
De Fokker VII landt in Batavia, waarmee voor het eerst een Indië-vlucht met een
Nederlandse bemanning is geslaagd. Luchtschip en bemanning keren per schip terug
naar Amsterdam.

28.
De SDAP-leider P.J. Troelstra houdt tijdens de Algemene Beschouwingen zijn laatste
begrotingsrede. →

30.
De nieuwe Egyptische regering onder leiding van Ziwar Pasja zwicht voor de Britse
eisen, die tot val van het kabinet-Zaghloel leidden. Zo komt er een irrigatieprogram
dat de bevoordeling van Britse katoenplantages beoogt en worden de Egyptische
officieren en soldaten in Soedan vervangen door Britse.

30.
De laatste Franse en Belgische troepen in het Ruhrgebied worden teruggetrokken.
→

Gestorven:
22.
Herman Heijermans jr. (3-12-1864) Nederlands roman- en toneelschrijver

29.
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Giacomo Puccini (22-12-1858) Italiaans operacomponist
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Troelstra's afscheidsrede
DEN HAAG, 28 november - Bij de algemene begrotingsdebatten in de Tweede
Kamer heeft de fractieleider van de SDAP, mr. Pieter Jelles Troelstra, een rede
gehouden die hij zelf heeft betiteld als zijn politiek testament. In verband met een
verslechterende gezondheid neemt Troelstra afscheid van de politiek. Bij de
aanstaande verkiezingen wordt ir. J.W. Albarda lijsttrekker van de sociaal-democraten.
In zijn rede stelde Troelstra vast dat er sprake is van een politieke crisis. ‘Het
geloof in de politieke leiders neemt zichtbaar af. Het is een algemeen verschijnsel
dat men van dit parlement niets meer hebben moet vanwege de teleurstellingen die
het telkens weer bereidt.’
Volgens Troelstra moeten de twee hoofdpunten voor een nieuwe regering zijn: de
ontwapening en de democratisering van het bedrijfsleven. Alleen als de sociaal- en
de vrijzinnig-democraten kunnen samenwerken met een ‘groep van rechts’, is een
dergelijk regeringsprogramma te realiseren, aldus de SDAP-leider. Hij constateerde
echter dat de RKSP - door het verbod door het episcopaat - de sociaal-democratie
isoleert. Volgens Troelstra zal de SDAP op deze manier worden gedreven naar
extremisme, ‘terwijl zij wil werken en niet terugdeinst voor de verantwoordelijkheid.’

Calvin Coolidge overtuigd herkozen
WASHINGTON, 4 november - De Amerikaanse president Coolidge is met
overtuigende cijfers herkozen. Hij kreeg 15,7 miljoen stemmen, zijn Democratische
tegenkandidaat Davis 8,3 miljoen en de progressieve rivaal La Follette 4,8 miljoen.
Het college van kiesmannen gaf Coolidge 382 stemmen, Davis en La Follette
respectievelijk 136 en 13. Hoewel de overwinning van Coolidge indrukwekkend is,
had zij groter kunnen zijn: de opkomst was slechts 50%. In het Congres behouden
de Republikeinen hun meerderheid: in de Senaat krijgen ze 50 zetels, tegen de
Democraten 40 en de groep van La Follette 6; in het Huis van Afgevaardigden is de
verhouding 232-183-20.
De inaugurele rede van Coolidge, enkele maanden later, wordt door meer
Amerikanen gehoord dan ooit het geval is geweest: zij wordt namelijk via de radio
uitgezonden. Een breed publiek kan daardoor kennis nemen van wat wordt beschouwd
als het meest bekwame optreden van Coolidges hele carrière. De Republikeinse
campagneleus ‘Keep Cool with Coolidge’ wordt nog eens onderstreept door de
uitspraak van de president dat hij voorstander is van een politiek van zuinigheid, dat
Amerika een land is van zaken doen en een zakelijke regering moet hebben.

Gezondheid noopt Seipel tot aftreden
WENEN, 8 november - Mgr. Ignaz Seipel, de Oostenrijkse kanselier, heeft om
gezondheidsredenen ontslag genomen. Hij wordt opgevolgd door Rudolf Ramek.
Het ontslag van Seipel hangt samen met de aanslag die op 1 juni op hem werd
gepleegd en waarbij hij gewond werd.
Het kanselierschap van Seipel, dat twee jaar geleden begon, is geen onverdeeld
succes geworden. Dank zij een lening van $ 100 miljoen van de Volkenbond is hij
erin geslaagd de Oostenrijkse economie weer op poten te zetten, maar zijn beleid
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heeft hem in toenemende mate het ongenoegen van de provinciale bestuurders en
van elementen in zijn eigen Christelijk-Sociale Partij opgeleverd. Ook de Oostenrijkse
Conservatieven keerden zich steeds meer tegen het beleid van de kanselier.
Zij hebben vooral bezwaar tegen het feit dat de Geallieerden die de lening hebben
verschaft, supervisie mogen uitoefenen op de Oostenrijkse economie en zich aldus
mengen in de interne aangelegenheden. De interne politieke problemen zijn onder
Seipel ook nog toegenomen. Seipels partij is voorstandster van een krachtige centrale
regering, en ziet de stabiliteit bedreigd door een marxistische revolutie.
Op het platteland heeft de reactionaire Heimwehr steeds duidelijker fascistische
trekken gekregen. De sociaal-democraten hebben hun eigen gewapende strijdmacht,
de Schutzbund, gevormd, die regelmatig met de Heimwehr slaags raakt.

Franse troepen verlaten Ruhrgebied
PARIJS, 30 november - Frankrijk heeft een begin gemaakt met het terugtrekken van
zijn troepen uit het Ruhrgebied, dat in januari 1923 werd bezet. Premier Herriot en
minister van Buitenlandse Zaken Briand willen hiermee benadrukken dat zij het
Dawes-plan, waarmee de Duitse herstelbetalingen eindelijk definitief geregeld zijn,
ernstig nemen. De ontspanning tussen Frankrijk en Duitsland zal op deze manier
bevorderd worden en er komt een einde aan een kostbare operatie, waarvan Parijs
het nut niet meer inzag. Duitsland heeft zijn goede wil nu in voldoende mate getoond.
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2.
Tussen Groot-Brittannië en Duitsland wordt een handelsverdrag gesloten.

7.
Bij de tweede Rijksdagverkiezingen in een jaar verliezen de nazi's en de communisten
ten gunste van de SPD. →

9.
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In Oostenrijk wordt Hainisch bondspresident.

9.
Tussen Nederland en Hongarije wordt een handelsverdrag gesloten.

10.
De Nederlandse fysicus Willem Einthoven krijgt de Nobelprijs voor geneeskunde
vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de elektrocardiografie. De Vredesprijs
wordt niet verleend. →

14.
In de Chinese burgeroorlog bezet de commandant van de militaire academie van de
Guomindang te Whampoa, Gjiang Kai-sjek, de stad Hankou.

15.
Het Duitse minderheids-kabinet-Marx stapt op grond van de verkiezingsuitslag op.

19.
De Nederlandse Eerste Kamer neemt de nieuwe Tabaksaccijnswet aan. Dit is een
van de bezuinigingsmaatregelen die door minister Colijn van Financiën zijn
voorbereid.

20.
Adolf Hitler die in april door het Münchense Volksgerechtshof tot 5 jaar was
veroordeeld, wordt nu reeds vrijgelaten. In de gevangenis heeft hij zijn politieke
ideeën opgeschreven (Mein Kampf), waarin het antisemitisme centraal staat. →

24.
In Albanië wordt tijdens een coup de republiek uitgeroepen met Ahmed Zogoe als
president. Deze was in juni als minister-president gewipt.
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24.
De pas opgerichte NCRV, die van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te
Hilversum een avond zendtijd per week heeft gehuurd, brengt haar eerste uitzending
in de ether.

Geboren:
2.
Alexander Haig, Amerikaans militair en Republikeins politicus

Gestorven:
9.
Bernard Zweers (18-5-1854) Nederlands componist

13.
Samuel Gompers (27-1-1850) Amerikaans vakbondsleider van Nederlandse origine

Winst voor Duitse gematigden

Affiche van de DNVP.

BERLIJN, 7 december - De partijen die de Republiek van Weimar steunen, hebben
vandaag bij de tweede landelijke verkiezingen dit jaar een overwinning behaald. De
extreem-rechtse NSDAP verloor 18 zetels en de communistische KPD 17. De
sociaal-democratische SPD won 31 zetels en maakte hiermee het verlies van de
verkiezingen van mei weer bijna voor de helft goed. De uitslag van vandaag
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weerspiegelt het algemeen verbeterde sociaal-economische en politieke klimaat na
de stabilisatie van de munt en de toegezegde kredieten in het kader van het
Dawes-plan.
De verkiezingen waren noodzakelijk geworden nadat de regering-Marx niet langer
meer kon steunen op een parlementaire meerderheid. Met name tussen de Deutsche
Liberalen en de conservatieve Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP) was het tot
onoverbrugbare meningsverschillen gekomen.

Verkiezingsaffiche.
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Hitler gratie verleend

Hitler na zijn vrijlating bij aanhangers in Beieren.

BERLIJN, 20 december - De vroegere leider van de NSDAP, Adolf Hitler, heeft
vandaag officieel gratie gekregen en heeft de burcht van Landsberg verlaten.
Hij werd vanochtend door fotografen aan de stadspoort opgewacht toen hij gekleed
in regenjas en kniebroek Landsberg verliet.
Nog in april van dit jaar was Hitler tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens
zijn aandeel in een mislukte putsch in november 1923. De mogelijkheid tot een
voortijdige vrijlating in verband met gratie was al in het vonnis opgenomen.
Om de autoriteiten gerust te stellen had Hitler eerder al formeel het leiderschap
van de NSDAP neergelegd en het overgedragen aan Alfred Rosenberg. Ook heeft
hij vanuit zijn gevangenis niet ingegrepen in de partij-interne ruzies die vanaf april
zijn uitgebroken tussen rivaliserende groepjes.
De periode van zijn gevangenschap heeft Adolf Hitler benut om een boek te
schrijven dat Mein Kampf gaat heten en waarin hij de ideologische uitgangspunten
voor zijn partij heeft vastgelegd. Centraal in dit boek staan het antisemitisme en de
noodzaak van het Duitse ‘Herrenvolk’ om zich als ras te onderscheiden en om te
heersen. Termen als ‘Lebensraum’ en ‘Blut und Boden’ zijn in dit verband
kenmerkend.
In zijn luxueuze gevangenis-onderkomen heeft Hitler gezelschap gehad van onder
anderen Rudolf Hess, die vrijwillig uit Oostenrijk was teruggekeerd om met Hitler
de gevangenschap in Landsberg te delen.

Nobelprijs voor Einthoven
STOCKHOLM, 10 december - De Nederlandse fysioloog Willem Einthoven heeft
in de Zweedse hoofdstad de Nobelprijs voor geneeskunde in ontvangst genomen.
Hij heeft deze onderscheiding te danken aan zijn uitvinding van de snaargalvanometer
en een door hem ontwikkelde methode om het cardiogram op te nemen.
Al in 1891 slaagde de Engelse fysioloog Waller erin de elektrische activiteit van
het hart vast te leggen door een aantal elektroden aan het lichaam te bevestigen. Maar
daarmee was deze nieuwe methode van onderzoek nog lang niet geschikt voor klinisch
gebruik. De gebruikte apparatuur was onbetrouwbaar en niet gevoelig genoeg. Willem
Einthoven maakte daar een einde aan door de snaargalvanometer te construeren. Dit
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instrument is zo gevoelig, dat een betrouwbare meting van de hartactiviteit kan
worden verricht.
Einthovens pogingen het instrument door een fabrikant op grote schaal te laten
produceren, zijn op een lange lijdensweg uitgelopen. Fabrikanten waren of niet
geïnteresseerd, of gingen met Einthovens ideeën aan de haal.

Willem Einthoven.

Ondertussen ontwikkelde hij een verbeterde versie van zijn snaargalvanometer en
pas de laatste jaren mag zijn produkt zich in enige serieuze belangstelling verheugen.
De Nobelprijs is een lang uitgebleven, maar uiteindelijk zeer terechte erkenning
van het werk waaraan Einthoven dertig jaar heeft besteed.
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1.
De Noorse hoofdstad Christiania herkrijgt haar oude naam Oslo.

3.
Mussolini trekt alle macht aan zich. Het parlement wordt ontbonden. →
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5.
Mrs. Nellie Taylor Ross, de weduwe van gouverneur Ross, wordt de eerste
vrouwelijke gouverneur in de VS.

9.
In verband met een corruptieschandaal wordt de Duitse minister van Posterijen,
Anton Höfle (katholiek Centrum), gedwongen om ontslag te nemen.

10.
Tussen Frankrijk en het Saarland wordt een tolunie ingesteld.

11.
Frank B. Kellogg wordt benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van de VS,
als opvolger van Charles Hughes.

15.
De partijloze Hans Luther vormt in Duitsland een rechts kabinet, waarin nu ook de
Deutsch Nationale Volkspartei (DNVP) is opgenomen. Stresemann blijft minister
van Buitenlandse Zaken. →

16.
In de USSR wordt Trotski ontslagen als volkscommissaris van Defensie. Hij wordt
vervangen door generaal Michael Froense. →

20.
De USSR sluit met Japan het verdrag van Peking, waarin beide staten elkaar
diplomatiek erkennen en Japan het eiland Sachalin aan de USSR teruggeeft.

21.
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In Albanië wordt Ahmed Zogoe, die in december door een coup aan de macht
gekomen was, door de volksvertegenwoordiging tot president verkozen. →

24.
In Zweden wordt Sandler minister-president als opvolger van de socialist Branting.

29.
De Britse Liberalen kiezen David Lloyd George tot nieuwe leider.

30.
De patriarch van Constantinopel, Constantijn VI, wordt door de Turkse regering
uitgewezen.

Gestorven:
14.
Willem Vroom (1850) Nederlands middenstander

Partijloze Luther rijkskanselier
BERLIJN, 15 januari - Nadat in Duitsland de Centrum-voorzitter Marx er niet in is
geslaagd een coalitie te vormen, heeft de partijloze, vroegere minister van Financiën,
Hans Luther, nu een centrum-rechtse coalitie geformeerd. Stresemann wordt in dit
kabinet opnieuw minister van Buitenlandse Zaken.
Het nieuwe kabinet steunt op vier partijen (Centrum, DDP, DVP en DNVP), die
hierin ieder één vertegenwoordiger krijgen. De rest van de ministers is uit het
partijloze ambtenarenapparaat gerekruteerd.
Dit kabinet van vakministers kan als een getrouwe afspiegeling van de
machtsverhoudingen in de republiek gelden. Niet de democratische partijen bepalen
in eerste instantie de regeringskoers, maar het ambtenarenapparaat, dat door alle
crises heen de bestuurlijke machinerie draaiende heeft gehouden, terwijl de politieke
partijen tegen de verantwoordelijkheid veelal niet opgewassen bleken en in de
oppositie een veilig heenkomen zochten.
Hans Luther geldt als een degelijke bestuurder, die een wezenlijke rol heeft
gespeeld bij de sanering van de Duitse munt via de rentenmark en nu dan de nieuwe
rijksmark.
Luther kan gaan regeren tegen de achtergrond van een licht oplevende economie,
waarbij vooral de export floreert. De zichtbare verbeteringen voor delevensstandaard
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van het Duitse volk zijn tot nu toe evenwel nog gering, omdat de gunstige
exportprijzen vooral tot stand komen door het drukken van de produktiekosten.

Afzetten Trotski zege voor Stalin
MOSKOU, 16 januari - Leo Trotski is vandaag afgezet als volkscommissaris
(minister) van Defensie.
De verwijdering van Trotski, die overigens al in de herfst van vorig jaar de facto
de leiding van het volkscommissariaat kwijtraakte, wordt in Moskou gezien als een
nieuwe zege van Stalin. Na het 13de partijcongres in mei vorig jaar heeft Trotski
vergeefs getracht met loyaliteitsverklaringen aan de partij het tij te keren. In de herfst
ging hij opnieuw in de tegenaanval met een essay waarin hij vooral Zinovjev en
Kamenev en hun oppositie tegen de Oktoberrevolutie heftig kritiseerde.
Die tegenaanval heeft niets uitgehaald: de partijleiding anwoordde
gewoontegetrouw met een golf van aantijgingen waarin voor het eerst het ‘trotskisme’
tegenover het leninisme werd gesteld, Trotski's rol in de Oktoberrevolutie werd
gebagatelliseerd en zijn theorie van de permanente revolutie mensjevistische ketterij
werd genoemd.
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Zogoe president Albanië
TIRANA, 21 januari - Het Albanese parlement heeft vandaag de republiek
uitgeroepen. Ahmed Zogoe, die op 24 december een staatsgreep heeft gepleegd,
wordt president.
De verkiezing van Zogoe vormt het laatste hoofdstuk in een machtsstrijd in het al
jaren chaotische Albanië, waar eerst de fragiele onafhankelijkheid lang bedreigd is
geweest door de vorming van de Mirditische Republiek van Gjon Markagjoni, waaraan
pas in 1921 een eind kon worden gemaakt, en waar vervolgens een bijna-burgeroorlog
uitbrak. Twee personen speelden daarbij een hoofdrol: Ahmed Zogoe, moslim, een
moedig leider van de Mati-stam, minister en enige tijd ook premier, en Fan Noli, de
Orthodoxe aartsbisschop van Durrës, een aan Harvard afgestudeerde progressieve
intellectueel, schrijver, vertaler van Shakespeare. Beiden maakten deel uit van de
Volkspartij, die als progressief omschreven kan worden in tegenstelling tot de
Progressieve Partij, de partij van de islamitische landeigenaren in het zuiden, die
zich tegen hervormingen verzetten. De Progressieve Partij wordt geleid door Shefqet
Bey Verlaci en gesteund door de intellectuele leider Mehdi Bey Frasheri.
In 1922, toen Zogoe minister van Binnenlandse Zaken en Noli minister van
Buitenlandse Zaken was, vond een revolutie tegen het bewind plaats. Het hele kabinet
vluchtte, behalve Zogoe, die de opstand neersloeg en de rest van de regering aan de
kant zette. Hij werd premier en sloot een akkoord met de conservatieve Beys uit het
zuiden dat werd bekrachtigd door zijn verloving met Verlaci's dochter.
Deze ruk naar rechts leidde tot een waterscheiding. Noli en de andere progressieven
vormden de Democratische Oppositiepartij, Zogoe vormde de Regeringspartij. Hij
haalde een reeks buitenlandse adviseurs het land binnen en voerde uiterst gematigde
hervormingen door. De beperkte schaal van die hervormingen stimuleerde het verzet
tegen zijn bewind.
Bij de verkiezingen van vorig jaar kreeg Zogoe 40 zetels, Noli 35 en de Volkspartij
20. De economische crisis dwong Zogoe als premier af te treden, om te worden
opgevolgd door Verlaci. Vlak daarvoor raakte Zogoe zwaar gewond bij een aanslag
door een lid van een radicale studentenorganisatie.
In mei werd de leider van die organisatie, Avni Rustemi, in het centrum van Tirana
vermoord. Volgens bisschop Noli was de moord het werk van Zogoes aanhangers,
en ging het om een geval van bloedwraak. Noli trok zich uit het parlement terug en
begon een gewapende strijd tegen Zogoe, die ook vanuit het noorden en het zuiden
werd belaagd en al spoedig naar Zuidslavië moest vluchten. Noli werd premier en
liet Zogoe en Verlaci bij verstek ter dood veroordelen. Maarook Noli redde het niet.
Albanië bleef chaotisch en Noli's voorstellen tot hervormingen leidden tot krachtig
verzet van conservatieven en monarchisten. Op 24 december verdreef Zogoe Noli,
na, gesteund door Zuidslavische troepen, Albanië te zijn binnengevallen.
De nieuwe president krijgt vergaande bevoegdheden, zoals een onvoorwaardelijk
vetorecht en het recht verkiezingen uit te schrijven wanneer hij dat gunstig acht.

Oppositie Italië monddood gemaakt
ROME, 3 januari - De Italiaanse premier Benito Mussolini heeft de
verantwoordelijkheid op zich genomen voor het fascistische geweld, waaronder de
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moord op de socialist Mateotti. Tevens kondigde hij aan dat hij dictatoriale
bevoegdheden op zich zal nemen.
Na de toespraak van Mussolini in het parlement stelde de oppositie: ‘Het masker
van grondwettelijkheid en normalisatie is afgeworpen.’
De rede van Mussolini tekent de hervonden kracht van de fascistische leider. Na
de moord op Mateotti, in juli 1924, raakte hij aanvankelijk geïsoleerd. Mateotti's lijk
werd twee maanden later buiten Rome gevonden; een aantal vooraanstaande fascisten
werd gearresteerd of trad af in verband met de moord, en zelfs binnen de fascistische
partij kwam er kritiek.
De ‘Aventijnen’, afgevaardigden van de oppositie die na de moord uit het parlement
zijn gestapt, konden geen vuist maken tegen Mussolini wegens interne verdeeldheid.
Bovendien wilde de koning niets doen voordat de oppositie Mussolini ten val had
gebracht. Ook de Kerk blijft Mussolini zien als het minste kwaad. Een week na de
moord op Mateotti had L 'Osservatore Romano geschreven: ‘Laat degene die zonder
zonden is de eerste steen werpen.’
Mussolini begon zich bij afwezigheid van oppositionele actie weer sterker te
voelen. In September kwam er een nieuwe golf van geweld. Eind december besloot
het kabinet tot repressie van oppositiebladen en antifascistische leiders.
Publikatie van een memorandum van een medewerker waarin stond: ‘Alles wat
is gedaan is altijd gedaan als directe wens of met medeplichtigheid van II Duce’, kon
Mussolini niet echt meer deren. In zijn toespraak daagde hij de oppositie uit hem
voor het gerecht te brengen, wetende dat zij daar, ondanks de langzaam groeiende
samenwerking tussen antifascisten, de kracht niet voor heeft.
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1.
De op initiatief van de KPD opgerichte Rotfrontkampferbund komt voor het eerst in
Berlijn in een nationale conferentie bijeen.

2.
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Het Belgische episcopaat publiceert een mandement waarin het liberalisme, socialisme
en communisme afwijst en de school- en Vlaamse kwestie aanwijst als bedreigers
van de nationale eenheid.

9.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Stresemann stelt Frankrijk voor een
veiligheidsverdrag te sluiten.

12.
In Estland wordt de communistische partij verboden.

12.
In Brussel start de vlieger E. Thieffry met een driemotorige Handley Page, prinses
Marie-José gedoopt, met bestemming Belgisch Kongo. Dit is een primeur.

13.
In de VS neemt het Congres een wet aan die het rechtsstelsel in die zin wijzigt dat
minder snel in beroep kan worden gegaan bij het Hooggerechtshof.

14.
In Beieren wordt de noodtoestand opgeheven. Hierdoor wordt de NSDAP weer
toegelaten.

21.
In Magdeburg vindt een massabijeenkomst van de door de SPD opgerichte
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold plaats. Deze antifascistische organisatie heeft reeds
3 miljoen leden.

26.
De Koerden in Turkije zijn opnieuw in opstand gekomen en roepen een Koerdisch
koninkrijk uit.
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27.
In Munchen wordt de NSDAP heropgericht en verschijnt Hitler na zijn vervroegde
vrijlating uit de gevangenis voor het eerst weer in het openbaar. →

28.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amsterdamse Toneelschool wordt
het Toneelmuseum opgericht.

28.
De Duitse president, de sociaal-democraat Friedrich Ebert (54), overlijdt.

Gestorven:
3.
Jaap Eden (19-10-1873) Nederlands wielrenner en schaatser

22.
Georges Helleputte (31-8-1852) Belgisch katholiek politicus

Adolf Hitler met zijn volgeling Julius Streicher (links) in München.
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NSDAP wordt heropgericht
BERLIJN, 27 februari - Tijdens een politieke bijeenkomst in het Bürgerbräuhaus in
Muüchen is de NSDAP opnieuw opgericht. Tevoren had Hitler die sinds twee
maanden op vrije voeten is, ervoor gezorgd dat het verbod tegen de NSDAP in
Beieren weer is opgeheven. Gisteren verscheen ook weer het partijblad Völkischer
Beobachter. Daarin had Hitler een hoofdartikel geschreven onder de titel ‘Een nieuw
begin’.
De heroprichting van de NSDAP geschiedde in het bijzijn van Hitlergetrouwen
zoals Julius Streicher en Hermann Esser. Opmerkelijk is dat enkele prominente
figuren die de NSDAP tijdens Hitlers gevangenschap gaande hadden gehouden, zoals
Erich Ludendorff en Alfred Rosenberg, niet bij deze vergadering aanwezig waren.
Zij blijken zich te storen aan de eis van Hitler voor een absoluut leiderschap en voor
volledige ondergeschiktheid van de overige bestuursleden.
Tijdens de oprichtingsvergadering heeft Hitler gezegd dat zijn partij voortaan zal
handelen volgens het beginsel van de legaliteit. De partij dient, aldus Hitler, macht
te verwerven volgens de regels van de grondwet, dat wil zeggen: via verkiezingen.
Desalniettemin blijft de partij zich omgeven met paramilitaire groepen. Maar dit
is intussen geen monopolie meer voor de NSDAP. Diverse partijen in Duitsland
kennen al zulke knokploegen, deels eenvoudigweg om bij politieke bijeenkomsten
de orde te kunnen handhaven. Zo heeft de SPD een jaar geleden al de Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold opgericht om zich fascistische knokploegen van het lijf te houden.
Ook de KPD is bezig met de organisatie van een zogenaamde Rotfrontkämpferbund.
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2.
Het Japanse Huis van Afgevaardigden neemt een kiesrechthervormingswet aan. Er
wordt algemeen mannenkiesrecht ingevoerd in plaats van het geldende
censuskiesrecht.

2.
De SDAP eist ontwapening. →

4.
De gekozen Amerikaanse president Coolidge houdt in Washington zijn inaugurele
rede. Als primeur wordt deze door de radio uitgezonden.

6.
De door Belgie geannexeerde gebieden Eupen, Malmédy en Sankt Vith worden als
de drie Oostkantons bij de provincie Luik gevoegd. →

12.
De Conservatieve Britse regering, het tweede kabinet-Baldwin, weigert het nog onder
verantwoordelijkheid van de Labourregering getekende Protocol van Genève
(2-10-1924) over het vreedzaam regelen van Internationale geschillen, te ratificeren.
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12.
In Peking sterft op 59-jarige leeftijd de grote Chinese nationalistische leider Sun
Zhongshan (Soen Jat-sen). →

25.
Het orgaan van de Derde Internationale, de Communist International, publiceert een
enthousiast artikel over de groeiende invloed van de PKI, de Indonesische
communistische partij.

30.
In de Joegoslavische sectie van de Komintern veroordeelt Stalin de politiek van de
Joegoslavische communistische leider Sima Marković, die gekant is tegen het recht
op zelfbeschikking van de niet-Servische nationaliteiten in het Koninkrijk der Serviërs,
Kroaten en Slovenen.
- Bij parlementsverkiezingen in Egypte behaalt de nationalistische Wafd-partij een
eclatante overwinning.

Geboren:
26.
Pierre Boulez, Frans dirigent en componist

Gestorven:
20.
Lord George Nathaniel Curzon, (sinds 1911 markies van Kedleston) (11-1-1859)
Brits Conservatief politicus

30.
Rudolf Steiner (27-2-1861) Oostenrijks antroposoof
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Sun Zhongshan overleden

Begrafenisplechtigheid voor de overleden Chinese president Sun Zhongshan in Nanking.

PEKING, 12 maart - Sun Zhongshan (Soen Jat-sen), de oprichter van de
Guomindang en een van de organisatoren van de Chinese revolutie van 1911, is
vandaag in Peking op 59-jarige leeftijd overleden.
De dag voor zijn overlijden heeft Sun de laatste hand gelegd aan zijn persoonlijke
en zijn politieke testament. Hij heeft zijn volgelingen opgedragen om ‘de massa's te
doen ontwaken en solidariteit te betrachten met alle volkeren die ons op voet van
gelijkheid behandelen’. Voorts schreef hij dat spoedig een Chinees parlement bijeen
moet worden geroepen die de ‘ongelijke verdragen’ met westerse mogendheden en
Japan moet opzeggen.
Sun Zhongshan werd in 1866 in Tsoeiheng geboren als zoon van een koopman
uit Kanton. Hij studeerde medicijnen in Hong Kong. Vanaf zijn vroege jeugd
koesterde Sun bewondering voor de Taiping, een revolutionaire beweging uit het
midden van de 19de eeuw die de strijd aan bond met het verworden keizerlijke regime
en naast de omverwerping van de Qing-dynastie ook een sociale omwenteling
propageerde.
Aanvankelijk vestigde Sun zich als arts in Macao en Kanton. In 1894 richtte hij
het Genootschap tot Herstel van China op. Nadat zijn ondergrondse activiteiten hem
in conflict met de Chinese autoriteiten hadden gebracht, werd hij gedwongen in
ballingschap te gaan. Hij ging naar Japan en verbleef ook enige tijd in Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten. Tijdens zijn verblijf in Japan werkte hij een politieke filosofie
uit, die later bekend is geworden als de ‘Drie Volksbeginselen’: nationalisme,
democratie en volkswelvaart. Deze filosofie werd de ideologie van de in 1905 in
Japan opgerichte Chinese Verenigde Liga, een van de organisaties die de
omverwerping van het keizerrijk hebben voorbereid. In 1912 werd de Liga omgezet
in Guomindang.

Ontwapening door socialisten geëist
DEN HAAG, 2 maart - De Tweede Kamerfractie van de SDAP heeft een
initiatief-wetsontwerp ingediend voor vergaande Nederlandse ontwapening. De
indieners - met K. ter Laan als eerste ondertekenaar - willen dat het leger en de marine
worden gereduceerd tot een ‘veiligheidswacht’ van zeer beperkte omvang, uitsluitend
bestemd voor het vervullen van politiewachtdiensten langs de grenzen.
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De indiening past in een brede beweging in socialistische kring voor totale
ontwapening. Voorstanders tooien zich met een klein gebroken geweertje op de
revers en onderschrijven de socialistische leuze ‘geen man en geen cent voor het
leger’.

Drie Oostkantons definitief bij België
BRUSSEL, 6 maart - Bij wet is vandaag in de gebieden Eupen, Malmédy en Sankt
Vith de Belgische grondwet van kracht geworden waardoor deze gebieden definitief
tot het Belgisch grondgebied behoren.
Op deze manier is een einde gemaakt aan de buitengewone volmachten, die bij
de wet van 15 september 1919 waren toegekend aan een hoge ambtenaar waardoor
deze in de drie gebieden de Belgische grondwet en de Belgische wetgeving in het
algemeen kon laten gelden.
De wet van vandaag werd bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van 29 mei
1926, waardoor ook de Belgische burgerlijke en handelswetgeving in de Oostkantons
Eupen, Malmédy en Sankt Vith van kracht werd.
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3.
Groot-Brittannië keen terug naar de gouden standaard; het pond sterling wordt
gefixeerd op de vooroorlogse koers.

3.
Nederland en België bereiken een akkoord over de navigatie op de Westerschelde.
→

5.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen behalen de linkse partijeneen grote
overwinning. →
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10.
De Russische stad Tsaritsin aan de Wolga wordt herdoopt in Stalingrad (het huidige
Wolgograd).

11.
Onder leiding van Abd el-Krim vallen de opstandige Rifkabylen na eerst het Spaanse
koloniale leger in Marokko verslagen te hebben nu de Franse bezettingsmacht aan.

17.
In Frankrijk treedt het kabinet-Painlevé aan. →

18.
De succesvolle Indië-vliegers Thomassen à Thuessink van der Hoop, van Weerden
Poelman en Van den Broeke worden bij terugkomst - per schip - in Amsterdam als
nationale helden ingehaald. →

Op 18 april worden de drie succesvolle Holland-Indiëvliegers, Thomassem à Thuesink van der Hoop,
Van Weerden Poelmans en Van den Broeke (midden vlnr als helden in Amsterdam onthaald. Ze
worden na een overweldigende ovatie door mijnheer Fokker toegesproken en bekranst.

25.
In Duitsland wordt de oorlogsheld maarschalk von Hindenburg (77) gekozen tot
president. →
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28.
Koerdische opstandelingen geven zich over. →

29.
Het 14de congres van de communistische partij van de Sovjet-Unie (bolsjeviki),
(CPSU (b)), zoals de partij sinds een jaar heet, wordt beëindigd. Stalin zet zijn theorie
van socialisme-in-één-land uiteen en meldt dat de economie het vooroorlogse peil
weer heeft bereikt.

29.
Nederland volgt het Britse voorbeeld in de terugkeer tot de gouden standaard. Volgens
minister van Financiën Colijn wordt hierdoor de gulden gered. →

29.
Na het mislukken van de formatie van Vandervelde benoemt koning Albert de
katholiek Charles de Broqueville - minister-president van 1911-1918 - tot formateur.

Gestorven:
15.
John Singer Sargent (12-1-1856) Amerikaansportretschilder

28.
Louis Frederik Johannes Bouwmeester (5-9-1842) Nederlands acteur en
toneeldirecteur
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Von Hindenburg gekozen tot president van Duitsland

Propaganda van de Deutschnationale Volkspartei.

BERLIJN, 25 april - Duitsland heeft vandaag Paul von Hindenburg gekozen tot
tweede president van de republiek. De vroegere held van Tannenberg en leider van
het militaire opperbevel in de oorlog won de presidentsverkiezingen met een
meerderheid van een miljoen stemmen. Hij kreeg in een tweede verkiezingsronde
14,7 miljoen stemmen; zijn tegenstander, de Centrum-kandidaat Wilhelm Marx,
kreeg 13,7 miljoen stemmen.
Hindenburg werd gesteund door de rechtse partijen en de Beierse Bauernbund.
Algemeen wordt de uitslag beoordeeld als het kiezen voor een mythe door een
meerderheid van het Duitse volk. Hindenburg was in de eerste oorlogsjaren de grote
held, maar is in alle opzichten een representant uit het voor-democratische,
wilhelminische tijdvak in Duitsland.
Hindenburg (geb. 1847) deed veertig jaar dienst in het Duitse leger en was al
gepensioneerd toen hij in 1914 weer bij het leger werd ingelijfd om het Oostfront te
leiden. Samen met de putschgeneraal Ludendorff geldt hij sindsdien als symbool
voor Duitse zeges. Na de oorlog had Hindenburg de ‘dolkstoot-legende’ verspreid,
maar had

Affiche van de communistische ‘Internationale Rode Hulp.’
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Paul von Hindenburg wordt in de Rijksdag beëdigd.

zich al snel uit het openbare leven teruggetrokken. Tot een presidentskandidatuur
had men hem moeten overreden.
In het buitenland is met grote scepsis op de verkiezing van Hindenburg gereageerd.
De overwinning van de generaal-buiten dienst wordt, zoals het Franse blad Le Temps
opmerkt, gezien als teken dat ‘het Duitse volk hiermee zijn nederlaag in de oorlog
wil verloochenen’.

Painlevé volgt Edouard Hernot op
PARIJS, 17 april - Paul Painlevé is de nieuwe premier van Frankrijk als opvolger
van Edouard Herriot, die op grond van de blijvende financiële problemen ontslag
nam. Frankrijk bevindt zich economisch gezien in een paradoxale toestand. Enerzijds
is de produktie enorm vooruitgegaan, in het bijzonder wat de metaalindustrie betreft.
In de automobielindustrie neemt Frankrijk, met een produktie van meer dan
driehonderdduizend auto's, in Europa de eerste plaats in. Anderzijds heeft Frankrijk
door de hoog opgelopen schulden te kampen met schier onoplosbare financiële
problemen. Het ‘Kartel van Links’ had beloofd die te zullen oplossen door ‘het geld
te halen waar het zich bevindt’. De aangewende middelen bestonden uit het instellen
van een vermogensbelasting en een hardere aanpak van de belastingfraude.
Kapitaalvlucht en speculatie tegen de frank waren het gevolg van deze maatregelen.
Voor Herriot gingen de deuren dicht toen hij, net als Poincaré, de regering aan
geld wilde helpen door een lening te sluiten bij de grote banken. De Bank van
Frankrijk beschuldigde hem vervolgens indirect van financieel wanbeleid.

Nederland: weer Gouden Standaard
DEN HAAG, 29 april - Nederland is teruggekeerd naar de gouden standaard, de
directe koppeling van de gulden aan de goudprijs, Sinds 1875 kende ons land de
zogeheten gouden standaard, maar onder invloed van de oorlog 1914-1918 werd de
band tussen gulden en goud verbroken. Per 29 juli 1914 werd de gouduitvoer
verboden.
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Sinds zijn aantreden als minister van Financiën (augustus 1923) heeft Hendrik
Colijn steeds gestreefd naar het weer kunnen invoeren van de gouden standaard. Met
al zijn kracht heeft hij daartoe gewerkt aan het sluitend maken van de staatsbegroting.
Volgens minister Colijn is het herstel van de gouden standaard het bewijs voor de
gaafheid van de gulden. Ook zal het, voorspelde hij, de grondslag leggen voor een
harmonieuze en constante uitbreiding van de produktie.

Koerden geven zich over
DIYARBAKIR/ANKARA, 28 april - Na twee maanden opstand hebben de Koerdische
leiders zich overgegeven. Sjeik Said is gevangengenomen. Veel andere opstandelingen
en leiders zijn naar Irak en Iran gevlucht.
De Koerdische opstand kwam na het eerste congres van de Koerdische partij Azadi
(vrijheid). Deze organisatie had tijdens het congres besloten dat de Koerden moesten
strijden voor een onafhankelijk Koerdistan. Afgezien van deze beslissing waren er
andere factoren die een directe invloed hadden op de voorbereiding van de opstand.
De belangrijkste hiervan waren afschaffing van het kalifaat - het symbool van de
Turks-Koerdische broederschap - in maart 1924, het verbod om de Koerdische taal
in het openbaar te gebruiken en de afkondiging van de staat van beleg in de
Koerdische gebieden door de Turkse regering onder leiding van Moestafa Kemal,
alsmede de ontwikkelingen sinds het verdrag van Lausanne van 1923, waarin de
rechten van de Koerden niet werden genoemd. Dit alles had de Koerden ervan
overtuigd dat er geen andere weg was om hun doel te bereiken dan te strijden voor
hun eigen onafhankelijk Koerdistan.
Op 26 februari riep de religieuze Koerdische leider, sjeik Said Piran, een djihad
(heilige oorlog) uit tegen de Turkse autoriteiten. Sjeik Saids invloed was groot, vooral
in het gebied tussen het meer van Van en de rivier de Eufraat. De opstandelingen
bezetten verschillende Koerdische dorpen en steden, waarvan Diyarbakir de
belangrijkste was.
Van Turkse zijde werden acht divisies van land- en luchtmacht, in totaal 35 000
man, ingezet. De Turkse strategie was erop gericht het opstandige gebied te
omsingelen. Hiervoor was de hulp van de Fransen die in Syrië gestationeerd waren
noodzakelijk. De Fransen gaven het Turkse leger toestemming om vanuit Syrië per
trein naar de Koerdische gebieden te gaan.
Eind maart was het gebied dat bezet werd door de Koerdische opstandelingen,
omringd. De bevoorrading en bewapening van de opstandelingen waren zeer slecht.
In mei volgt de veroordeling van sjeik Said door een onafhankelijke rechtbank.
Sjeik Said wordt ter dood veroordeeld en op 4 september samen met zevenenveertig
anderen opgehangen voor de moskee in Diyarbakir. De laatste woorden van sjeik
Said waren gericht tot de Turkse militaire bevelhebbers. Hij zei met dappere stem:
‘Kom, generaal, neem afscheid van je vijand.’
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Traktaat over Wielingen

Jarenlang overleg ging vooraf aan de uiteindelijke tekening van het traktaat.

DEN HAAG, 3 april - Na langjarige onderhandelingen (de basis werd al in 1919
in Parijs gelegd) is tussen Nederland en België een traktaat getekend, dat onder andere
het gebruik van de Westerschelde regelt.
Tot de zaken welke door beide landen zijn afgesproken, behoren:
- Nederland verleent akte van opheffing van de Belgische neutraliteit;
- Nederland erkent het recht op doorvaart van handelsschepen van en naar
Antwerpen;
- Nederland zal de Schelde bevaarbaar houden;
- het beheer van de Schelde komt in handen van een paritair samengestelde
commissie;
- beloodsing via de Wielingen wordt een uitsluitend Belgische aangelegenheid;
- er worden twee kanalen aangelegd, een van Antwerpen naar Ruhrort via
Nederlands Limburg en een van Antwerpen naar de Moerdijk.
Direct na het tot stand komen van het traktaat blijkt er in Nederland - en met name
in Rotterdam, waar men uiterst bevreesd is voor concurrentie van Antwerpen op de
Rijnvaart - groot bezwaar te bestaan tegen de inhoud van de overeenkomst.

BWP als sterkste partij uit de stembus
BRUSSEL, 5 april - Met ongeveer 20 000 stemmen meer dan de katholieke partij is
de Belgische Werklieden Partij voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis als
sterkste partij uit de stembus gekomen. Beide partijen hebben nu 78 kamerzetels; de
socialisten wonnen er 10 bij en de katholieken hebben een gering verlies van 2 zetels.
De grote verliezers zijn de liberalen die van 33 naar 23 zetels tuimelen en hiermee
een derde van hun volksvertegenwoordigers zien verdwijnen. De Frontpartij heeft 2
zetels gewonnen en kan nu 6 vertegenwoordigers naar de Kamer sturen. Met de
verkiezing van Van Overstraeten en Jacquemotte, de meest markante figuren van de
twee in 1921 gefusioneerde communistische partijen (tot KPB), doen ook de
communisten hun intrede in de Kamer.
In de Senaat hebben zich gelijkwaardige verschuivingen afgetekend, zij het minder
scherp, omdat de provinciale senatoren niet vervangen zijn: katholieken 71 (-2),
socialisten 59 (+ 8) en liberalen 23 (-6).
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Ontmoedigd door de uitslag, hebben de liberalen aangekondigd af te zien van
deelneming in een nieuwe regering.
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1.
Cyprus wordt tot Britse kroonkolonie geproclameerd.

4.
In Genève begint in het kader van de Volkenbond een internationale conferentie over
wapenbeheersing en het gebruik van gifgas in oorlogen. Zij staat onder voorzitterschap
van de Belgische oudpremier Carton de Wiart.

8.
In België wordt Alois van de Vyvere benoemd tot formateur, nadat zijn katholieke
partijgenoot De Broqueville met zijn formatie had gefaald.

8.
Franse koloniale troepen in Marokko brengen de opstandige Rifkabylen die geleid
worden door Abd el-Krim, een zware nederlaag toe.

11.
Op het 16de congres van de Communistische Partij Holland (CPH) treedt een
scheuring op in de partij als de oppositie tegen het leidende driemanschap Wijnkoop,
Van Ravesteyn en Ceton de steun van de Komintern blijkt te krijgen. →
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12.
Oezbekistan en Kirgizistan in het Aziatische deel van de USSR worden autonome
Sovjetrepublieken.

20.
Het Belgische minderheidskabinet-Van de Vyvere, dat op 13 mei gevormd is, krijgt
niet het vertrouwen van het parlement. De regeringscrisis duurt voort.

21.
De Britse regering vervangt generaal Allenby als Hoge Commissaris in Egypte door
Sir George Lloyd of Dolobran. Dit is een reactie op de overwinning van de anti-Britse
Wafd-partij bij de verkiezingen in maart.

28.
In België slaagt ook de liberale burgemeester van Brussel Adolphe Max er niet in
een kabinet te formeren.

30.
In het Chinese Shanghai schieten Britse militairen op stakers. Hierop breekt in de
stad een algemene staking uit. →

Geboren:
28.
Dietrich Fischer-Dieskau, Duits bariton

Gestorven:
12.
Alfred Milner (23-3-1854) Brits koloniaal bestuursambtenaar
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22.
Sir John Denton Pinkstone French (sinds 1915 Earl of Ypres) (28-9-1852) Brits
militair

Invloed Komintern brengt scheuring in CPH teweeg
AMSTERDAM, 11 mei - Op het zestiende congres van de Communistische Partij
Holland is de ingreep veroordeeld welke het Executieve Comité van de Komintern
in Moskou had gedaan in de samenstelling van de CPH-lijst voor de verkiezingen
van 1 juli.
De Executieve heeft de twee oorspronkelijke lijstaanvoerders, Wijnkoop en Van
Ravesteyn, beschuldigd van ‘rechtse afwijkingen’.
In opdracht van Moskou dienden ze plaats te maken voor een arbeider als
lijsttrekker, in dit geval de bakkersknecht L. de Visser. Op het paascongres van de
CPH is dit ingrijpen van de Executieve veroordeeld met 975 tegen 716 stemmen.
Als reactie hierop beschuldigt de Executieve de CPH van ‘disciplinebreuk’. Boos
over zijn terugzetting besluit David Wijnkoop op 24 mei - met anderen - uit het
bestuur van de CPH te treden.

Britse mariniers richten bloedbad aan in Shanghai
SHANGHAI, 30 mei - Britse mariniers hebben het vuur geopend op een menigte
van tienduizend mensen, die een demonstratie hielden voor de vrijlating van honderd
studenten die eerder in de Engelse concessie waren aangehouden.
Volgens voorlopige berichten is er sprake van een tiental doden en ‘talloze’
gewonden.
Het bloedbad volgt op twee weken onrust, demonstraties en stakingen die begonnen
als protest tegen het ontslag van vele Chinese arbeiders door een Japanse
onderneming. Op 15 mei werd een arbeider doodgeschoten door de Japanse politie
en werden enkele studenten gewond.
Een herdenkingsbijeenkomst aan een van de universiteiten van Shanghai kreeg
het karakter van een algemeen protest tegen de overheersing van de stad door de
buitenlandse mogendheden.
In de daaropvolgende dagen werden verschillende Chinese demonstranten en
stakers aangehouden door de Amerikaanse, Japanse, Britse en Franse autoriteiten.
Het Chinese stadsbestuur had een aantal voorstellen gedaan over beperking van
voorrechten van buitenlanders, maar deze voorstellen werden, tot grote woede van
vele Chinese bewoners van Shanghai, door woordvoerders van de buitenlandse
mogendheden van de hand gewezen.
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3.
In België wordt de christen-democraat Prosper Poullet belast met de kabinetsformatie.

8.
De regeringen van Frankrijk en Groot-Brittannië reageren positief op het door de
Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Stresemann, in februari gedane voorstel tot
het sluiten van wederzijdse veiligheidsverdragen.

13.
Nu de formatie van Poullet in België dreigt te mislukken neemt koning Albert het
initiatief om de politici Poullet, Vandervelde en Masson ten paleize te ontbieden in
een poging de regeringscrisis te beëindigen.

17.
In België komt het rooms-rode coalitiekabinet-Poullet-Vandervelde tot stand. De
door de taalkwestie verdeeld geraakte katholieke kamergroep formeert zich opnieuw
onder voorzitterschap van Frans van Cauwelaert. →

21.
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In Nederland onttroont de wielercoureur Piet van Kempen de veelvuldige
sprintkampioen Piet Moeskops door het nationale sprintkampioenschap voor zich
op te eisen.

22.
Frankrijk en Spanje komen overeen om gezamenlijk de opstand van de Rifkabylen
in Marokko te lijf te gaan.

23.
Britse mariniers vuren op stakende Chinese havenarbeiders in Hong Kong. Ten
gevolge hiervan breekt in de stad een algemene staking uit, en worden de
nationalistische gevoelens opgeklopt. →

25.
In Griekenland komt via een militaire putsch generaal Theodorus Pángulos in het
zadel.

30.
Tijdens de verkiezingscampagne in Nederland wordt voor het eerst gebruik gemaakt
van het medium radio. Zowel de AR-leider Colijn als de SDAP-bestuurder en
Amsterdamse wethouder Wibaut spreekt de kiezers via de microfoon van de
Hilversumsche Draadlooze Omroep toe.

Gestorven:
4.
Pierre Louys (ps. van Pierre Félix Louis) (10-12-1870) Frans schrijver

21.
Jan Hendrik Leopold (11-6-1865) Nederlands classicus en dichter

Eerste rooms-rode regering gevormd in België
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BRUSSEL, 17 juni - Na een politieke crisis die 73 dagen heeft geduurd, heeft België
een nieuwe regering.
Eerst heeft de socialistische voorman E. Vandervelde, de eerste socialistische
regeringsformateur in de Belgische geschiedenis, zonder succes geprobeerd om met
progressieve leden uit de twee andere partijen een regering met een zeer sociaal
gericht programma te vormen.
Daarna heeft de gematigd conservatieve katholiek Ch. de Broqueville getracht om
een kabinet van katholieken en liberale technici te formeren. Toen ging de
formatieopdracht naar de christen-democraat A. van de Vyvere wie het niet lukte
een homogeen katholiek ministerie samen te stellen, waarna de liberale Brusselse
burgemeester A. Max eveneens tevergeefs een zogenaamde overgangsregering zonder
uitgesproken politieke kleur probeerde te vormen. Ten slotte is de katholieke Leuvense
hoogleraar P. Poullet er in geslaagd, na concessies van de socialisten een
christen-democratisch-socialistische coalitieregering tot stand te brengen.
Het kabinet Poullet-Vandervelde bevat vijf socialisten, vier christen-democraten
en drie technici. De regeringsverklaring stelt een uitbreiding van de sociale wetgeving
in het vooruitzicht, maar het herstel van de staatsfinanciën wordt echter als een
conditio sine qua non vooropgesteld.

Sociaal protest in China breidt zich verder uit
HONG KONG/KANTON 23 juni - Sociale onrust en protest tegen buitenlandse
overheersing die vorige maand in Shanghai zijn begonnen, zijn nu overgeslagen naar
Kanton en Hong Kong.
In Hong Kong werd vanaf het oorlogsschip Tarantula het vuur geopend op stakende
havenarbeiders.
In Kanton kwam het tot een treffen tussen de strijdkrachten van verschillende
buitenlandse mogendheden en een menigte van honderdduizend mensen, die een
optocht hielden ter ondersteuning van het protest van Shanghai.
Het protest in Hong Kong begon vier dagen geleden. Veel activisten zijn naar
Kanton vertrokken om het protest aldaar te organiseren. Agitatoren van de Chinese
communistische partij hebben een prominente rol gespeeld bij de organisatie van het
verzet. Tijdens de schietpartij zijn ongeveer 50 mensen omgekomen.
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1.
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Bij de Nederlandse parlementsverkiezingen verliest de confessionele regeringscoalitie
vijf zetels maar behoudt de meerderheid. →

2.
De Belgische Senaat schenkt de nieuwe Belgische centrum-linkse regering-Poullet
zijn vertrouwen.

13.
De Franse bezettingsmacht in het Rijnland begint met de ontruiming.

16.
Onder voorzitterschap van koning Faisal komt het eerste gekozen Iraakse parlement
in Bagdad bijeen.

18.
Bij de NSDAP-uitgeverij te München komt het eerste deel van het door Adolf Hitler
tijdens zijn kortstondige gevangenschap geschreven antisemitische boek Mein Kampf
van de persen.

20.
Te Nettuno, ten zuiden van Rome, wordt tussen Italië en het Koninkrijk der Serviërs,
Kroaten en Slovenen een verdrag gesloten, waarin beide staten tot overeenstemming
komen over de Dalmatische kwestie. →

20.
Sultan Pasja roept de Druzen op tot een heilige oorlog tegen de Franse bezetter. →

22.
Ter gelegenheid van de verkiezing van Hindenburg tot president besluit de Duitse
Rijksdag amnestie te verlenen aan politieke gevangenen die veroordeeld zijn voor
delicten gepleegd vóór 15 juni 1915.
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26.
Maarschalk Pétain volgt Lyautey op in de Rif-oorlog in Marokko. →

31.
De ontruiming van het sedert januari 1923 bezette Ruhrgebied wordt voltooid.

31.
In Groot-Brittannië wordt tussen de bonden van spoorwegpersoneel en de
bemiddelingscommissie van de regering een voorlopige overeenstemming bereikt.

31.
Het Britse Lagerhuis neemt het wetsvoorstel tot invoering van een
werkloosheidsverzekering aan.

Geboren:
2.
Patrice Emery Lumumba († 10/13-2-1961) Kongolees nationalistisch politicus

Gestorven:
1.
Jan Pieter Veth (18-5-1864) Nederlands schilder, etser, lithograaf en kunsthistorisch
publicist

Joegoslavië en Italië sluiten verdragen
NETTUNO, 20 juli - In de Italiaanse stad Nettuno hebben Italië en Joegoslavië een
reeks technische verdragen gesloten over Fiume, Zara en de Italiaanse minderheid
in Dalmatië. De verdragen, een uitvloeisel van het Verdrag van Rapallo van 12
november 1920, zijn bedoeld om de laatste problemen op te lossen.
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De ondertekening van de verdragen komt op een moment dat de spanningen tussen
Italië en Joegoslavië ten aanzien van Albanië groeien. In het begin van dit jaar is
Ahmed Zogoe daar tot president gekozen, nadat hij vanuit Joegoslavië een opstand
tegen zijn Rome-gezinde rivaal Fan Noli had ontketend. Zogoe, aangetrokken door
de grotere economische mogelijkheden van Italië, begon echter met Rome
onderhandelingen over financiële en economische hulp.
Italië toonde zich bereid Albanië te steunen, maar verkrijgt nu met de economische
hulp tevens grote politieke invloed. Hierdoor groeien de spanningen met Joegoslavië,
dat een jaar geleden samen met Italië een verklaring van non-interventie in Albanië
heeft ondertekend.

Druzen in Syrië in opstand
BEIROET, 20 juli - Sultan Pasja heeft Frankrijk de oorlog verklaard en zijn
Druzenvolk opgeroepen tot een ‘djihad’, een heilige oorlog.
Het al maanden, misschien wel jaren smeulende conflict is nu dus hoog opgelaaid
en het tegenstrijdige, weifelende Franse beleid in dit mandaatgebied is daar niet
geheel onschuldig aan. Enerzijds is de linkse coalitie die de meerderheid in de Franse
Kamer van Afgevaardigden heeft, voor een grotere autonomie van de
mandaatgebieden, anderzijds worden deze door de Franse militairen ter plaatse hard
aangepakt.
Zo kreeg de huidige Hoge Commissaris in Syrië, generaal Sarrail, kort na zijn
benoeming de klachten te horen van de Druzen, met wie een van zijn voorgangers,
Robert de Caix, in 1921 een overeenkomst had gesloten. Daarbij werd de Dzjebel
ed-Druz (Druzengebergte) een grote autonomie toegekend. De plaatselijke
vertegenwoordiger van Frankrijk weigerde echter zich daaraan te houden.
De klachten die Sultan Pasja aan generaal Sarrail voorlegde, hadden slechts tot
gevolg dat de laatste een ultimatum stelde: de Druzen moesten zich onmiddellijk aan
het Franse gezag onderwerpen. De reactie van Sultan Pasja lag voor de hand.
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Pétain ingezet in de Rif

Franse tanks en infanterie in Marokko tijdens de Rifoorlog.

PARIJS, 26 juli - De Rif-oorlog in Marokko heeft dusdanige vormen aangenomen
dat maarschalk Pétain is ingezet. Hij volgt de zieke maarschalk Lyautey op, die twaalf
jaar lang een over het algemeen succesvol beleid van ‘wederzijds vertrouwen’ heeft
gevoerd.
De door de Marokkaanse leider Abd el-Krim aangevoerde opstand in de Rif is nu
vanuit Spaans Marokko overgeslagen naar het Franse gedeelte van de kolonie. Taza
en zelfs Fès worden bedreigd.
Het Franse leger, dat hier volgens sommige officieren een onmogelijke strijd moet
voeren (die van een log apparaat tegen een mobiele tegenstander, die het terrein
uitstekend kent), heeft vrij grote verliezen geleden. In de Kamer zijn daarover vragen
gesteld. Het is overigens een publiek geheim dat de tegenstander in de Rif niet alleen
een Marokkaans gezicht heeft. Het zijn Franse industriëlen uit Le Creusot die Abd
el-Krim van wapens voorzien, terwijl de Franse communistische partij instructeurs
levert. Eén van de leiders van de partij, Jacques Doriot, probeerde tevergeefs
persoonlijk in contact te komen met Abd el-Krim. De partij heeft de Franse soldaten
opgeroepen zich met de volgelingen van Abd el-Krim te verbroederen.

Socialisten boeken winst

Links: verkiezingsaffiche van de CPH. Rechts: briefkaart van de Vrijheidsbond.
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DEN HAAG, 1 juli - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de rechtse
coalitie vijf zetels verlies geleden. Vergeleken met 1922 verloor de AR drie zetels
(nu 13), de RKSP twee (nu 30) en behield de CHU haar elf kamerzetels.
Winnaar is de SDAP geworden. De socialisten gingen van 20 naar 24 zetels.
Ondanks deze uitslag benoemt de koningin op 11 juli AR-lijsttrekker H. Colijn tot
formateur. Op 4 augustus presenteert hij vervolgens zijn eerste ministerie. Zelf vervult
Colijn hierin - naast het premierschap - de functie van minister van Financiën. Jhr.
mr. D.J. de Geer (CHU), die tot het conflict over de Vlootwet minister van Financiën
was, keert terug, ditmaal als minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw.
In het kabinet-Colijn zitten negen ministers, van wie er vier lid zijn van de RKSP.
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1.
Via de nieuwe radiozender te Kootwijk komt een kortegolfverbinding met Nederlands
Oost-Indië tot stand.

3.
De laatste Amerikaanse troepen verlaten Nicaragua. Sedert de militaire interventie
in 1912 waren er in deze Middenamerikaanse republiek Amerikaanse mariniers
gelegerd.

4.
De, ondanks het verlies van zijn partij bij de verkiezingen, tot formateur benoemde
Anti-Revolutionaire leider Colijn presenteert zijn kabinet. Het is een voortzetting
van de confessionele coalitie.

7.
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De Volkenbond adviseert tegen de verdeling van het olierijke Mosoelgebied tussen
Turkije en Irak.

8.
In Washington vindt voor het eerst een nationale manifestatie van de racistische
rechts-radicale geheime organisatie Ku Klux Klan plaats. Er zijn meer dan 200 000
deelnemers. →

10.
Een wervelstorm teistert het dorp Borculo. →

15.
Noorwegen annexeert Spitsbergen.

18.
Tussen België en de VS wordt een akkoord gesloten over de terugbetaling van de
oorlogsschulden.

18.
Kardinaal Mercier publiceert een mandement waarin hij de Belgische katholieken
waarschuwt voor socialisme en liberalisme.

19.
In Stockholm begint een internationale oecumenische conferentie. Er zijn 600
afgevaardigden uit 37 landen aan wezig.

24.
Gouverneur Sarrail treedt met harde hand op tegen de opstandig Druzen maar
voorlopig met weinig succes, op. →
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25.
De laatste Belgische troepen ontruimen Duisburg dat vanaf 1921 bezet is gehouden.

30.
In Kaaskerke bij Diksmuide vindt de zesde IJzerbedevaart plaats maar nu voor het
eerst op een eigen terrein. De antimilitaristische intentie overheerst bij de meeste
deelnemers. →

Gestorven:
4.
Alfons van de Perre (13-7-1872) Belgisch arts en katholiek politicus

Weinig succes Fransen in Syrië
PARIJS, DAMASCUS, 24 augustus De Druzische opstandelingen onder leiding van
Sultan Pasja al-Atrasj hebben veel succes geboekt in de aanval tegen de Franse
troepen in Syrië.
De Druzen hebben een belangrijke rol gespeeld in de oorlog tegen het Ottomaanse
Rijk door steun te geven aan de troepen van emir Faisal en de geallieerde landen.
Op 4 maart 1921 bereikten de Druzen een akkoord met de Franse Hoge Commissaris,
Robert de Caix, waarin werd verklaard dat de Druzen hun eigen lokale regering in
de Dzjebel ed-Druz zouden krijgen, die onder mandaat van de Fransen zou komen
te staan.
Op 1 mei 1921 werd Salim Pasja al-Atrasj tot gouverneur gekozen van de hoofdstad
van de nieuwestaat, Suwayda. De macht van Salim Pasja duurde niet lang. Hij stierf
in september 1923. De relatie tussen de Druzen, nu onder leiding van Sultan Pasja
al-Atrasj, en de nieuwe Franse Hoge Commissaris, generaal Sarrail, verslechterde.
Op 11 juli gaf de generaal het bevel om een delegatie van de Druzen die in Damascus
was, te arresteren.
Op 20 juli kwam Sultan Pasja al-Atrasj in opstand. De Franse troepen werden door
de Druzen van verschillende kanten aangevallen. De Druzen hebben een algemene
opstand tegen de Fransen uitgeroepen. Ondanks het feit dat de moderne Franse
troepen hard optreden, hebben ze daarmee tot nu toe weinig succes gehad.

IJzerbedevaart weer in Kaaskerke
KAASKERKE, 30 augustus - De jaarlijkse Bedevaart naar de Graven van den IJzer,
heeft voor de tweede maal plaatsgevonden in Kaaskerke (Diksmuide). Aanvankelijk
kwamen de ‘bedevaarders’ telken jare op een andere plaats bijeen: Steenkerke (1920),
Steenstrate (1921), Westvleteren (1922), Alveringem (1923) en Kaaskerke (1924).
Vorig jaar werd in Kaaskerke een stuk grond gekocht, met de bedoeling er de
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heldenhuldezerkjes van de Vlaamse frontsoldaten te verzamelen. Nog in hetzelfde
jaar werd de Vereniging Bedevaarten naar de Graven van den IJzer gesticht.
In mei werden meer dan 500 heldenhuldezerkjes op bevel van de militaire overheid
verbrijzeld om ze als wegverharding te gebruiken. In Vlaanderen wekte dit grote
verontwaardiging en de zesde IJzerbedevaart is uitgegroeid tot een massaal protest,
waaraan duizenden Vlamingen deelnamen.
Omdat het plan de zerkjes in Kaaskerke te verzamelen niet kon worden uitgevoerd,
werd besloten een gedenkteken op te richten.
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Bijeenkomst van de racistische rechts-radicale organisatie Ku Klux Klan.

Manifestatie Ku Klux Klan
WASHINGTON, 8 augustus - De Ku Klux Klan, een schimmige organisatie die
ijvert voor het behoud van een traditioneel protestants leefpatroon, heeft haar eerste
landelijke manifestatie in Washington gehouden.
De Klan, een jaar of tien geleden opnieuw leven ingeblazen, staat op dit moment
op het toppunt van haar macht: tussen de vier en vijf miljoen Amerikanen, vooral
uit het zuiden, westen en middenwesten, zijn er lid van. De Klan is goed
georganiseerd, beschikt over veel geld en is populair op het platteland en in de kleine
steden. Daar voelt men zich bedreigd door de intellectuelen uit de grote steden met
hun vrijgevochten normen en zondigheid. Klan-leden verdedigen de waarden van
het protestantisme, zijn voor blanke suprematie en willen Amerika Amerikaans
houden. Ze keren zich tegen katholieken, joden, negers en zijn felle verdedigers van
de drooglegging.
De bijeenkomsten van de Klan gaan gepaard met geheimzinnige rituelen: brandende
kruisen op een bergtop, witte gewaden en puntmutsen. De ‘Imperial Wizard’, Hiram
Wesley Evans, een tandarts uit Texas, drukt het wezen van het geloof van de
Klanleden uit wanneer hij zegt: ‘We zijn een beweging van het gewone volk... we
eisen dat de macht weer in handen komt... van de onbedorven, echt-Amerikaanse
doorsneeburger van traditionele komaf’.

Cycloon verwoest Borculo
BORCULO, 10 augustus -Een orkaan heeft zeer zware schade aangericht in het
Gelderse dorp Borculo. Ruim tweeduizend van de vijfduizend inwoners zijn dakloos
geworden. De orkaan trok over het dorp aan het eind van een hete dag. De buien
hadden zich in Brabant ontwikkeld en bereikten om half zeven 's avonds Borculo
met windsnelheden van 200 kilometer per uur. Hoewel alles zich in niet meer dan
zes minuten afspeelde, verwoestte de cycloon vrijwel het gehele dorpscentrum. Er
vielen vier doden en tachtig mensen raakten gewond. Inventaris uit de verwoeste
huizen werd soms vijf kilometer verder teruggevonden.
De ramp heeft heel Nederland diep geschokt. Overal worden comités opgericht
die inzamelingsacties organiseren.
Koningin Wilhelmina, die Borculo bezoekt met prins Hendrik en prinses Juliana,
schenkt zelf ƒ 10 000. In een paar weken tijd zamelt Nederland ƒ 6 miljoen in. Omdat
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dit veel meer is dan de herbouw kost, vormt het restant de basis voor het latere
Rampenfonds.

Zwaar beschadigde boerderijen in Borculo ten gevolge van de wervelstorm.
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1.
De initiatiefnemer van de moderne Olympische Spelen, Pierre de Coubertin, legt
zijn functie van voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité neer. Hij wordt
opgevolgd door de Belgische graaf Henry de Baillet-Latour. →

1.
De Utrechtse Veeartsenijkundige Hogeschool wordt als zesde faculteit geïncorporeerd
in de Rijksuniversiteit van Utrecht.

15.
Duitsland wordt uitgenodigd deel te nemen aan de komende te Locarno te houden
internationale veiligheidsconferentie.
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18.
In Heidelberg wordt een vijfdaags congres van de SPD afgesloten waarop een nieuw
beginselprogram van de partij is aangenomen. Het grijpt terug op het marxistische
program dat het partijcongres te Erfurt in 1891 aannam.

19.
Op een demonstratief congres van de SDAP in de Dierentuin van Den Haag neemt
de partij afscheid van haar leider Pieter Jelles Troelstra. →

19.
In aanwezigheid van president Hindenburg wordt in Düsseldorf de ontruiming van
de stad door geallieerde troepen gevierd.

21.
Ter gelegenheid van de Week van de Eenheid der Kerken houdt de primaat van
België, kardinaal Mercier, zijn laatste grote rede.

29.
In Griekenland wordt de republikeinse constitutie van kracht.

29.
De Franse resident-generaal van Marokko, maarschalk Lyautey, neemt ontslag.

30.
De Griekse generaal Pángulos, die zich steeds meer als een dictator ontpopt, ontbindt
het parlement.
- Pierre Monteux wordt eerste dirigent van het Concertgebouworkest naast
Mengelberg. →

Geboren:
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8.
Peter Sellers († 24-7-1980)
Brits filmacteur

Gestorven:
7.
René (Raphael) Viviani (8-11-1863) Frans socialistisch politicus en historicus

16.
Leo Fall (2-2-1873) Oostenrijks operacomponist

29.
Léon Victor Auguste Bourgeois (29-5-1851) Frans linksrepublikeins politicus

De Coubertin legt functie IOC neer
PARIJS, 1 september - Baron Pierre de Coubertin is teruggetreden als president van
het Internationaal Olympisch Comité. De Belgische graaf Henry de Baillet-Latour
neemt de taak over de Olympische gedachte verder uit te dragen.
De op 1 januari 1863 in Parijs geboren De Coubertin stichtte in 1894 de moderne
Olympische Spelen. De Griekse schrijver Demetrius Vikelas werd de eerste president
van het IOC. De Coubertin aanvaardde aanvankelijk de functie van secretaris-generaal.
In 1896 werd hij tot president gekozen. De pedagoog en filosoof De Coubertin
bevorderde de sport als middel tot zelfopvoeding. Onder zijn invloed kwam de
hernieuwing van de Olympische gedachte tot stand.
De Belg De Baillet-Latour, die in 1903 lid is geworden van het IOC en grote indruk
heeft gemaakt met het organiseren van de Spelen in Antwerpen, is tot logische
opvolger uitverkoren. De Coubertin blijft als erevoorzitter betrokken bij het werk
van het IOC.

Afscheidscongres voor Troelstra
DEN HAAG, 19 september - Met een buitengewoon congres in de Haagse Dierentuin
is door SDAP en NVV afscheid genomen van mr. Pieter Jelles Troelstra. De politieke
leider van de socialisten is opgevolgd door ir. J.W. Albarda.
Later op de avond hebben ruim 20 000 mensen in een fakkeloptocht langs het huis
van Troelstra hem hulde gebracht. Als afscheidsgeschenk hebben partij en vakbond
de bouw aangekondigd van een naar Troelstra genoemd conferentieoord, dat is
gepland ergens tussen Beekbergen en Loenen.
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Dirigent Monteux naast Mengelberg
AMSTERDAM, september - Als opvolger van dr. Karl Muck is de Frans-Amerikaanse
dirigent Pierre Monteux als eerste dirigent naast Willem Mengelberg aangesteld.
Monteux had het afgelopen seizoen reeds van zich doen spreken toen hij de eerste
Nederlandse uitvoering van Strawinsky's Le sacre du printemps verzorgde.
De laatste jaren heeft Willem Mengelberg het steeds vaker laten afweten, waar
het de promotie van Nederlandse muziek betreft. Dit heeft menigmaal de woede van
de Nederlandse componisten opgewekt, onder meer wanneer Mengelberg met het
Concertgebouworkest naar het buitenland ging zonder ook maar één Nederlands
werk mee te nemen.
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6.
In Griekenland wordt premier Papanastasiou op last van generaal Pángulos
gearresteerd.

11.
Het Belgische episcopaat neemt in een gezamenlijk schrijven stelling tegen het
Vlaamse activisme.

12.
Duitsland en de USSR sluiten een handelsakkoord.

14.
In Damascus breekt een anti-Franse opstand uit. De Fransen moeten de stad
ontvluchten.

15.
In Den Haag beleeft de opera Beatrijs van Willem Landré zijn première. →

16.
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Het verdrag van Locarno komt tot stand. →

18.
De Fransen bombarderen Damascus. Het Syrisch nationalistisch verzet wordt hiermee
- tijdelijk - onderdrukt. →

19.
Italië voltooit de onderwerping van Somalië.

25.
De Duits-nationalistische ministers in het kabinet-Luther nemen ontslag uit protest
tegen het verdrag van Locarno, dat in rechtse kringen in Duitsland weinig
enthousiasme kan opwekken.

31.
In Perzië zet de kozak kenofficier Reza Chan, die na een coup in 1921 het land als
een verlicht despoot regeert, de in Europa vertoevende Sultan Ahmad Sjah (gekroond
in 1909) uit al zijn functies. Dit betekent het einde van de Kadjaren-dynastie, die in
1786 aan de macht kwam.

31.
Tussen Griekenland en Bulgarije ontstaan spanningen als Griekse troepen na een
grensincident Bulgarije binnenvallen. Bulgarije doet een beroep op de Volkenbond.
-. Generaal Carlos Ibáñez neemt de macht over in Chili. →

Geboren:
3.
Gore Vidal, Amerikaans schrijver

13.
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Margaret Thatcher, Brits Conservatief politicus

26.
Jan Wolkers, Nederlands schrijver en beeldend kunstenaar

Gestorven:
8.
jhr. Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek (14-9-1836) Nederlands liberaal politicus

Vredesverdrag in Locarno

De deelnemers aan de conferentie in Locarno aan het Lago Maggoire. Enkele van de deelnemers
zijn: de Britse minister van Buitenlandse Zaken Austen Chamberlain (1), de Italiaanse regeringsleider
Benito Mussolini (2), kanselier Hans Luther (4), zijn minister van Buitenlandse Zaken Gustav
Stresemann (5), de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Emile Vandervelde (7), diens Tsjechische
collega Eduard Benes (8) en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Aristide Briand (9).

BERLIJN, 16 oktober - In het kleine Zwitserse Kurort Locarno hebben Duitsland
en Frankrijk samen met een aantal andere Europese landen een akkoord gesloten
voor handhaving van de vrede in Europa. Kern van de acht verdragen die er zijn
gesloten, is het zogenaamde Rijn-pact. Hierin zien Duitsland enerzijds en Frankrijk
en België anderzijds af van een gewelddadige verandering van hun grenzen. Engeland
en Italië staan voor de naleving van het pact garant. Duitsland gaat bovendien akkoord
met de demilitarisering van het Rijnland. Voorts heeft Frankrijk een bijstandsverdrag
gesloten met Polen en Tsjechoslowakije tegen een eventuele agressie van Duitsland.
In een feestelijke, ontspannen atmosfeer zijn de akkoorden in het stadhuis van
Locarno ondertekend.
Algemeen worden de akkoorden gezien als een mijlpaal op weg naar een
duurzamere vrede in Europa.
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De laatste finesses werden kort voor ondertekening geregeld door de twee
belangrijkste politici in Locarno, Stresemann en zijn Franse collega Aristide Briand,
tijdens een pleziervaart met het schip Orangenblüte op het Lago Maggiore.
Het pact van Locarno komt voort uit een initiatief van minister Stresemann van
februari jongstleden. Stresemann had toen al in grote lijnen voorgesteld om een
veiligheidspact tussen Duitsland, België en Frankrijk te sluiten en daarin de huidige
grenzen tussen de landen te erkennen.
De Fransen hadden dit voorstel aanvankelijk gewantrouwd omdat het hun
onvoorstelbaar leek dat Duitsland het territoriale bezit van Frankrijk aan de Rijn zou
erkennen. Vier maanden wachtte Frankrijk dan ook met een antwoord. Maar ten
slotte wist Berlijn de betrokken partijen toch te bewegen tot een conferentie in
Locarno, waar nu een akkoord is gesloten. Het akkoord effent voor Duitsland ook
de weg tot de Volkenbond, waarvan het land als verliezer van de oorlog tot nu toe
was buitengesloten.

Bombardement Damascus
BEIROET, 20 oktober - Generaal Sarrail, de Franse Hoge Commissaris van
Groot-Syrië, heeft twee dagen lang Damascus gebombardeerd. De opstand die een
paar maanden geleden onder de Druzen begon, heeft zich over de rest van Syrië
uitgebreid en ten slotte Damascus bereikt. Sairral, die de opstand meteen met harde
hand probeerde te onderdrukken, heeft tot nu toe het tegengestelde bereikt van wat
hij beoogde.
Frankrijk heeft, sinds het in 1920 door de Volkenbond Syrië en Libanon als
mandaatgebieden kreeg toegewezen, steeds moeilijkheden gehad in deze streek. Het
begon al met de min of meer door de Engelsen in het zadel geholpen koning Faisal,
die de Fransen niet wilde erkennen. Vervolgens rees het conflict met de Druzen.
Nu de opstand in Damascus in een bloedbad is geëindigd, zal de gevluchte Franse
bevolking naar deze stad kunnen terugkeren tot een nieuwe uitbarsting zich voordoet.

Tweede coup van Ibánez in Chili
SANTIAGO, oktober - Een militaire staatsgreep heeft een einde gemaakt aan het
bewind van president Arturo Alessandri. De macht is overgenomen door generaal
Carlos Ibáñez del Campo. Alessandri is naar Italië gevlucht.
Alessandri werd in 1920 tot president gekozen. Hij beloofde sociale veranderingen,
maar werd tegengewerkt door de Conservatieven die in het parlement een meerderheid
bezaten. Dank zij de persoonlijke populariteit van Alessandri won zijn Nationale
partij in 1924 weliswaar de presidentsverkiezingen, maar zijn aanhangers bleven
onderling verdeeld. Onder druk van de linkse oppositiepartijen en de vakbonden
voerde Alessandri een stelsel van sociale voorzieningen in en erkende hij de rechten
van devakbonden.
Eind 1924 zette het leger, dat ontevreden was over het achterblijven van
salarisbetalingen, Alessandri aan de kant. Een militaire junta nam de macht over.
Kort daarop schoven twee legerofficieren, Marmaduque Grove en Carlos Ibáñez,
de junta aan de kant. In maart van dit jaar riepen ze Alessandri terug uit zijn Italiaanse
ballingschap om het constitutionele presidentschap weer uit te oefenen. Ibáñez werd
benoemd tot minister van Oorlog.
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De terugkeer van Alessandri was van korte duur. Hij stond onder druk van de
Conservatieve partij aan de ene en de linkse partijen aan de andere kant. Na de
machtsoverneming door generaal Ibáñez is Emiliano Figueroa Larrain formeel
president geworden.

Opera Beatrijs beleeft première
DEN HAAG, 15 oktober - Op dezelfde dag waarop in Utrecht het vierdaagse
muziekfeest van de 50-jarige Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars
Vereeniging begint, verzorgt de Co-Opera-tie in Den Haag, een eerste uitvoering
van de opera Beatrijs van Willem Landré. Deze belangwekkende compositie wordt
algemeen gezien als het begin van een nieuwe operatraditie in Nederland, aangezien
sinds het heengaan van de Nederlandsche Opera van Van der Linden in 1903
nauwelijks Nederlandse opera's van enige betekenis geschreven zijn.
In Utrecht staan nieuwe werken van Willem Pijper (Tweede symfonie, Fluitsonate),
Alexander Voormolen, Jan van Gilse, Henriëtte Bosmans (Concertino voor cello en
orkest) en Sem Dresden op het veelomvattend en geheel Nederlands programma,
waaraan onder meer het USO onder leiding van zijn nieuwe dirigent, Evert Cornelis,
medewerking verleent.
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1.
In café Parkzicht te Amsterdam wordt de Vereenigingvan Arbeiders Radio-Amateurs
(VARA) opgericht, op initiatief van de radiomedewerker van het SDAP-blad Het
Volk, Levinus van Looi, en de secretaris-penningmeester van het NVV, Cees
Werkhoven. →

7.
In Italië gaan de nationaal-liberalen samen met de fascisten. Twee dagen eerder
waren de socialistische partijen op last van Mussolini ontbonden.

9.
De NSDAP richt de Schutzstaffel (SS)op.

11.
Het Nederlandse kabinet-Colijn in ‘De nacht van Kersten’ ten val. →

11.
Ernst Thälmann wordt voorzitter van de Duitse communistische partij (KPD), nadat
de oppositie tegen de Komintern-lijn uit het Centrale Comité is gezet. Thälmann was
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de KPD-kandidaat bij de presidentsverkiezingen in april, en kreeg toen 1,9 miljoen
stemmen.

12.
De VS en Italië sluiten een akkoord over de betaling van de resterende
oorlogsschulden.

24.
De eerste uitzending van de Katholieke Radio Omroep (KRO) gaat de ether in. Op
23 april was op initiatief van pastoor L.H. Perquin de Bond van R.K. Radio
Vereenigingen opgericht, de KRO i.o.

25.
In de Duitse Rijksdag dient de KPD een wetsvoorstel in om het bezit van de vorsten
te onteigenen.

26.
Tussen Nederland en Duitsland wordt een handelsovereenkomst gesloten.

27.
De Duitse Rijksdag ratificeert het verdrag van Locarno.

28.
In Frankrijk wordt het zevende kabinet-Briand beëdigd.

Geboren:
10.
Richard Burton († 5-8-1984) Brits filmacteur
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20.
Robert F. Kennedy († 6-6-1968) Amerikaans Democratisch politicus

Gestorven:
2.
Antonius Johannes Derkinderen (20-12-1859) Nederlands schilder en glazenier

27.
Roger de la Fresnaye (11-7-1885) Frans beeldhouwer en schilder

Kabinetscrisis na nacht van Kersten
DEN HAAG, 11 november - Nadat de Tweede Kamer met 52 tegen 42 stemmen de
uitgaven voor het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan van de begroting van
Buitenlandse Zaken heeft geschrapt, is een kabinetscrisis uitgebroken.
Het amendement op de begroting was ingediend door ds. G.H. Kersten, predikant
in Yerseke en kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij.
Sinds 1915 heeft ons land een gezantschap bij het Vaticaan, bekleed door jhr. mr.
O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer. Vanaf dat moment ook is vanuit
protestants-christelijke hoek in de politiek steeds getracht deze vertegenwoordiging
op te heffen. Al vijf keer eerder is tevergeefs een amendement op de begroting
ingediend.
Hoewel vooraf was aangekondigd dat de vier RKSP-ministers in het kabinet-Colijn
zouden opstappen bij aanvaarding van het amendement, hebben verrassend genoeg
de socialisten met de indieners meegestemd.
In de pers heeft de gebeurtenis van de afgelopen nacht de naam ‘De nacht van
Kersten’ meegekregen.

Oprichting VARA volgt na NCRV
AMSTERDAM, 1 november - Ongeveer tweehonderd sociaal-democraten kwamen
vandaag in Hotel Parkzicht bijeen voor de oprichtingsvergadering van de Vereeniging
van Arbeiders Radio-Amateurs (VARA). Geestelijke vader van de arbeidersomroep
is L.J. van Looi, verslaggever van het sociaal-democratische dagblad Het Volk. In
navolging van de bemoeienis met radio in confessionele kring wil Van Looi door
een eigen organisatie ook de Nederlandse sociaaldemocratie een stem in de ether
garanderen.
Op 15 november 1924 werd in het gebouw van de Christelijke Vereeniging van
Jonge Mannen in Den Haag de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging
(NCRV) opgericht. Initiatiefnemer was de vijfentwintigjarige Pieter Kors Domisse,
rechtzinnig protestants radioamateur te Maassluis. Op 22 juli 1923 werd een begin
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gemaakt met radio-uitzendingen. Met de uitzendingen beoogt het Hilversumse bedrijf
de belangstelling voor radio alsmede de verkoop van toestellen en onderdelen te
bevorderen. De programma's worden voorbereid door de Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDO), een comité gevormd uit personeelsleden van de fabriek. De leiding
is in handen van chef-verkoop Willem Vogt, oud-radiotelegrafist in
Nederlandsch-Indië.
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1.
In Londen wordt het verdrag van Locarno op plechtige wijze ondertekend.

5.
Het Duitse rompkabinet-Luther komt ten val.

6.
Italië, Egypte en Groot-Brittannië sluiten een akkoord over Jaghbub. →

10.
De Nobelprijs voor literatuur wordt verleend aan de Engelse toneelschrijver van Ierse
afkomst, George Bernard Shaw. →

12.
Perzië blijft een monarchie. Reza Chan word sjah. →
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15.
Griekenland gaat akkoord met het Bulgaarse voorstel om het grensconflict tussen
beide staten voor te leggen aan de Volkenbond.

16.
De Volkenbondsraad besluit dat de provincie Mosoel, kustgebied tussen Irak en
Turkije, bij Irak blijft. →

17.
De USSR sluit een defensieve alliantie met Turkije. →

21.
In het Moskouse Bolsjoitheater gaat ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de
revolutie van 1905 de film Pantserkruiser Potemkin van Sergej Eisenstein in première.

23.
Nadat de Wahhabieten onder leiding van Ibn Saoed een jaar eerder Mekka hadden
veroverd, capituleert nu Dzjeddah; hetzelfde had Medina eerder deze maand gedaan.
Bijna de hele Hedzjaz is nu in handen van de sultan van de Nedzjed, Ibn Saoed.

31.
Op het 14de congres van de CPSU wordt besloten tot versnelde industrialisatie. Op
het congres komt de afdeling Leningrad met Zinoviev en Kamenev tegenover Stalin,
Boecharin, Tomski en Rikov te staan.

Geboren:
8.
Sammy Davis jr., Amerikaans zanger, acteur en entertainer

28.
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Hildegard Knef, Duits zangeres, actrice en publiciste

Gestorven:
5.
Wilhelmina Elisabeth Drucker (geboren Lensing) (30-9-1847) Nederlands feministe

27.
Lodewijk Dosfel (25-3-1881) Vlaams politicus, jurist en letterkundige

Italië krijgt stad Saghbub op grens Libië-Egypte
ROME, 6 december - Italië, Egypte en Groot-Brittannië hebben een overeenkomst
gesloten waarbij Italië de al eerder beloofde stad Jaghbub, op de grens tussen Libië
en Egypte, in handen krijgt. Italie en Groot-Brittannië hadden al in 1920 afgesproken
dat de stad in Italiaanse handen zou overgaan, maar uitvoering van deze afspraak
werd vertraagd door de onafhankelijkheid van Egypte in 1922. Pas na zware Britse
druk en een kleine grenscompensatie ten zuiden van Jaghbub ten gunste van Egypte
ging Cairo akkoord.
De soevereiniteit over de oases van Jaghbub is van groot belang voor de strijd van
de Italianen tegen de Senoessi's, een islamitische stam die een guerrillastrijd voert
tegen de Italiaanse bezetting van Cyrenaica.
Cyrenaica was met Tripolitanië na de Italiaans-Turkse oorlog in 1911-1912 in
Italiaanse handen gekomen, maar na de Grote Oorlog stonden alleen nog maar de
kuststeden Bengasi, Derna en Tobruk onder Italiaans bestuur. In 1920 gaf de
toenmalige Italiaanse regering enige mate van autonomie aan de bedoeïenenstammen
in het binnenland, maar de regering van Benito Mussolini zegde dit akkoord op en
begon een felle strijd tegen de Senoessi's.

Nobelprijs voor George Bernard Shaw
STOCKHOLM, 10 december - De Britse schrijver George Bernard Shaw heeft
vandaag de nobelprijs voor letterkunde in ontvangst genomen.
Shaw heeft een grote faam om zijn vaak eigenzinnige en controversiële denkbeelden
over tal van onderwerpen zoals volksopvoeding, Shakespeare, sociale misstanden,
liefde en huwelijk. Hij strijdt voor gelijke inkomens voor iedereen en is een groot
voorstander van een vereenvoudigde spelling van de Engeise taal.
God, de ‘life force’, ziet hij niet als een blinde macht, maar als een kracht die
streeft naar een volmaakt leven voor de mensheid, een taak waaraan die mensheid
zelf echter bewust moet meewerken.
De vredesprijs wordt gedeeld door de Britseminister van Buitenlandse zaken Sir
Joseph Austen Chamberlain en de Amerikaanse vice-president Ch.G. Dawes. De
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Duitse atoomfysici James Frank en Gustav Herz delen de prijs vorr natuurkunde en
de Duitser Zsigmondy krijgt de prijs voor scheikunde.
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Perzië blijft monarchie
TEHERAN, 12 december - Na een discussie in de madjlis (parlement), die één week
duurde, over de vraag of Perzië een republiek of een monarchie moet worden, is met
257 stemmen (er waren drie afwezigen) voor de monarchie gekozen. Ook is besloten
dat Reza Chan de sjah van Perzië zal worden. Hij is de vroegere bevelhebber van
het leger, ex-minister van Oorlog en de minister-president van Perzië.
Reza Chan werd in 1877 geboren in de stad Mazandaran. Zijn vader was officier
in het leger. Reza Chan bouwde zijn militaire loopbaan zeer snel op. In 1921 viel
een leger van 3000 man onder zijn aanvoering Teheran binnen. Hij dwong daarop
de regering ontslag te nemen.
Hijzelf werd benoemd tot bevelhebber van het leger. In 1923 werd hij minister
van Oorlog.

Koerdische Mosoel bij Irak
GENÈVE/ANKARA/LONDEN, 16 december - De Volkenbondsraad heeft de
aanbevelingen, vervat in het rapport van de Internationale onderzoekscommissie,
inzake de status van de Mosoel-provincie aanvaard. Mosoel blijft bij Irak. De
commissie bestond uit de Zweed De Wirsen, de Hongaar Teleki en de Belg Paulis.

Overleg
Tijdens de vredesonderhandelingen in Lausanne in 1923 werd besloten dat de
Mosoel-kwestie door middel van bilateraal overleg tussen Engeland en Turkije nader
zou worden geregeld. Sinds 1918 werd deze provincie bezet door het Britse leger.
De nieuwe regering in Ankara had duidelijk gemaakt dat de meerderheid van de
bevolking van Mosoel Koerdisch was en dat deze Koerden eerder bij de Turken
hoorden dan bij de Arabieren in Irak. Op 6 augustus 1924 bracht Groot-Brittannië
het geschil in de Volkenbond. Deze zond de bovengenoemde internationale commissie
naar het gebied. De bevindingen van de commissie werden op 16 juli van dit jaar in
een rapport gepubliceerd. Hierin beval de commissie het behoud van de provincie
Mosoel voor Irak aan, mits Engeland gedurende 25 jaar het mandaat over Irak zou
blijven uitoefenen, de minoriteiten christenen, joden en Jezidi's zou beschermen, aan
de Assyriërs (christenen) een zekere mate van lokale autonomie zou toekennen en
aan de Koerden garanties zou bieden aangaande de uitoefening van plaatselijk
zelfbestuur. Van invloed op dit voor Engeland zo gunstige resultaat was ongetwijfeld
geweest dat de provincie Mosoel op het moment dat de Volkenbondscommissie met
haar onderzoek bezig was overstroomd werd met Koerdische vluchtelingen uit
Turkije, als gevolg van een daar in februari uitgebroken en vervolgens neergeslagen
Koerdische opstand.

Nederlaag
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De aanbeveling van de commissie en het aanvaarden ervan door de Volkenbondsraad
zijn een nederlaag voor de Turkse delegatie onder leiding van Tevik Rüstü.
Het besluit van de Volkenbondsraad dat de Koerdische olieprovincie Mosoel tot
het Iraakse grondgebied behoort wordt door de Turken ervaren als een anti-Turkse
daad. Als reactie hierop heeft de Turkse delegatie in Parijs een defensieve alliantie
met de Sovjet-Unie gesloten.
De laatste jaren is de relatie tussen de nieuwe Turkse republiek en de revolutionaire
regering van de Sovjet-Unie verbeterd. Het tsaristische Rusland en het Ottomaanse
RIjk hebben door de eeuwen heen regelmatig oorlog met elkaar gevoerd. De nieuwe
regering van Turkije en die van de Sovjet-Unie voeren daarentegen een beleid van
goed nabuurschap ten aanzien van elkaar.
Moestafa Kemal behandelt de communisten in eigen land echter anders dan die
in het buitenland. De communisten in eigen land worden hard aangepakt. Moestafa
Kemal wil koste wat het kost van Turkije een westers land maken en niet een land
dat op het Sovjet-model lijkt.

Oude vriend
Wat betreft zijn beleid ten aanzien van de communisten in de Sovjet-Unie verklaarde
hij op 1 november 1924 in een toespraak voor de Nationale Vergadering dat de
verhouding tussen Turkije en zijn oude vriend de Sovjet-Unie goed was en steeds
beter werd. Op 16 maart 1921 hebben de Kemalisten een verdrag getekend met de
Sovjet-Unie, waarin onder andere werd verklaard dat de Sovjet-regering de
Kemalistische nationalistische beweging steunt en de Nationale Vergadering als de
enige legale vertegenwoordigster van het Turkse volk beschouwt.
Het jongste verdrag tussen beide staten wordt een verdrag van non-agressie en
veiligheid genoemd. Tevik Rüstü, de leider van de Turkse delegatie bij de
onderhandelingen, had vier uur nodig om dit verdrag te bereiken. Hij keerde terug
naar Turkije in de wetenschap dat hij, hoewel hij een nederlaag had geleden inzake
de Mosoel-provincie, een verdrag had gewonnen dat de vriendschap tussen Turkije
en zijn buurland, de Sovjet-Unie, voor de toekomst verzekert.
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3.
Mussolini neemt het Oorlogs-, Marine- en Luchtvaartministerie onder zijn hoede.
Hij is naast minister-president ook al minister van Buitenlandse Zaken.

3.
Generaal Theodorus Pángulos, die in juni 1925 in Griekenland de macht greep, roept
zich uit tot dictator.

4.
In Bulgarije komt een gematigde regering aan de macht. Ze belooft amnestie voor
politieke gevangenen, met uitsluiting van communisten.

6.
De onderwijsvernieuwer Kees Boeke sticht in Bilthoven de eerste
scholengemeenschap, De Werkplaats Kindergemeenschap.

8.
Ibn Saoed roept zich uit tot koning van de Hedzjaz. Vanaf augustus 1924 was Ibn
Saoed met zijn Wahhabieten begonnen het toen nog door sjarif Hoessein geregeerde
land te veroveren. →

20.
In Duitsland treedt het tweede kabinet-Luther aan. Het is wederom een
minderheidskabinet.

20.
De goeddeels uit de middeleeuwen stammende wetten in Turkije worden
gemoderniseerd. Het burgerlijk recht naar Zwitsers, het strafrecht naar Italiaans en
het handelsrecht naar Duits voorbeeld.

21.
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De Belgische Kamer keurt de verdragen van Locarno goed.

22.
De stafchef van het Belgische leger, generaal Maglinse, wordt ontslagen. →

27.
De Amerikaanse Senaat stemt - zij het met enige reserves - voor de toetreding van
de VS tot het Permanent Hof van Internationale Justitie in Den Haag.

27.
De Schotse uitvinder John Logie Baird demonstreert te Londen voor een gezelschap
van geleerden en journalisten een door hem ontwikkeld televisietoestel.

30.
In een serie van verdragen beloven de Scandinavische landen elkaar om onderlinge
geschillen vreedzaam op te lossen. →

Gestorven:
21.
Camillo Golgi (7-7-1844) Italiaans medicus; (gedeelde) Nobelprijs 1906

23.
Désiré Joseph Mercier (21-11-1851) Belgisch prelaat en filosoof
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Op 23 januari overlijdt de Belgische kardinaal Mercier.

Ontslag voor stafchef Maglinse
BRUSSEL, 22 januari - Vandaag is het ontslag van de stafchef van het Belgische
leger, Maglinse, bekendgemaakt. Volgens conservatieve kringen gaat het hier om
dezelfde motieven als bij het ontslag van Kestens, de minister van Landsverdediging.
Kestens had ontslag genomen omdat hij zich niet kon verzoenen met de socialistische
eis, de dienstplicht tot tien maanden terug te brengen.
Volgens de socialisten heeft Maglinse echter ontslag genomen onder druk van een
vraag van BWP-kamerlid Mathieu waarbij aan het licht was gekomen dat Maglinse
zich na de oorlog een invaliditeitsvergoeding van 40% heeft laten toekennen wegens
‘fatigue intellectuelle.’
Hij is trouwens niet de enige die zich zoiets heeft veroorloofd. Van de 118 generaals
die tijdens de oorlog hebben gediend, zijn er niet minder dan 101, van wie 38 nog
in actieve dienst, die een invaliditeitsuitkering van 60 tot 80% met bijbehorend
pensioen hebben gekregen.
Maglinse is de man die de Belgische militaire politiek na de oorlog volledig op
Frankrijk heeft gericht.

Scandinavië wil ontwapening
OSLO, 30 januari - De Scandinavische landen en IJsland hebben deze maand een
reeks verdragen gesloten waarbij is bepaald dat onderlinge geschillen van welke aard
dan ook, inclusief kwesties over elkaars binnenlandse aangelegenheden, aan speciale
tribunalen worden voorgelegd. De verdragen sluiten aan bij het algemene
Scandinavische streven naar ontwapening en het vreedzaam oplossen van
internationale ruzies.
Dit streven komt tot uitdrukking in de verlaging van de defensie begroting van de
regeringen.
In Denemarken is het defensiebudget in 1922 al met een kwart verlaagd en alleen
de oppositie in het parlement heeft verhinderd dat de Deense strijdkrachten helemaal
zijn opgedoekt.
De Zweden hebben vorig jaar hun defensiebegroting aanzienlijk verminderd.
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Ook de duur van de diensttijd is beperkt en het aantal historische regimenten is
verminderd.
Noorwegen volgt dit jaar dit voorbeeld: ook daar wordt besnoeid op defensie en
wordt de diensttijd tot een periode van slechts 108 dagen beperkt. Binnen de
Volkenbond hebben de Scandinavische landen (met uitzondering van Finland) geijverd
voor afschaffing van het principe van economische boycot tegen agressors en dat
van militaire sancties.
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Abd al-Aziz koning Hedzjaz
MEKKA/LONDEN, 8 januari - Abd al-Aziz III ibn Abd al-Rahman ibn Faisal ibn
Saoed heeft zich tot koning van de Hedzjaz uitgeroepen. De inhuldiging vindt vandaag
plaats in de grote moskee in Mekka.
Deze verklaring van Ibn Saoed komt na een lange strijd met zijn tegenstanders in
Arabië. Vanaf het begin van deze eeuw heeft hij, al oorlogvoerend, geprobeerd zijn
tegenstander in Riaad, sjeik Rasjid, te overwinnen. Tijdens de Grote Oorlog kreeg
Ibn Saoed hulp van de Engelsen. Hij richtte zijn strijd ook tegen het Ottomaanse
Rijk, de vijand van Groot-Brittannië in de Grote Oorlog. Ibn Saoed kreeg £ 5000
subsidie per maand van de Engelsen.
In het westen van het land hadden de Engelsen nog een alliantie gesloten met de
sjarif van Mekka, Hoessein ibn-Ali. Deze behoorde tot een zeer belangrijke
islamitische stam, de Hasjemieten, waartoe ook profeet Mohammed behoorde. De
Engelsen steunden de sjarif van Mekka in zijn strijd tegen het Ottomaanse Rijk. Na
de oorlog werden twee van zijn zoons, Faisal en Abdoellah, tot koning benoemd, de
ene van Irak en de andere van Transjordanië. Zelf werd hij tot koning van de Hedzjaz
benoemd.
Ibn Saoed ging door met de oorlog, ondanks de pogingen van de Engelsen een
vredesakkoord te bewerkstelligen tussen Ibn Saoed en Hoessein ibn-Ali. In 1920
kreeg het leger van Ibn Saoed de provincie Asir, die tussen de Hedzjaz en Jemen
ligt, onder controle. In 1921 werden de laatste troepen van Ibn Rasjid uitgeschakeld
door het leger van Ibn Saoed. In september 1924 nam Ibn Saoed de stad Taif, na een
massamoord onder de inwoners, in bezit.
Koning Hoessein ibn-Ali trad af en zijn zoon Ali werd in Mekka tot koning
gekroond. Ibn Saoed weigerde de nieuwe koning te erkennen en trok in december
1924 Mekka binnen om zijn

Abd al-Aziz.

macht daar te vestigen. De steden Dzjeddah en Medina waren nog steeds in handen
van de Hasjemieten, de aanhangers van koning Hoessein ibn-Ali. Eind 1925 werden
deze tweesteden ook door Ibn Saoed veroverd. Hij had nu alle gebieden van de
Hedzjaz volledig in zijn macht. Hoessein ibn-Ali vluchtte naar Cyprus.
Koning Abd al-Aziz ibn Saoed behoort tot de Saoedi-stam uit Nedzjed, in het
midden van Arabië. Deze stam hangt het wahhabitische geloof aan. De Wahhabieten
zijn de volgelingen van Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1791). Deze pleitte

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

voor een zuiver islamitisch geloof, en weigerde de heilige plaatsen te vereren. Hij
geloofde dat God één is en dat degenen die afstand namen van de oorspronkelijke
islamitische wetten hard gestraft moesten worden.
Abd al-Aziz werd rond 1880 geboren in Riaad, de hoofdstad van Nedzjed. Zijn
vader, Abd al-Rahman, was de jongste van vier broers, kinderen van Amir Faisal,
sultan van Nedzjed (1834-1867).
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1.
In Keulen wordt door een grote menigte het vertrek van de geallieerde
bezettingstroepen gevierd. Er vindt een massabijeenkomst voor de Dom plaats die
bijgewoond wordt door president von Hindenburg.

2.
De democratische partijen in de Duitse Rijksdag komen met een wetsontwerp dat
voorziet in het deponeren van de kwestie van het vermogen en de domeinen van de
voormalige vorstenhuizen bij een bijzondere rechtbank. →

3.
In Tsjechoslowakije wordt een taalwet van kracht die beperkte rechten geeft aan de
taal van de minderheden. De ambtelijke taal wordt het Tsjechisch.

4.
De kanselier van Oostenrijk, mgr. Ignaz Seipel, verklaart zich voorstander van
aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland.

6.
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Mussolini beschuldigt Duitsland ervan een anti-Italiaanse campagne in
Trentino-Alto-Adige te organiseren. →

7.
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik vieren hun 25-jarighuwelijksfeest.

8.
De Duitse Rijksdag besluit eenstemmig om op grond van het verdrag van Locarno
toelating tot de Volkenbond te vragen.

9.
Bij een anti-regeringsmanifestatie wordt de Belgische premier Poullet beschimpt.
→

10.
In Amsterdam wordt begonnen met de bouw van het Olympisch Stadion, een
schepping van Jan Wils die gereed moet zijn voor de Spelen in 1928.

24.
De Belgische katholieke minister van Landbouw, Alois Vandevyvere, neemt ontslag
uit het kabinet-Poullet-Vandervelde.

25.
De Guomindang (Kwo-mintang) verklaart de oorlog aan de regering in Peking en
aan de noordelijke ‘warlords’.

Geboren:
2.
Valéry Giscard d'Estaing, Frans rechts politicus
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3.
Hans-Jochen Vogel, Duits sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
21.
Heike Kamerlingh Onnes (21-9-1853) Nederlands fysicus; Nobelprijs 1913

Duitse partijen buigen zich over vorstenhuizen
BERLIJN, 2 februari - De democratische partijen in de Duitse Rijksdag hebben
vandaag een wetsontwerp ingediend, dat pleit voor een speciale federale rechterlijke
instantie die zal kunnen oordelen over rechtsgeschillen met vorstenhuizen. De
communistische en de sociaal-democratische fractie zijn beide voor een algemene
onteigening van de vele vorstenhuizen, die tot 1918 in Duitsland regionale bezittingen
en bevoegdheden hadden. Het vermogen van de adellijke geslachten is tijdens de
revolutie van 1918 in beslag genomen maar sindsdien eisen de vorstenhuizen
vergoeding en schadeloosstelling. Niet zelden hebben monarchistisch gezinde rechters
de vorsten al in het gelijk gesteld, hetgeen tot felle protesten in de publieke opinie
aanleiding heeft gegeven.
De relatie tussen de nieuwe Duitse republiek en de vroegere monarchie wordt in
het algemeen gekenmerkt door tweestrijdigheid. Enerzijds wordt officieel afstand
bewaard, anderzijds is er belangstelling en een zeker heimwee naar de tijd van de
vorstenhuizen te bespeuren, zoals in de verkiezing van Paul von Hindenburg tot
president tot uitdrukking kwam.
Enkele jaren geleden al heeft de vroegere kroonprins Wilhelm von Hohenzollern
toestemming gekregen zich weer in Duitsland te vestigen, nadat hij formeel afstand
van de troon had gedaan.

Premier Poullet wordt beschimpt
BRUSSEL, 9 februari - De ceremonie bij het opbergen van de vaandels in het
Legermuseum van een aantal regimenten, die ontbonden zijn na de bezetting van het
Ruhrgebied, is uitgegroeid tot een anti-regeringsmanifestatie.
De optocht door de Brusselse straten liep uit op hevige incidenten, waarbij meer
dan eens de kreet ‘Weg met Poullet!’ werd gehoord. Het kwam zelfs zover dat premier
Poullet in het gezicht werd gespuwd.
Tijdens de manifestatie is vooral de actieve rol van Nothomb en zijn fascistisch
georiënteerde ‘Jeunesses Nationales’ en van J. Cailleau van de ‘Association des
Combattants du Front’ opgevallen.
Uit dit alles blijkt duidelijk hoezeer de ontbinding van twee divisies, het op
non-actief stellen van een deel van het officierenkader, de inkrimping van de
dienstplicht en de aangekondigde amnestie voor activisten in patriottische kringen
tot een klimaat van vijandigheid en verachting tegenover de regering hebben geleid.
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Benito Mussolini hekelt Duitsland over Zuid-Tirol

Duitse spotprent over het Italiaanse fascisme. Koning Victor Emanuel III eert een belachelijk monument
voor het nieuwe Romeinse Rijk.

ROME, 6 februari - De Italiaanse leider Benito Mussolini heeft in de senaat fel
uitgehaald naar Duitsland na conflicten tussen Rome en Berlijn over Zuid-Tirol.
Alto Adige, aldus Mussolini in een uiterst nationalistische rede, is ‘geografisch
en historisch Italiaans’. De grens tussen Italië en Oostenrijk over de Brennerpas is
‘getrokken door de onfeilbare hand van God’. De Italiaanse driekleur zal daar nooit
worden gestrekendoor fascistisch Italië, aldus Mussolini.
Zijn felle uitspraken komen nadat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
Gustav Stresemann, en de premier van Beieren hun steun hebben betuigd aan de
Duitstaligen in het Italiaanse Zuid-Tirol.
Zuid-Tirol met zijn voornamelijk Duitstalige provincie Bolzano (Bozen) en het
Italiaanstalige Trento maakte tot het eind van de Grote Oorlog deel uit van het
Oostenrijkse kroonland Tirol, maar is bij de vrede van Saint-Germain aan Italië
toegevallen. Sinds enkele jaren stimuleert de Italiaanse overheid een migratie van
Italianen naar het gebied, vooral naar Bolzano. Deze italianisering is erop gericht de
invloed van de Duitstaligen terug te dringen. Het is sindsdien tot heftige
beschuldigingen over en weer gekomen. In de Duitse pers was een bittere
anti-Italiaanse campagne gestart, waarop de Italiaanse kranten even hard reageerden.
In mei 1925 had de Italiaanse regering een protestnota tegen het opkomende Duitse
nationalisme naar Berlijn gezonden.
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1.
De Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO) wordt een stichting en krijgt daarmee
rechtspersoonlijkheid.

4.
In Nederland treedt het extraparlementaire kabinet-De Geer aan, na een regeringscrisis
van bijna 4 maanden. →

6.
China vraagt om een zetel in de Veiligheidsraad.

10.
Bij Belgische banken begint een kapitaalvlucht nadat financiële onderhandelingen
in Londen mislukt zijn.

11.
De Ierse nationalist Eamon de Valera treedt af als leider van de Sinn Fein. →

12.
Denemarken besluit over te gaan tot eenzijdige ontwapening.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

12.
Paus Pius XI benoemt mgr. J.E. van Roey tot aartsbisschop van Mechelen en primaat
van België.

15.
Op de Brusselse beurs keldert de Belgische frank zo snel dat men van ‘zwarte
maandag’ spreekt.

17.
Spanje en Brazilië blokkeren de Duitse toetreding tot de Volkenbond.

17.
Ds. J.G. Geelkerken wordt door de gereformeerde synode te Assen uit zjjn ambt
gezet omdat hij het bijbelwoord niet letterlijk wenst te nemen. →

20.
Tjiang Kai-sjek begint een zuivering in de Guomindang (Kwomin-tang) tegenregering.
De nationalistisch-radicale premier Wang Tsjing-wei verlaat het land. →

26.
Roemenië en Polen tekenen een alliantieverdrag.

26.
De Nederlandse gezant te Washington, jhr. A.C.D. de Graeff, wordt benoemd tot
gouverneur generaal van Nederlands Oost-Indië, als opvolger van mr. D. Fock. Hij
wordt beschouwd als een aanhanger van de ethische politiek.

31.
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In Duitsland wordt het Bijzondere Gerechtshof inzake de staatsveiligheid opgeheven.

Geboren:
17.
Siegfried Lenz, Duits schrijver

Gestorven:
26.
Konstantin Fehrenbach (11-1-1852) Duits katholiek politicus

Jaarlijks kampeerevenement van de socialistische jeugdbeweging AJC op de Paasheuvel

Zuiveringen Guomindang
SHANGHAI, 20 maart - De sterke man van de Guomindang, Tjiang Kaisjek (Jiang
Jieshi), is begonnen met een grootscheepse zuiveringscampagne. Het doel hiervan
is de verwijdering van communisten uit de Guomindang. De communisten hebben
in de afgelopen twee jaar, sinds zij op individuele basis lid van de partij mochten
worden, binnen de Guomindang een sterke positie opgebouwd.
De actie van Tjiang is geconcentreerd op de militaire academie van Huangpo
(Whampoa) waar officieren van het nationalistische leger worden geschoold. Tjiang
is hoofd van deze militaire academie. Communistische docenten zoals Zhou Enlai,
zijn ontslagen nadat volgens Tjiang hun greep naar de macht werd verijdeld.
Communisten menen dat een en ander slechts een voorwendsel is.
Volgens waarnemers kan de actie van Tjiang verklaard worden als een poging om
buitenlandse steun te verwerven voor zijn streven vereniging van China tot stand te
brengen onder het gezag van de Guomindang. Hiertoedient Tjiang een
aantalonafhankelijk opererende generaals in het noorden tot overgave of
samenwerking te dwingen.
De steun van buitenlandse mogendheden voor deze militaire operatie werd in
gevaar gebracht, toen een golf van protest tegen vreemde overheersing het afgelopen
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jaar China overspoelde. Communisten worden door buitenlanders beschouwd als
aanstichters van dit protest.

Kabinet is eindelijk rond
DEN HAAG, 4 maart - Na een uiterst moeizame formatieperiode (sinds 11 november
1925) is de installatie bekendgemaakt van een kabinet onder leiding van jhr. mr. D.J.
de Geer (CHU).
De bekendmaking is als een grote verrassing gekomen. Nadat diverse pogingen
om een regering te vormen waren mislukt, heeft koningin Wilhelmina een geheime
formatieopdracht verschaft aan de christelijk-historische politicus De Geer, die tussen
1918 en 1923 minister van Financiën is geweest en in het vorige kabinet minister
van Binnenlandse Zaken en Landbouw.
De Geer heeft nu een extra-parlementair kabinet geformeerd, waarin hijzelf weer
de portefeuille van Financiën beheert.
In de regeringsverklaring zegt de minister-president zijn regering te beschouwen
als een ‘intermezzo’. Ten aanzien van het gezantschap bij het Vaticaan zien de
ministers ervan af de portefeuillekwestie te stellen.
Als op 19 maart de Tweede Kamer met 48 tegen 41 stemmen besluit tegen de des
betreffende begrotingspost te stemmen, betekent dat het definitieve einde van het
Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan. Alleen de RKSP en de AR zijn voor
handhaving van deze begrotingspost.

De Valera laat Sinn Fein in de steek
DUBLIN, 11 maart - Eamon de Valera heeft vanochtend zijn ontslag ingediend als
leider van de Republikeinse partij. De partijvergadering heeft zijn ontslag aanvaard.
Gistermiddag diende De Valera een motie in om de Republikeinse leden van het
Vrijstaat-parlement hun zetels te laten innemen op voorwaarde dat de eed van trouw
aan de koning zou worden afgeschaft. Die motie werd met een meerderheid van 5
stemmen verworpen.
Daarop diende zijn tegenstander Michael O'Flanagan een tegenmotie in die ook
werd verworpen, met een meerderheid van 2 stemmen.
Aangenomen wordt dat een deel van de Republikeinse partij met de afwijzing van
beide moties een openlijke splitsing tussen beide stromingen wilde voorkomen. Een
overwinning van de een zou hebben geleid tot het aftreden van de ander.
Maar De Valera verknoeide alles door af te treden en de Republikeinse partij
daarmee buiten spel te zetten als een politieke macht in de Vrijstaat. Zijn prestige
hield de partij bijeen sinds het debâcle van 1923, maar nu hij is vertrokken is er
niemand die zijn plaats kan innemen.
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Eamon de Valera.
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Drukte voor de gereformeerde kerk in Assen, waar ds. Geelkerken ondanks een preekverbod de dienst
leidt.

Predikant door synode geschorst
ASSEN, 17 maart - Vandaag is de synode van de Gereformeerde Kerken in Assen
beëindigd. De synode, die op 26 januari was begonnen, heeft vooral in het teken
gestaan van de schorsing van dr. Johannes Geelkerken. Deze gereformeerde predikant
uit Amsterdam kwam in conflict met de synode over de interpretatie van het
bijbelverhaal in Genesis 3 over de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Geelkerken weigerde de uitspraak van de synode te aanvaarden dat het paradijsverhaal
louter ‘zintuiglijk waarneembare werkelijkheden’ bevatte. Zo vroeg de Amsterdamse
predikant zich af of de slang, die Eva tot het eten van de verboden vrucht overhaalt,
werkelijk heeft kunnen spreken. De synode was van mening dat Geelkerken door
zijn opvattingen in strijd kwam met het ‘in artikel 4 en 5 der Nederlandsche
Geloofsbelijdenis beleden gezag der Heilige Schrift’.
Geelkerken was het daar niet mee eens en weigerde een dergelijke verklaring te
ondertekenen. Geelkerken en een deel van zijn kerkeraad werden daarop door de
synode geschorst.
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Te Calcutta (Brits Indië) breken onlusten uit tussen moslims en hindoes.

3.
In Italië wordt de Wet op de corporaties van kracht. →

7.
Mussolini wordt bij een aanslag licht gewond. De (vrouwelijke) dader wordt
gearresteerd. →

7.
De USSR wijst deelneming aan de voorbereidende besprekingen voor de internationale
ontwapeningsconferentie van de hand.

11.
In Gent wordt het Vlaamsch Economisch Verbond (VEV) opgericht. Het wil de
belangen van het Vlaamse bedrijfsleven bevorderen en een bijdrage leveren aan het
verhogen van het culturele peil van de Vlamingen. →

12.
De Katholieke Radio Omroep (KRO) wordt een stichting.

13.
In Amsterdam voert de politie klopjachten uit op overtreders van de
Rijwielbelastingwet. Honderden fietsers zonder rijwielplaatje (het bewijs van betaling)
worden gepakt.

17.
De Belgische vice-premier en BWP-voorman Emile Vandervelde wordt op straat
door fascisten gemolesteerd.
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22.
Perzië, Turkije en Afghanistan sluiten veiligheidsverdragen.

24.
In Parijs worden op een internationale conferentie de nationale lettersymbolen voor
auto's vastgelegd. Nederland krijgt als symbool NL, België/Belgique een B.

25.
Reza Chan, de Perzische kozakkenofficier die in februari 1921 een nationalistische
coup pleegde en zijn macht steeds meer heeft uitgebreid, kroont zich tot Reza Sjah
Pahlawi. Hij is een groot bewonderaar van de politiek van Kemal Pasja in Turkije.

26.
Duitsland en de Sovjet-Unie sluiten een vriendschapsverdrag. →

29.
Frankrijk sluit met de VS een akkoord over de afbetaling van de oorlogsschulden.

Geboren:
21.
Elizabeth, dochter van George hertog van York en Lady Elizabeth Bowes-Lyon; als
Elizabeth II vanaf 1953 koningin van het Verenigd Koninkrijk

Gestorven:
25.
Ellen Key (11-12-1849) Zweeds feministe en pedagoge

Italië corporatieve staat

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

ROME, 3 april - In Italië is de wet op de corporaties van kracht geworden, die ten
doel heeft de macht van de vakbonden te breken en een fascistisch corporatisme in
te stellen.
De wet, opgesteld door Alfredo Rocco, volgt op nederlagen van de fascistische
bonden bij vakbondsverkiezingen. Hierdoor waren de vakbonden de enige
georganiseerde macht van betekenis, die zich nog verzet tegen het fascisme. De
‘antinationale’ partijen (socialisten, republikeinen en communisten) waren eind 1926
ontbonden.
Volgens de wet zijn werkgevers en werknemers verenigd in corporaties. Andere
vertegenwoordigende organen zijn verboden. Hierdoor zouden privébelangen sneller
ondergeschikt worden gemaakt aan het algemene, nationale belang: stakingen komen
dan bijna niet meer voor en al het produktievermogen wordt benut.
In een toespraak tot de Senaat spreekt Mussolini over ‘de revolutionaire wet bij
uitstek’. Het corporatisme zou tot een nieuwe vorm van democratie moeten leiden,
maar tegenstanders zien er slechts een middel in om de macht van de autoritaire staat
te vergroten, omdat de vertegenwoordigers door de staat worden benoemd.
Ieder uur dat er wordt gestaakt vormt een bedreiging voor het vaderland,

Mussolini met zijn neus in het verband na een derde aanslag op zijn leven. Op 7 april schampte een
kogel, afgevuurd door een Ierse vrouw, zijn neus.

aldus Mussolini. ‘Fascistisch syndicalisme staat voor samenwerking tussen klassen...
kapitaal en arbeid zijn geen twee tegengestelde termen, het zijn termen die elkaar
aanvullen.’
Al eerder is een aantal wetten van kracht geworden waarmee Mussolini zijn
voornemen om de staat fascistisch te maken, gestalte geeft. Ambtenaren kunnen
worden ontslagen wanneer zij geen bewijs van politieke betrouwbaarheid kunnen
geven. De controle op journalisten is vergroot. De macht van gemeenteraden wordt
gaandeweg verminderd. Mussolini, die zich inmiddels de titel ‘Leider van de regering’
heeft laten aanmeten, krijgt steeds meer macht in handen.

Duits-Russisch neutraliteitsverdrag
BERLIJN, 26 april - Duitsland en de Sovjet-Unie hebben vandaag een verdrag
gesloten van wederzijdse neutraliteit en vriendschap. Dit gebeurde in Berlijn, waar
minister van Buitenlandse Zaken, Gustav Stresemann, en de Sovjet-ambassadeur,
Nikolai Krestinkskij, het verdrag ondertekenden. Doel van het akkoord is de
bezorgdheid van de Sovjet-Unie weg te nemen, die was ontstaan na de conferentie
van Locarno vorig jaar november, waar Duitsland een akkoord met ‘het Westen’ had
gesloten. Het belangrijkste artikel in het verdrag van zegt dat het ene land neutraal
zal blijven indien het andere land zonder eigen toedoen in oorlog zou geraken.
Bovendien verplichten beide landen zich niet aan economische of financiële boycots
jegens elkaar deel te nemen.
Met dit akkoord heeft Duitsland zich van de zorg bevrijd dat Rusland achter Duitse
rug om een akkoord met het Westen zou kunnen sluiten, terwijl de Sovjets er nu op
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rekenen dat Duitsland niet als frontgebied voor een antibolsjevistische actie van
Frankrijk wordt benut.
De hele conferentie van Locarno en het akkoord van vandaag doen denken aan de
diplomatieke constructie van Otto von Bismarck. In elk geval spreekt hieruit dezelfde
angst van Stresemann voor omsingeling die Bismarck steeds heeft geplaagd. In
politiek opzicht hoort Duitsland nu weliswaar bij het Westen, maar in
diplomatiek-militair opzicht heeft het geen keuze gemaakt en streeft Stresemann
naar een evenwicht. ‘Finassieren und den grossen Entscheidungen ausweichen’ zo
noemt de minister van Buitenlandse Zaken het.

Vlaamse economen richten verbond op
GENT, 11 april - Op het derde economische congres dat plaatsvond te Gent, is na
twee jaar intensieve voorbereiding het Vlaamsch Economisch Verbond (VEV)
opgericht.
Tijdens de Vlaamse wetenschappelijke congressen, die sedert 1920 weer tot leven
zijn gekomen, rijpte de idee voor de heroprichting van een handelsverbond, dat de
jonge Vlaamsgezinde ondernemende burgerij zou vertegenwoordigen. Voorzitter is
Lieven Gevaert, die reeds dezelfde functie bekleedde in het vooroorlogse Algemeen
Vlaamsch Verbond (1908).
Het VEV wil het gebruik van de Nederlandse taal in handel en nijverheid
bevorderen, en als pressiegroep optreden om de belangen van het Vlaamse
bedrijfsleven te bevorderen.
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2.
De VS interveniëren militair in Nicaragua.

8.
De Belgische regering-Poullet komt ten val. De socialistische kamervoorzitter Brunet
wordt formateur. →

9.
De Amerikaanse vliegenier Richard Byrd vliegt als eerste over de noordpool. →

12.
Generaal Pilsudski pleegt in Polen een staatsgreep. President Wojcieckowski wordt
afgezet, evenals het pas gevormde kabinet-Witos. →

13.
In Duitsland treedt het kabinet-Luther terug, nadat het een motie van wantrouwen
in verband met de vlaggenkwestie niet heeft overleefd. →
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15.
In Groot-Brittannië wordt de algemene staking afgebroken. De mijnwerkers staken
door. →

16.
De ex-leider van de Ierse Sinn Fein, De Valera, richt de Fianna Fail op.

17.
In Duitsland wordt de partijloze Wilhelm Marx kanselier. De ministersploeg van het
demissionaire kabinet wordt niet gewijzigd.

19.
De Franse luchtmacht bombardeert voor de tweede maal deze maand het centrum
van Damascus om een Druzenopstand neer te slaan.

20.
In België treedt het kabinet-Jaspar aan. →

22.
De invloed van de communisten in de Guomindang wordt beperkt. →

22.
De scheuring in de CPH wordt met het royement van Wijnkoop c.s. een feit. Er zijn
nu twee communistische partijen in Nederland.

27.
De opstandelingenleider van de Marokkaanse Rifkabylen, Abd el-Krim, geeft zich
over aan maarschalk Pétain. →
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28.
In Portugal wordt een staatsgreep gepleegd door generaal Manuel Gomes da Costa.
→

Gestorven:
16.
Mohammed Osman (2-2-1861) als Mehmed VI de laatste sultan van het Turkse Rijk
(1918-1922)

Britse staking afgebroken

Links: konvooi pantserwagens in Londen tijdens de staking. Rechts: een met vrijwilligers bemande
bus is uitgebrand.

LONDEN, 15 mei - De algemene staking in Groot-Brittannië loopt ten einde. In
de meeste bedrijfstakken is het werk hervat, ondanks de protesten van de mijnwerkers
die zich verraden voelen en vastbesloten zijn de staking voort te zetten. Tot
beëindiging van de algemene staking is besloten nadat premier Baldwin beloofd
heeft dat er geen represaillemaatregelen tegen de stakers zullen worden genomen.
‘Ik ben een man van de vrede. Ik verlang en werk en bid om vrede,’ verklaarde
Baldwin voor de radio.
De algemene staking was enige dagen geleden uitgeroepen als solidariteitsactie
met de Britse mijnwerkers, die sinds het begin van deze maand het werk hebben
neergelegd naar aanleiding van het besluit van de kolenmijneigenaren om meer dan
een half miljoen mijnwerkers voor onbepaalde tijd te schorsen. De mijnwerkers zijn
in verzet gekomen tegen een loonsverlaging en tegen verlenging van de werktijd die
de mijndirecties willen doorvoeren om de concurrentiepositie van de Britse
kolenmijnen te verbeteren.
Toen onderhandelingen tussen de Britse vakcentrale TUC en de regering op 3 mei
op niets waren uitgelopen, riep de vakorganisatie haar leden op het werk neer te
leggen. Meer dan 3,5 miljoen vakbondsleden, verdeeld over 200 bonden, gaven aan
deze oproep gehoor.
De regering, gesteund door het behoudende deel van de publieke opinie die de
staking zag als een ultra-linkse poging om het land in gijzeling te houden, reageerde
met het uitroepen van de noodtoestand. Duizenden burgers gaven gehoor aan de
regeringsoproep om vrijwilligerswerk te verrichten. Velen van hen beleefden een
onvergetelijke tijd met het besturen van treinen en bussen.
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Ondanks de grote verdeeldheid onder het Britse volk en het machtsvertoon van
de kant van de regering bleven

Stakende mijnwerkers in Engeland.

ernstige gewelddadigheden uit. Buitenlandse correspondenten melden zelfs dat er
voetbalwedstrijden werden georganiseerd tussen stakers en politiemannen.

Kabinet-Luther weg door vlaggenkwestie
BERLIJN, 12 mei - Het Duitse kabinet-Luther heeft vandaag in de Rijksdag het
vertrouwen opgezegd gekregen. Een motie van wantrouwen van de liberale en de
sociaal-democratische fractie werd met 176 tegen 146 stemmen aangenomen.
Verwacht wordt dat het kabinet morgen nog zijn ontslag zal indienen.
De val van het kabinet-Luther hangt samen met de zogenaamde vlaggenkwestie,
die nu al wekenlang de gemoederen in Duitsland bezighoudt. Op 5 mei had het Duitse
Staatsblad een nieuwe verordening inzake de Duitse vlag gepubliceerd. Hierin werd
bepaald dat Duitse vertegenwoordigingen in het buitenland voortaan naast de vlag
van de Republiek van Weimar -zwart-rood-goud - ook de handelsvlag dienden te
laten wapperen. Deze handelsvlag draagt de kleuren zwart-witrood, hetgeen de
vroegere Duits-Pruisische

Communisten contra de nieuwe vlag.

kleuren zijn.
Duitse schepen voeren deze vlag, die als relict uit het Duitse keizerrijk is blijven
voortbestaan. Slechts onzichtbaar klein was in deze vlag een hoekje (republikeins)
zwart-rood-goud ingekleurd. Rijkskanselier Luther en president von Hindenburg
hadden gemeend door dit twee-vlaggenstelsel een compromis te bewerkstelligen
tussen republikeinen en nationalisten en conservatieven.
De nieuwe verordening ontketende evenwel een storm van protesten. Republikeinse
partijen zagen er een poging in om niet alleen symbolen te veranderen maar ook de
staatsorde aan te tasten. Op straat kwam het tot demonstraties en tegendemonstraties.
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Zelfs geruchten van een putsch deden de ronde. De Wilhelmstrasse - het
regeringskwartier - is de afgelopen tijd extra bewaakt.
Zowel de nervositeit van de laatste dagen als de val van het kabinet over de
vlaggenverordening illustreert dat onder een kalm oppervlak in Duitsland nog altijd
reusachtige politieke en ideologische tegenstellingen bestaan die bij de geringste
onregelmatigheid te voorschijn kunnen treden.
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Staatsgreep in Portugal
LISSABON, 31 mei - Drie dagen na het begin van een militaire opstand in Braga is
de Portugese president Bernardino Machedo afgetreden, nadat gisteren het kabinet
zijn ontslag heeft aangeboden.
Marinecommandant Joaquim Mendes Cabeçadas en generaal Manuel de Oliveira
Gomes da Costa, die zich heeft onderscheiden in de Grote Oorlog, zijn op 29 mei in
opstand gekomen in de noordelijke stad Braga. Zij zijn ontevreden over de politieke
instabiliteit die heeft geleid tot veelvuldige kabinetswisselingen, over de sociale
onrust en over de aan kracht winnende revolutionaire bewegingen. Toen de twee
opstandige officieren aan een mars naar het zuiden begonnen, kregen zij de al dan
niet stilzwijgende instemming van het grootste deel van het leger.
De regering en de president verloren hun greep op de gebeurtenissen. Hun aftreden
maakt de weg vrij voor de vorming van een door militairen beheerste regering, nadat
in de jaren na de Grote Oorlog het aantal ministers afkomstig uit de strijdkrachten
al gestaag was toegenomen.

Regering-Poullet binnen jaar ten val
BRUSSEL, 8 mei - Na amper elf maanden is de democratische regering Poullet-Vandervelde ten val gekomen. De steeds voortschrijdende muntontwaarding
is hiervan de directe oorzaak.
De technicus, minister van Financiën, hoogleraar te Leuven en vermaard financieel
expert, A.E. Janssen, had reeds eerder ontslaggenomen toen duidelijk werd dat zijn
plan om de Belgische frank op een koers van Bfr. 107 tegen £ 1 te stabiliseren, mislukt
was. De voortdurende oppositie van de Belgische ‘haute finance’, met M. Despret,
voorzitter van de Banque de Bruxelles, als voornaamste bezieler, tegen de financiële
politiek van de regering is in dit verband een onmiskenbare factor. Ter linkerzijde
spreekt men zelfs van een ‘samenzwering van bankers’.
Op 20 mei komt H. Jaspar, leider van de katholieke conservatieven, met een
regering van Nationale Unie, bestaande uit 4 katholieken, 4 socialisten, 1 liberaalen
1 technicus. In de regeringsverklaring stelt Jaspar dat zijn kabinet de sanering van
de financiële situatie als zijn enige opdracht beschouwt. Hiervoor rekent men vooral
op de ondervoorzitter van de Société Générale E. Francqui, minister zonder
portefeuille, die op uitdrukkelijke wens van koning Albert aan de regering deelneemt.

Overgave van Abd el-Krim aan Fransen
PARIJS, 27 mei - Abd el-Krim heeft zich overgegeven en daarmee is de Rifoorlog
in Marokko beëindigd.
Maandenlang hebben honderdduizend Franse soldaten daar gevochten in
omstandigheden, die volgens sommigen wel eens deden denken aan Verdun. Er was
trouwens onder de officieren steeds meer kritiek te horen over de wijze waarop van
Franse zijde de oorlog in de Rif gevoerd werd. Daarbij werden vooral veel
manschappen en veel, log materiaal ingezet, zonder dat rekening werd gehouden met
het terrein, de weersomstandigheden (men was de hele winter bezig met het bouwen
van hutten, later onnodig), de tegenstanders.
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Abd el-Krim heeft niettemin zijn droom van een grote republik van verenigde
stammen moeten laten varen. Men veronderstelt dat hij naar het in de Indische Oceaan
gelegen, Franse eiland La Réunion wordt verbannen.

Byrd en Bennet vliegen over noordpool
NEW YORK, 9 mei - In een driemotorig Fokker-vliegtuig is de Amerikaanse
marineofficier Richard Evelyn Byrd samen met Floyd Bennet over de noordpool
gevlogen. Er zijn al veel pogingen ondernomen Arctica met een vliegtuig te
verkennen, maar tot nu toe was nog niemand erin geslaagd daadwerkelijk over de
pool te vliegen.
Byrd en Bennet, die vanuit de Kings Bay op Spitsbergen zijn gestart, ontmoetten
op de terugweg de grote zuidpoolbedwinger Amundsen. De Noor vroeg Byrd wat
zijn toekomstplannen waren. ‘De zuidpool’, antwoordde Byrd, waarop Amundsen
opmerkte dat de zuidpool inderdaad alleen per vliegtuig kan worden overmeesterd.

Byrd na de geslaagde vlucht.

Pilsudski in zijn werkkamer op kasteel Belvédère nabij Warschau.

Coup Pilsudski in Polen
WARSCHAU, 12 mei - Maarschalk Pilsudski heeft vandaag met een gewapende
machtsgreep gereageerd op de langdurige periode van frequente regeringswisselingen,
economische malaise en bestuurschaos.
De aanleiding van de militaire coup van Pilsudski was de benoeming van de
rechts-populistische boerenleider Witos tot premier, wat door links gezien werd als
de aanzet tot het formeren van een rechts kabinet. Na enkele dagen van onrust en
demonstraties trok Pilsudski met opstandige legereenheden Warschau binnen, waar
de regeringsgetrouwe troepen weerstand boden. Na korte schermutselingen gaven
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de regeringsgetrouwe eenheden zich echter over. Premier Witos werd opzij gezet en
president Wojcieckowski legde zijn ambt neer. Weer is een periode van vernieuwing
begonnen, ‘sanacja’ genoemd, die een weg naar de dictatuur lijkt te zijn.
Pilsudski, die al enkele jaren in vrijwillige ballingschap verbleef in een kleine
voorstad van Warschau, trok zich in 1923 teleurgesteld terug uit de politiek, vanwege
de strijd tussen de verschillende linkse en rechtse partijen die het land volgens hem
naar de afgrond bracht. Ook zijn positie als opperbevelhebber van het Poolse leger
werd aangetast door de op macht beluste generaals.
Pilsudski bleef niettemin de nationale held, die in de ogen van het volk het land
tot een eenheid had gebracht, waarna hij Sovjet-Rusland had verslagen en die nu
niets te maken wilde hebben met de vechtende politici.
Hij is een van de merkwaardigste personen in de huidige Europese politiek: een
uitstekend politicus die de volkstaal spreekt, een groot militair leider met dictatoriale
trekken die niettemin het pluralisme in Polen wil behouden, maar dan wel onder zijn
controle.
Pilsudski was een van de oprichters van de Poolse socialistische partij, een man
met een duidelijk links-populistische instelling die de ‘oud-Poolse’ traditionele
waarden als dapperheid en eervol gedrag hoger waardeerdedan politieke
overtuigingen.
Al in het begin van de jaren twintig werd hij door zijn ex-kameraden beschuldigd
van verraad aan de socialistische idealen, waarop Pilsudski een beroemd antwoord
had gegeven: ‘Reizend in de trein die het socialisme heet stap ik op het station dat
onafhankelijkheid heet uit.’

Communisten ingetoomd
KANTON, 22 mei - In Kanton werd heden het tweede plenum van het Centrale
Comité van de Guomindang afgesloten.
Tijdens de vergadering werd een programma aanvaard, waarin de invloed van de
communisten in de Guomindang wordt beperkt.
Het door Tjiang Kai-sjek voorgestelde ‘programma voor ordening van partijzaken’
houdt het volgende in:
- Het aantal communisten in de uitvoerende organen van de Guomindang op het
niveau van centraal bestuur, provincie en stad mag niet meer dan een derde
bedragen.
- Communisten mogen in Guomindang-afdelingen niet de functie van
afdelingshoofd bekleden.
- De namen van alle communisten die lid van de Guomindang zijn geworden,
dienen aan de centrale organen van de Guomindang te worden overgedragen.
- De instructies van de Communistische Internationale aan de Chinese
communistische partij en de instructies van de Chinese communistische partij
aan haar leden binnen de Guomindang dienen eerst ter discussie te worden
voorgelegd aan het gezamenlijk overlegcomité van de Guomindang en de CCP.
Tijdens de vergadering werden alle communistische afdelingshoofden door
niet-communisten vervangen.
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1.
In Polen wordt Ignacy Móscicki gekozen tot nieuwe president.

6.
In Egypte treedt het kabinet-Adly Pasja aan.

7.
In Zweden treedt het liberale ministerie-Ekman aan, ter afwisseling van een
socialistische regeringsperiode.

7.
De Nederlandse Katholieke Radio Omroep (KRO) wordt opgericht. →

12.
Brazilië treedt uit de Volkenbond.

15.
Het Franse kabinet-Briand komt ten val.

18.
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Onder druk van antisemitische en rechts-radicale studentenacties wordt de
cultuurfilosoof Theodor Lessing gedwongen ontslag te nemen als hoogleraar aan de
universiteit van Hannover.

19.
In Londen vindt een massale vrouwendemonstratie plaats voor vrede, ontwapening
en verplichte arbitrage. →

20.
Het Duitse referendum over de onteigening van de Duitse vorsten behaalt geen
meerderheid. →

Duitsers demonstreren voor de onteigening van de Duitse vorsten. Op 20 juni wordt het voorstel in
een referendum verworpen.

22.
De regering van Canada verklaart dat elk verdrag dat Canadese militaire of
economische betrokkenheid vereist, eerst door het Canadese parlement moet worden
goedgekeurd. Dit is een stap in de richting van onafhankelijkheid binnen het Britse
Gemenebest.

23.
In Frankrijk treedt het achtste kabinet-Briand aan.

25.
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In Parijs wordt de voormalige president van de contrarevolutionaire Oekraïne, Symon
Petlyura, vermoord door een overlevende van de onder zijn regime opgezette pogroms
tegen joden.

30.
Het Volkenbondstoezicht over Oostenrijk wordt beëindigd. Hoge Commissaris was
de Nederlandse politicus A.R. Zimmerman, de oud-burgemeester van Rotterdam.

Geboren:
1.
Marilyn Monroe (ps. van Norma Jean Mortenson) († 5-8-1962) Amerikaans
filmactrice

Gestorven:
4.
Eugeen van Oye (3-6-1840) Vlaams toneelschrijver en dichter

10.
Antonio Gaudi (y Cornet) (25-6-1852) Spaans architect

Katholieke Radio Omroep

De studio van de KRO wordt ingewijd.

HILVERSUM, 7 juni - Vandaag werd de stichtingsakte verleden van de Katholieke
Radio Omroep (KRO). Deze nieuwe Nederlandse omroep is de voortzetting van de
al op 23 april 1925 gevormde Bond van Rooms-Katholieke Radio-Vereenigingen.
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De oprichting van de KRO is voorbereid door W.G.L. van Koeverden,
vertrouweling van de Nederlandse bisschoppen. Het bestuur wordt gevormd door
vertegenwoordigers van rooms-katholieke vak-, stands-, en andere organisaties.
Eerste voorzitter is L.H. Perquin, pastoor te Amsterdam.
‘De Rooms-Katholieke levensstroming in al haar breedte tot uiting te brengen’ is
de doelstelling van de KRO. Behalve naar ontwikkeling van de eigen mensen op
godsdienstig en cultureel gebied streeft men ernaar ook niet-katholieken te laten
kennismaken met het katholicisme.
De KRO zet de wekelijkse uitzendingen voort, die al in de loop van het afgelopen
jaar op dinsdagavond werden verzorgd door de Bond van R.-K. Radio-Vereenigingen.

Britse vrouwen betogen tegen oorlog
LONDEN, 19 juni - Ruim zevenduizend vrouwen hebben vandaag in Hyde Park
gedemonstreerd tegen het voeren van oorlog voor de oplossing van internationale
geschillen.
Hun aanvoersters verkondigden vanaf 22 podia in het park dat oorlog moet worden
vervangen door arbitrage.
Zij drongen erop aan dat Groot-Brittannië de leiding neemt van een internationale
vredesactie, ongeacht de risico's die zoiets met zich zou brengen.
Vrede in de wereld moet worden bevorderd, aldus de spreeksters van de
Internationale Vrouwenbond.
Tegen het einde van de demonstratie werd de volgende resolutie aangenomen:
‘Wij, leden en supporters van de Vredestichters Pelgrimage, gelovend dat wetgeving
de plaats behoort in te nemen van oorlog voor de oplossing van internationale
geschillen, dringen er bij de regering op aan in te stemmen met het oplossen van alle
geschillen door verzoening of arbitrage en met het nemen van de leiding tijdens de
voorgestelde ontwapeningsconferentie van de Wereldbond, om te tonen dat
Groot-Brittannië geen beroep wenst te doen op het plegen van geweld.’
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2.
In Mexico wordt een antiklerikale wetgeving doorgevoerd. Kloostergoederen worden
geconfisqueerd.
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4.
Voor het eerst na de heroprichting houdt de NSDAP in Weimar een partijdag. In
Thuringen bestaat er niet zoals in bijna alle andere deelstaten een spreekverbod voor
de nazi's.

9.
Bij een nieuwe staatsgreep in Portugal zet generaal Antonio de Fragoso Carmona
zijn collega Gomes da Costa aan de dijk. →

12.
De troepen van de Guomindang-regering te Kanton trekken onder commando van
Tjiang Kai-sjek naar het noorden, met het doel China te verenigen. →

13.
De val van de Belgische frank zet door. Een pond sterling is nu Bfr. 217.

15.
De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO) wordt opgericht. →

16.
De Belgische regering-Jaspar vraagt volmachten van het parlement om de frank te
redden.

19.
Na de val van het achtste kabinet-Briand treedt het tweede kabinet-Herriot aan. →

23.
De Belgische Kamer keurt het ontwerp tot oprichting van de Nationale Maatschappij
Belgische Spoorwegen (NMBS)ofwel de Société Nationale des Chemins de Fer
Belges (SNCFB) goed. Deze zal per 1 september in werking treden. →
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23.
Na het verliezen van het vertrouwensvotum van het kabinet-Herriot vormt Poincaré
een kabinet van nationale eenheid om de financiële crisis de baas te worden. →

26.
De Filippijnse regering-Quezon vraagt de VS om een plebisciet over de
onafhankelijkheid. De Amerikaanse gouverneur weigert.

28.
Panama en de VS sluiten een pact ter beveiliging van het Panamakanaal in geval van
oorlog.

30.
De grenzen van Albanië worden internationaal vastgesteld.

Gestorven:
2.
Emile Coué (26-2-1857) Frans apotheker en propagandist van genezing door
autosuggestie
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Opnieuw coup in Portugal
LISSABON, 9 juli - Een militaire coup onder leiding van de monarchistische generaal
Sinel de Cordes heeft een einde gemaakt aan het bewind van generaal Gomes da
Costa. Generaal Antonio Oscar de Fragoso Carmona wordt de nieuwe premier.
Het doel van de coup is een duidelijk rechtse militaire dictatuur te vestigen en de
Portugese financiën, waarvoor Sinel de Cordes de zorg op zich neemt, te saneren.
Na de opstand in mei van Gomes da Costa en Cabeçadas was de laatste leider van
de overgangsregering geworden. Gomes da Costa werd minister van Oorlog. De
regering vormde een compromis tussen rechts georiënteerde groepen binnen het leger
en de overwegend republikeins georiënteerde publieke opinie.
Cabeçadas werd echter gewantrouwd door het leger, omdat hij nauwe banden zou
hebben met politici. Op 17 juni

Generaal Antonio Carmona.

greep Gomes da Costa daarom de macht. Nu, slechts enkele weken later, heeft ook
hij het veld moeten ruimen, omdat werd getwijfeld aan zijn rechtse gezindheid en
omdat hij niet in staat bleek politieke leiding te geven.

Poincaré moet land redden

Raymond Poincaré.

PARIJS, 23 juli - Raymond Poincaré is weer aan de macht in Frankrijk. Dit keer
wordt hij beschouwd als de ‘redder’, die er eindelijk in moet slagen de jaren geleden
op hol geslagen en nog steeds niet tot rust gebrachte Franse economie weer in goede
banen te leiden. Noch Herriot, noch Painlevé, noch Briand, die vorig jaar november
als minister-president aantrad, heeft dat voor elkaar kunnen krijgen. De ontwaarding
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van de Franse frank gaat alle records te boven. Het pond sterling is nu reeds FF 250
waard, en voor een dollar moet bijna FF 50 betaald worden!
Een grote fout van de radicaal-socialisten is geweest, dat zij noch voor een
progressief noch voor een conservatief beleid wisten te kiezen. ‘Herriot in de Seine!’
riep een woedende menigte dan ook de afgelopen dagen, toen Edouard Herriot in
opdracht van president Gaston Doumergue opnieuw een regering had gevormd nadat
die van Briand ten val was gebracht.
Herriots kabinet was al bij voorbaat ten dode opgeschreven. Zodoende is de weg
weer vrijgekomen voor Poincaré, van wie verwacht wordt dat hij de frank zal
stabiliseren. Voor de renteniers, van wie velen op Poincaré stemden, is dat niet
gunstig. Voor de Franse betalingsbalans wel.
Raymond Poincaré - hij wordt volgende maand 66 jaar - is al twee keer eerder
premier geweest. De kritiek van de Verenigde Staten en Engeland op zijn beleid en
de precaire positie van de frank leidden tijdens zijn tweede premierschap tot een
verkiezingsnederlaag en zijn vertrek (1924).

België krijgt autonoom spoorwegorgaan
BRUSSEL, 23 juli - In het kader van de muntsanering is de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen (NMBS) opgericht, waarmee de staat afstand doet van
het beheer over de spoorwegen.
Het eerste wetsvoorstel om een autonoom spoororgaan op te richten dateert reeds
van 1912.
De NMBS blijft echter wel onder controle van de staat, die een meerderheid in de
Raad van Beheer bezit. Het kapitaal van de maatschappij (Bfr. 11 miljard) wordt
verdeeld in 10 miljoen aandelen van Bfr. 100, die ieder recht geven op één stem, en
20 miljoen preferente aandelen van Bfr. 500 met recht op één stem per 10 aandelen.
De staat behoudt de gewone aandelen en draagt de preferente aandelen over aan het
Nationaal Amortisatiefonds.
De herstructurering van de spoorwegen zal volgend jaar 16 000 (13%) arbeiders
hun baan kosten.

Voor hun terechtstelling worden gevangenen in Shanghai rondgereden.

Veldtocht tegen warlord
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KANTON, 12 juli - De leider van de Guomindang, Tjiang Kai-sjek (Jiang Jieshi)
heeft vandaag verklaard dat ‘de veldtocht naar het noorden’ gericht is tegen de warlord
Wu Peifu in Centraal-China. De andere warlords, zo zei Tjiang, kunnen als vrienden
beschouwd worden indien ze zich patriottisch opstellen en geen weerstand bieden
aan het revolutionaire leger.
Tjiang werd op 9 juli jongstleden benoemd tot ‘nationaal-revolutionair
opperbevelhebber’ van het leger dat vanuit het zuiden naar de noordelijke provincies
zal trekken om een einde te maken aan de versplintering van China in door individuele
warlords beheerste gebieden.
Het besluit tot deze ‘veldtocht naar het noorden’ werd door de ‘nationale regering’
van de Guomindang in Kanton op 1 juli jongstleden genomen.
De veldtocht zal uit drie invasies bestaan. Het 4de, 7de en 8ste leger zullen Hunan
en Hubei binnentrekken om de warlord Wu Peifu ten val te brengen.
Het 2de en het 6de leger zullen Jiangxi binnenvallen. Het 1ste leger zal Fujian en
Zejiang binnentrekken.

Eigen omroep vrijzinnig protestanten
UTRECHT, 15 juli - Op een bijeenkomst in de remonstrantse kerk werd vandaag de
Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep opgericht. De VPRO is de opvolger van het
Subcomité voor Radiozaken van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig
Protestantisme. Dit comité werd in mei 1924 opgericht en verzorgde sedertdien
incidenteel radiouitzendingen.
De VPRO wil een ontmoetingspunt zijn voor allen die zich in vrijzinnig protestantse
kring met radio bezighouden. In de omroeppolitiek neemt men een standpunt in dat
afwijkt van dat van NCRV, VARA en KRO. Streven laatstgenoemde omroepen naar
een bestel gebaseerd op zelfstandige organisaties, de VPRO is bereid genoegen te
nemen met een beperkte rol in het kader van een nationale omroep.
De VPRO is te laat om een avond zendtijd te huren op de zender van de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. De enige Nederlandse radiozender is al de
hele week bezet door de andere omroepen. Voor uitzendingen is men voorlopig
aangewezen op de welwillendheid van anderen.
Door bemiddeling van de regering hoopt de VPRO in de toekomst vaste zendtijd
te krijgen.

De eenvoudige huiskamerstudio van de VPRO.
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1.
Op de Spaanse generaal Primo de Rivera wordt in Barcelona een mislukte
moordaanslag gepleegd.

1.
In Damascus laaien de gevechten tussen nationalistische Druzen en Fransen weer
op.

5.
In het Warner Theater te New York vindt de voorvertoning plaats van de eerste
geluidsfilm, Don Juan, met John Barrymore en Mary Astor in de hoofdrollen. Het
geluid is gesynchroniseerd op een fonograaf

5.
Frankrijk en Duitsland sluiten een handelsverdrag.

6.
De Duitse lange-afstand zwemster Gertrud Ederle slaagt er als eerste vrouw in Het
Kanaal over te zwemmen.
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Op 6 augustus slaagt de 19-jarige Duitse lange-afstandzwemster Gerturd Ederle erin als eerste vrouw
Het Kanaal over te zwemmen.

6.
De Franse stuntman Yves Le Prieur blijft met een duikerspak 10 minuten onder
water, en is daarmee de eerste kikvorsman.

10.
Tussen Italië en Spanje wordt een vriendschapsverdrag gesloten.

17.
Griekenland sluit een vriend schapsverdrag met het Koninkrijk der Serviërs, Kroatenen
Slovenen.

17.
Bij de Britse mijnstaking, die op 1 mei is uitgebroken, wordt voor het eerst
onderhandeld met de regering. →

20.
In Zuidoost-Perzië breekt een opstand uit tegen Reza Sjah Pahlawi.

22.
De Griekse dictator Pángulos wordt in een democratische revolutie gedwongen op
te stappen. Kondylis gaat een regering vormen. →
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22.
In het Zuidafrikaanse Johannesburg wordt een gigantische goudvondst gedaan.
Duizenden delvers trekken naar de vindplaats.

23.
In New York sterft op 31-jarige leeftijd de Amerikaanse filmacteur van Italiaanse
origine Rudolph Valentino. →

25.
Kardinaal Andrieu, deaartsbisschop van Bordeaux, veroordeelt de fascistoïde Action
française.

25.
In Athene kondigt Pavlos Koundouriótis het einde van de dictatuur aan. Hijzelf zal
als president gaan optreden.

Gestorven:
1.
Israel Zangwill (14-2-1864) Engels (toneel)schrijver en zionistisch publicist

Staatsgreep Griekenland
ATHENE, 22 augustus - Een militaire staatsgreep onder leiding van generaal George
Kondylis heeft vandaag een einde gemaakt aan de dictatuur van generaal Theodorus
Pángulos. Kondylis heeft ex-president Koundouriótis, die in januari het veld had
geruimd voor Pángulos, weer in zijn oude functie hersteld.
De machtsovername door Kondylis is de zoveelste in de afgelopen jaren in
Griekenland. Het leger, dat steeds meer verdeeld begint te raken tussen republikeinse
officieren en monarchisten, verliest elk respect voor de uitslagen van verkiezingen,
die met de regelmaat van de klok in Griekenland worden gehouden.
Zo volgde de staatsgreep van generaal Pángulos in juni 1925, als het ware
vanzelfsprekend, op de volksstemming over de monarchie twee maanden eerder.
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Een halfjaar lang respecteerde Pángulos admiraal Koundouriótis als president. Maar
in januari schoof hij de grondwet toch terzijde, waarna de president aftrad.
Een nieuwe constitutie is nu door de nieuwe sterke man, generaal Kondylis, in het
vooruitzicht gesteld.

Generaal Kondylis.

Mijnwerkers bereid tot onderhandelen
LONDEN, 17 augustus - De conferentie van de Mijnwerkers Federatie heeft besloten
onderhandelingen aan te gaan met de mijneigenaren en de Britse regering om de nu
drie maanden durende staking tot een einde te brengen.
In een motie veroordeelden de gedelegeerden de brief van premier Baldwin aan
de Amerikaanse pers, waarin hij ontkent dat de mijnwer kers families tot armoede
zijn vervallen. Volgens de motie is de brief erop gericht het Amerikaanse volk te
doen afzien van schenkingen aan het fonds voor hulp aan mijn werkers vrouwen
en-kinderen. De brief wordt gezien als verder bewijs dat de regering definitief heeft
besloten de mijneigenaren te steunen in hun pogingen de mijnwerkers door
uithongering te verslaan.
De mijnwerkers blijven tijdens hun onderhandelingen met de mijneigenaren
vasthouden aan hun eis voor een nationaal minimumloon.

Golf van hysterie na dood Valentino
NEW YORK, 23 augustus - De filmacteur Rudolph Valentino, het romantische idool
bij uitstek, is vandaag plotseling overleden. Zijn dood heeft de meest hysterische
uitingen van rouwbeklag ontketend.
De 31 jaar oud geworden filmheld, het grote voorbeeld van de ‘Latin lover’, ligt
opgebaard bij een Newyorkse begrafenisondernemer, wat zoveel belangstellenden
trekt dat het verkeer ontwricht raakt en een kilometers lange stoet mensen wacht om
een glimp van de dode op te vangen. Talloze radeloze bewonderaars plegen zelfmoord.
Zijn begrafenis groeit uit tot een nationale gebeurtenis. De uitzinnige taferelen rond
de dood van Valentino demonstreren hoe het medium film in korte tijd massale
populariteit kan veroorzaken.
Valentino, van Italiaanse afkomst, was in 1913 naar de VS gekomen en
debuteerdein 1918. Grote bekendheid verwierf hij in 1921 met de film The Four
Horsemen of the Apocalypse.
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1.
In Turkije wordt het burgerlijk huwelijk ingesteld.

2.
Italië sluit een verdrag met Jemen in een poging het oostelijk deel van de Rode Zee
te domineren.

8.
De plenaire vergadering van de Volkenbond besluit met algemene stemmen om
Duitsland toe te laten als lid. Het krijgt tevens een permanente zetel in de
Volkenbondsraad. →

9.
Een slag treft de Nederlandse toneelwereld als bij een treinramp bij Wassenaar (4
slachtoffers) het echtpaar David Lobo en Greta Lobo-Braakensiek, beiden gevierde
acteurs, om het leven komt.

10.
De Geallieerden en Duitsland komen in het Verdrag van Koblenz overeen om degenen
die gestraft zijn tijdens de Ruhrgebiedbezetting amnestie te verlenen.

11.
Spanje treedt vanwege de toetreding van Duitsland uit de Volkenbond.
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14.
Het geboortehuis van de priester-dichter Guido Gezelle te Brugge wordt als museum
geopend.

15.
Op Mussolini wordt een mislukteaanslag gepleegd.

16.
Tussen Italië en Roemenië wordt een vriendschapsverdrag gesloten.

19.
Naar aanleiding van het demonstratieve SDAP-NVV-congres over ontwapening
vindt op Houtrust te Den Haag een massale vredesdemonstratie plaats waaraan meer
dan 80 000 mensen deelnemen. →

22.
In Brussel wordt de verloving van de Belgische kroonprins Leopold met de Zweedse
prinses Astrid bekendgemaakt.

25.
Na de verkiezingen gewonnen te hebben vormt de vooruitstrevende Mackenzie King
in Canada weer een regering.

28.
Tussen de USSR en Litouwen wordt een neutraliteitsverdrag gesloten.

30.
Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg sluiten een Staatskartel (de Internationale
Ruwstaalgemeenschap).
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Geboren:
6.
Claus von Amsberg, Duits diplomaat
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De hoofdrolspelers in de Duitse toetreding tot de Volkenbond. Vlnr: Gustav Stresemann, Joseph
Chamberlain, Aristide Briand en Schubert.

Duitsland in Volkenbond
BERLIJN, 10 september - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gustav
Stresemann is vandaag in de vergaderzaal van de Volkenbond in Genève stormachtig
door de overige leden verwelkomd. Ooggetuigen spreken van een enthousiasme dat
‘tot nu toe nog nooit in de zaal van de Volkenbond te zien is geweest.’
Belangstellenden op de publieke tribune zwaaiden massaal met hun hoed.
De entree van Stresemann volgt twee dagen nadat de Volkenbond met algemene
stemmen het lidmaatschap van Duitsland heeft aanvaard. Per telegram was de uitslag
van de stemming aan Berlijn meegedeeld, waar meteen het politieke en persoonlijke
succes van Stresemann werd gevierd. De toetreding van Duitsland tot de Volkenbond
was een van de voorwaarden voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Locarno
van 16 oktober vorig jaar.
Frankrijk hecht er namelijk veel waarde aan Duitsland binnen het politieke
raamwerk van Europa te binden en Duitsland ziet in een lidmaatschap van de
Volkenbond het beste bewijs dat de discriminatie voorbij is.
Vandaag sprak Stresemann voor het eerst in Genève. Hij beklemtoonde hierbij
dat de Duitse politiek streeft naar wederzijds begrip. De Franse minister van
Buitenlandse Zaken Aristide Briand verwelkomde zijn Duitse collega met onder
meer de pathetische woorden: ‘Weg met de geweren, weg met de machinegeweren,
weg met de kanonnen, maak plaats voor de bemiddeling van de scheidsrechters, voor
de vrede.’
In de zaal van de Volkenbond speelden zich daarna ovationele scenes af. De
vertegenwoordiger van Canada ging op zijn stoel staan en riep terwijl hij met zijn
zakdoek zwaaide drie keer ‘hiephoera’ voor Stresemann en Briand.
Het Duitse lidmaatschap van de Volkenbond is een hoogtepunt in het politieke
leven van Stresemann, die er als minister van Buitenlandse Zaken (sinds 1923)
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onvermoeibaar voor ijvert Duitsland weer volwaardig lid te laten zijn van de
internationale gemeenschap.

Antimilitaristische rellen
ASSEN, 20 september - Bij antimilitaristische relletjes heeft de kazernewacht in
Assen met scherp geschoten. Daarbij is een dode gevallen en zijn enkele mensen
gewond geraakt.
De ongeregeldheden braken uit nadat gisteren in Den Haag een grote demonstratie
plaatsvond voor nationale ontwapening. De betoging (‘Ontwapeningsdag’ genoemd)
was georganiseerd door de SDAP samen met het NVV. Op deze bijeenkomst zei
SDAP-fractieleider ir. J.W. Albarda: ‘Het Nederlandse militarisme wankelt. Wij, de
Nederlandse arbeidersbeweging, wij zullen het militarisme neerslaan.’ Ook voor
Ontwapeningsdag hebben zich rellen voorgedaan bij kazernes, vooral die waar
herhalingsoefeningen werden gehouden. Het incident in Assen vond plaats aan het
einde van een dag van oefeningen van een infanterieregiment. Het dodelijke
slachtoffer was een jonge dienstplichtige sergeant die helemaal niets met de
demonstraties te maken had.
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3.
In Wenen wordt op initiatief van de Oostenrijkse socioloog Coudenhove-Kalergi het
eerste congres van de Paneuropabeweging geopend met deelnemers uit 28 landen.

7.
In Italië neemt de Grote Fascistische Raad een nieuw partijstatuut aan waarin partij
en staat worden gelijkgeschakeld.

7.
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De beroemde Nederlandse actrice Theo Mann-Bouwmeester neemt na een lange en
succesvolle toneelcarrière afscheid.

9.
In Amsterdam opent koningin Wilhelmina het Koninklijk Koloniaal Instituut. →

Op 9 oktober opent koningin Wilhelmina officieel het Koninklijk Koloniaal Instituut in Amsterdam.
Het gebouw is ontworpen door de architecten J.J. en M.A. van Nieuwkerken in een eclectische
neorenaissancestijl

9.
In de VS wordt de National Broadcasting Corporation (NBC) opgericht.

15.
In Wenen vormt mgr. Ignaz Seipel een kabinet nadat dat van Rudolf Ramek was
gevallen.

18.
De Amerikaanse communist Max Eastman publiceert in de Frankfurter Zeitung de
als politiek testament aangemerkte brief van Lenin aan het Sovjet-Congres van 25
december 1922, waarin hij waarschuwt voor Stalin.
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19.
Leo Trotski wordt uit het Russische Politburo gezet. →

26.
De Belgische regering slaagt erin om de koers van de frank te stabiliseren. Gecreëerd
wordt de Belga, gelijk aan 5 frank. →

31.
In Bologna wordt een 15-jarige jongen die een mislukte aanslag op Mussolini pleegde,
door een uitzinnige menigte gelyncht.
-. De Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen heeft een nieuw
orgaan, De Muziek, onder redactie van Willem Pijper en Paul F. Sanders.

Geboren:
14.
Willy Alberti (ps. van Carel Verbruggen) († 18-2-1985) Nederlands zanger

18.
Klaus Kinski, Duits (film)acteur

Gestorven:
6.
Karel van den Oever (19-11-1879) Vlaams schrijver en dichter

22.
Jules van den Heuvel (16-11-1854) Belgisch jurist en politicus
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31.
Harry Houdini (ps. van Erich Weiss) (6-4-1874) Amerikaans boeienkoning

Leo Trotski wordt uit Russisch Politburo gezet
MOSKOU, 19 oktober - Leo Trotski is vandaag met zijn aanhangers uit het Politburo
van de partij gezet, waarmee, zo wordt aangenomen, een eind is gekomen aan de
carrière van een van Lenins belangrijkste medestrijders.
In januari 1925 was Trotski al het volkscommissariaat van Defensie afgenomen,
waarmee hem zijn machtsbasis in de regering ontviel. Begin dit jaar probeerde hij
met een nieuw offensief het tij nogmaals tegen Stalin te keren door op het 14de
partijcongres een bondgenootschap aan te gaan met zijn voormalige rivalen Zinovjev
en Kamenev.
Dit drietal - dat zich verenigde in het Verenigd Front - liet het afgelopen jaar geen
gelegenheid voorbijgaan om de door Stalin gedomineerde partijleiding het gebrek
aan partijdemocratie, slechte economische planning, concessies aan de bourgeoisie
en de teloorgang van het concept voor de wereldrevolutie te verwijten. Maar dit
offensief heeft niets opgeleverd. Het Verenigd Front, een monsterverbond van oude
rivalen, had weinig aanzien. Zo zei een afgevaardigde op het 14de partijcongres:
‘Als Zinovjev tot de meerderheid behoort is hij voor ijzeren discipline... Als hij in
de minderheid is, is hij er tegen.’ Het Politburo, het Centraal Comité en het lagere
apparaat van de partij worden geheel gedomineerd door Stalin en Trotski is dan ook
het permanente doelwit van een intensieve lastercampagne geworden, niet alleen
met betrekking tot zijn ideologische, strategische en politieke denkbeelden maar ook
met betrekking tot zijn joodse achtergrond.

Kamenev en Zinovjev.
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Belgische frank gestabiliseerd via volmachten
BRUSSEL, 26 oktober - Met de stabilisatie van de Belgische frank op een koers van
Bfr. 175 tegen £ 1 is een einde gekomen aan een jarenlange monetaire crisis.
De regering, die voor 1 januari 1927 niet minder dan Bfr. 8 miljard aan
schatkistbons moet terugbetalen, probeerde aanvankelijk een oplossing te vinden via
een deflatiepolitiek van aanzienlijke budgettaire besparingen en een verhoging van
de indirecte belastingen met Bfr. 2 miljard. Ondanks deze maatregelen bleef de
Belgische frank wegzakken tot een dieptepunt van Bfr. 217 tegen £ 1 op 13 juli 1926.
Drie dagen later stond het Belgische parlement, met het Duitse inflatiespook voor
ogen, de regering volmachten toe om het saneringsplan van minister van Financiën
Émile Francqui uit te voeren.
Dit bestond er vooral in een groot deel van de vlottende staatsschuld te consolideren
door de houders van schatkistcertificaten te verplichten 4 miljard van hun
staatspapieren om te zetten in preferente aandelen (6%) van de pas opgerichte
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NMBS.
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3.
Het 15de partijcongres van de CPSU te Moskou wordt beëindigd. Een voorstel tot
instelling van een vijfjarenplan wordt ondanks oppositie van Trotski en zijn
medestandersaangenomen.

8.
Het Britse Lagerhuis keurt de opdracht goed van de commissie-Simon, die de Indiase
bestuurshervormingen van Montagu-Chelmsford (1919) moet evalueren.

10.
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In Brussel vindt het kerkelijk huwelijk plaats tussen kroonprins Leopold en Astrid
Bernadotte, prinses van Zweden. →

10.
De revolutionaire Guomindang-regering te Kanton wordt verplaatst naar Wuhan.
(Hankou).

11.
De Nederlandse Tweede Kamer keurt met krappe meerderheid het op 3 april voorlopig
gesloten Belgisch-Nederlandse traktaat goed.

13.
In Bantam (West-Java) breekt een door de Partai Komunis Indonesia (PKI)
geïnitieerde nationalistische opstand uit. →

19.
De grote Britse mijnstaking, die op 1 mei uitbrak, eindigt in een nederlaag. →

22.
De Imperial Conference te Londen wordt beëindigd met het aannemen van het voorstel
van oud-minister Balfour om de dominions tot autonome staten binnen het Britse
Gemenebest te verklaren. →

24.
In Nederland publiceert de Volkskrant het rapport Om waarheid en recht van het op
1 januari 1925 opgerichte Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV). Uit dit
rapport blijkt dat de arbeidsvoorwaarden bij katholieke bedrijven in het zuiden
achterblijven bij die in het noorden. →

27.
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In de Albanese hoofdstad Tirana wordt door Italië en Albanië een vriendschapsverdrag
getekend. →

Geboren:
7.
Joan Sutherland, Australisch sopraan

Gestorven:
1.
Louis H. Chrispijn (13-5-1854) Nederlands acteur

26.
John Moses Browning (21-1-1855) Amerikaans ingenieur en uitvinder

Dominions autonoom
LONDEN, 22 november - Groot-Brittannië en de dominions krijgen een
gelijkwaardige status. Dat is de kern van het vanochtend gepubliceerde rapport,
aangenomen door de Imperial Conference die vorige week in Londen heeft
plaatsgevonden.
De positie van en de onderlinge betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de
dominions zijn als volgt samengevat: ‘De dominions zijn autonome gemeenschappen
binnen het Britse Imperium, gelijk in status, geenszins aan elkaar ondergeschikt in
enig aspect van hun binnen- of buitenlandse zaken, hoewel verbonden door
gemeenschappelijke trouw aan de Kroon en vrijelijk geassocieerd als leden van het
Britse Gemenebest.’
De gouverneurs-generaal in de dominions zijn de vertegenwoordigers van de Britse
Kroon en niet de vertegenwoordigers van de regering in Londen. De
gouverneurs-generaal moeten volgens het rapport op dezelfde wijze worden
geïnformeerd als de koning in Groot-Brittannië.
Ten aanzien van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie blijft de
verantwoordelijkheid voorlopig nog grotendeels bij de regering van Groot-Brittannië
berusten.
Het besluit van de Imperial Conference strekt met name Zuid-Afrika tot grote
voldoening. De toenmalige Zuidafrikaanse premier Jan Smuts pleitte al op de Imperial
War Conference van maart 1917 voor een gelijke status van de dominions. ‘Een
poging (...) de belangen van die landen via een centraal parlement en een centrale
uitvoerende macht te laten besturen, zou volgens mij op een ramp uitlopen,’ zei hij
toen.
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Drie Commonwealth-premiers op de Imperiale Conferentie. Vlnr: S.M. Bruce (Australië), J.B.M.
Hertzog (Zuid-Afrika) en W.S. Monroe (Newfoundland).

Revolte op Java gebroken
BATAVIA, 13 november - Vanmorgen vroeg hebben KNIL-detachementen een
revolte in Batavia gebroken. Daarbij zijn 300 mensen gevangengenomen.
In het streven onafhankelijkheid van Nederland af te dwingen, was deze opstand
onder communistische aanvoering op Java uitgebroken.
Het oproer was voorbereid door een ‘Revolutionair Comité’, gevormd uit de PKI,
de Partai Komunis Indonesia. Omdat de PKI-ledenadministratie kort daarvoor in
beslag was genomen door het gouvernement, waardoor de centrale organisatie in het
ongerede was geraakt, was de opstand vooral lokaal van aard.
De ernstigste ongeregeldheden hebben zich voorgedaan in Bantam, het westelijk
deel van Java.
In Batavia hebben groepen slecht bewapende inheemsen korte tijd het
telefoonkantoor bezet gehouden. Ook is een vergeefse poging gedaan de gevangenis
te bestormen.
Hoewel niet groots van omvang heeft de opstand van de communisten voor een
grote schok gezorgd. Reactie in het Indische Nieuws van den Dag: Gevangenen?
Waarom niet tegen de muur? Vijftig galgen op het Koningsplein en dezelfde
instrumenten op de aloenaloen in diverse Bantamse plaatsen, hebben vijftig jaar lang
een heilzaam effect.’
Het gouvernement, onder leiding van de nauwelijks een maand in functie zijnde
gouverneur-generaal jhr. mr. A.C.D. de Graeff, heeft besloten de leiders van de
opstand over te brengen naar een kamp aan de bovenloop van de rivier de Digoel op
Nederlands Nieuw-Guinea.
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Leopold en Astrid trouwen
BRUSSEL, 10 november - Vandaag vond in Brussel het kerkelijk huwelijk plaats
van de jonge Belgische kroonprins Leopold met de Zweedse prinses Astrid. Zestig
Zweedse mariniers stonden als erewacht opgesteld voor de Sint-Michiels kathedraal.
In deze kerk had sinds het huwelijk van Leopold II in 1853 niet meer een dergelijke
plechtigheid plaatsgevonden. De omgeving zag zwart van de mensen.
Een week geleden werd het burgerlijk huwelijk te Stockholm gesloten.
Volgens de Britse kranten heeft het nieuws van dit huwelijk het vertrouwen in
België hersteld, en belangrijk bijgedragen aan het succes van de stabiliseringslening.

Misstanden bij bedrijven
AMSTERDAM, 24 november - In bedrijven van rooms-katholieke werkgevers doen
zich enorme misstanden voor. Dit is de kern van een rapport dat is opgesteld door
de leiding van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond (opgericht 1 januari 1925)
en dat vandaag - in gecensureerde vorm - is gepubliceerd in de Volkskrant.
Volgens A.C. de Bruyn en J.A. Schutte in hun rapportage Om waarheid en recht
is in tal van bedrijven, met name in het zuiden van het land, sprake van een
ontoelaatbare behandeling van de arbeiders.
De Bruyn en Schutte hebben hun onderzoek ingesteld na een uitdaging van de
zijde van de werkgevers om met feiten de veelvuldig geuite beschuldigingen waar
te maken.
Hoewel het stuk oorspronkelijk slechts voor intern gebruik bedoeld is geweest, is
het nu gepubliceerd. De tekst was ter kennis gekomen van NVV en SDAP die dreigden
dat zij de inhoud openbaar zouden maken.
Op het moment maakt het R.-K. Werkliedenverbond een snelle groei door. Bij de
oprichting is met de Rooms-Katholieke Kerk overeengekomen dat aan de vakbonden
een gelijke positie wordt toegekend als aan de bestaande diocesane bonden. Thans
heeft het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond meer dan 100 000 aangesloten
leden.

Britse mijnwerkers geven tegenstand op
LONDEN, 19 november - De Britse Mijnwerkers Federatie heeft besloten de staking
tot een einde te brengen. Met een meerderheid van 520 000 tegen 286 000 stemmen
besloten de gedelegeerden de onderhandelingen over hervatting van het werk over
te dragen aan de districtsbesturen. Een definitieve beslissing op districtsniveau mag
echter pas na een nationale stemming worden genomen.
Het verzet van de mijnwerkers was vooral de laatste twee weken verder afgenomen
door vrijwillige terugkeer van stakers. Gisteren hadden al ruim 376 000 van de meer
dan 800 000 stakers het werk hervat.
Federatie-secretaris A.J. Cook zei na de beslissing van de conferentie van de
Mijnwerkers Federatie: ‘De stemming in de districten over de regeringsvoorwaarden,
na een strijd van 28 weken, is het meest opmerkelijke resultaat in de geschiedenis
van de arbeidersbeweging en bewijst dat de mannen nog steeds tegen een langere
werkdag en overeenkomsten per district zijn.’
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De conferentie besloot federatiesecretaris Cook af te vaardigen naar het congres
van de Russische vakbondsunie, dat volgende maand zal plaatshebben.

Vriendschapsverdrag Albanië en Italië
TIRANA, 27 november - Albanië en Italië hebben in Tirana een verdrag van
vriendschap en samenwerking getekend. Het verdrag formaliseert de Italiaanse
invloed in Albanië die de afgelopen jaren sterk is toegenomen en opent de weg voor
een nog grotere Italiaanse penetratie.
Sinds vorig jaar mogen de Italianen de Albanese bodemschatten opsporen en
exploiteren. Het Albanese parlement is tevens akkoord gegaan met de oprichting van
een Nationale Bank van Albanië door de Italianen.
De Nationale Bank heeft een belangrijk kantoor in Rome en wordt in feite door
Italiaanse banken gecontroleerd. Italië heeft daarnaast ook nog het monopolie op het
vervoer van vracht en passagiers over zee van en naar Albanië.
Sedert vorig jaar heeft een in Italië gevestigde maatschappij voor de economische
groei van Albanië dit land tegen hoge rente leningen verschaft voor de ontwikkeling
van de Albanese landbouw, infrastructuur en openbare werken.
De ondertekening van het vriendschapsverdrag geeft Italië nu ook politieke rechten.
Albanië erkentde ‘speciale belangen’ van Italië, belooft geen verdragen ten nadele
van Italië aan te gaan en de interne status-quo te handhaven. In ruil daarvoor belooft
Italië zich niet dan na een Albanese uitnodiging met de interne zaken van Albanië
te bemoeien.
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3.
In het Britse blad Manchester Guardian verschijnen onthullingen over de
samenwerking tussen de Duitse Reichswehr en het Rode Leger.

10.
Briand en Stresemann, ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland,
krijgen de Nobelprijs voor vrede voor hun bemoeiingen in verband met het Verdrag
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van Versailles. De Italiaanse schrijfster Grazia Deledda van Sardinië krijgt de
literatuurprijs. De literatuurprijs van 1925 die was toegekend aan G.B. Shaw en die
aanvankelijk door hem was geweigerd, wordt nu toch aanvaard om er een fonds mee
te stichten dat de literaire banden tussen Groot-Brittannië en Zweden moet bevorderen.
→

10.
De NSDAP-uitgeverij te München komt met het tweede deel van Hitlers Mein Kampf.

14.
In Denemarken volgt het kabinet-Madsen het kabinet-Stauning op.

15.
In Italië wordt de fascio, de roedenbundel, tot staatssymbool verheven. Ook wordt
er een fascistische kalender ingevoerd.

17.
Het Duitse kabinet-Marx struikelt in de door de SPD aangezwengelde debatten over
de samenwerking tussen de Reichswehr en het Rode Leger.

17.
In Litouwen pleegt generaal Woldemaras een staatsgreep. →

20.
Paus Pius XI veroordeelt in een consistoriale toespraak de fascistische vervolgingen
in Italië. →

26.
Prins-regent Hirohito volgt in Japan zijn overleden vader Josjihito op. →
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29.
Het Vaticaan zet de werken van de Franse fascist Maurras op de index, evenals diens
blad L'Action française. →

31.
In Nederland wordt via een belastinghervorming personele en successiebelasting
ingevoerd.

Gestorven:
6.
Claude Monet (14-11-1840) Frans schilder

8.
Jhr. Jan Six (2-2-1857) Nederlands kunsthistoricus en schilderijenverzamelaar

14.
Theo van Rysselberghe (23-11-1862) Belgisch schilder

Hirohito gekroond tot Japans keizer
TOKIO, 26 december - Kroonprins Hirohito van Japan is vandaag zijn vader, keizer
Josjihito, die gisteren is overleden opgevolgd. Hirohito werd reeds op 25 november
1922 benoemd tot regent vanwege de uiterst zwakke gezondheidstoestand van zijn
vader. Keizer Josjihito had zich al sinds 1920 niet meer in het openbaar vertoond.
Het is in Japan niet de gewoonte dat er een kroning plaatsvindt. De nieuwe keizer
deelde bij de aan vaarding van de regering in een proclamatie het volk mee de macht
te hebben overgenomen. In Kyoto zal het traditionele feest van de troonsbestijging
gevierd worden met een combinatie van godsdienstige en wereldlijke plechtigheden.
Daarbij zullen de drie belangrijkste symbolen van de heerschappij en (volgens
Japanners) de goddelijke afstamming van hun keizer centraal staan: de spiegel, het
halssnoer en het zwaard.
Hirohito heeft zijn militaire opleiding ontvangen van de beroemde generaal Nogi
en admiraal Togo. Hij bracht in 1921 een bezoek aan Engeland en was daarmee het
eerste lid van het Japanse keizerlijke huis dat Japanse bodem verliet. In 1923 ontsnapte
hij ternauwernood aan een aanslag.
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Hirohito, de nieuwe Japanse keizer.
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Maurras op Index Vaticaan
ROME, 29 december - Het Vaticaan heeft de werken van de Franse schrijver Charles
Maurras op de Index geplaatst, evenals het dagblad waarvan Maurras aan het hoofd
staat, L'Action française. Dat betekent grote gewetensbezwaren voor een groot aantal
Franse katholieken, die tot Maurras' aanhangers behoren.
Het uiterst rechtse, monarchistische blad L'Action française werd opgericht in
1899, ten tijde van de zaak-Dreyfus. Negen jaar later nam Maurras de leiding over
van het blad, dat toen ook dagblad werd. Men komt er alle ultra-rechtse thema's in
tegen: nationalisme, monarchisme en alles waarvan Charles Maurras vindt dat het
de orde bevordert. Daartoe behoort ook de Rooms-Katholieke Kerk, ofschoon Maurras
zelf een fervent atheïst is.
In al zijn geschriften gaat de schrijver - briljant - tekeer tegen joden, protestanten,
vrijmetselaars, christen-democraten, pacifisten, en iedereen die er ook maar enigszins
progressieve ideeën op na houdt.
L'Action française beschikt, behalve over verscheidene talentvolle schrijvers, ook
over knokploegen (veelal studenten), die geregeld strafexpedities organiseren tegen
marxisten, en dikwijls met communisten op de vuist gaan. Die acties tegen links
vinden veel weerklank in katholieke kringen, met name onder de Franse priesters,
die nu dus zullen moeten kiezen. Er worden al gouden tijden voorspeld voor de naar
Italiaans fascistisch model georganiseerde Jeunesses Patriotes van Pierre Taittinger.
Paus Pius XI heeft zich in zijn oordeel over Maurras en L'Action française laten
leiden door de christen-democraten, door Maurras steevast als ‘pacifisten’
gebrandmerkt. Pius XI heeft zich ook reeds afkeurend uitgelaten over de Italiaanse
fascisten, die veel van hun ideeën ontleenden aan Maurras. Diens atheïsme en zijn
wil om de Rooms-Katholieke Kerk slechts te doen beschouwen als instrument van
ordehandhaving deden ten slotte de deur dicht. Op 20 december veroordeelde de
Paus de Italiaanse facisten.

Rechts bewind in Litouwen gevestigd
VILNIUS, 17 december - In Litouwen heeft een militaire staatsgreep plaatsgevonden
tegen het bewind van president Kazys Grinius en premier Mykolas Slezevicius.
Beiden zijn afgezet en vervangen door respectievelijk Antanas Smetona en Augustinas
Woldemaras, die beiden de functie al eerder hebben bekleed.
Het nieuwe bewind heeft een rechtse signatuur: de coup is voor alles het werk van
de rechtse nationalisten, maar wordt tevens gesteund door de christen-democraten,
de grootste partij van het land en tevens de meest conservatieve. Zowel Smetona,
die van 1919 tot 1922 de eerste president van Litouwen is geweest, als Woldemaras,
die in 1918 Litouwens eerste premier werd, worden dictatoriale neigingen
toegeschreven.
Oud-president Grinius heeft laten weten zich uit de politiek terug te trekken en
zijn medische praktijk te hervatten. Grinius, een overtuigd aanhanger van de liberale
democratie en een van de leiders van de Boeren Populistische Partij, werd op 7 juni
van dit jaar tot president gekozen. Hij is vroeger ook twee jaar premier geweest.
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Nobelprijs voor Briand en Stresemann
OSLO, 10 december - De Nobelprijs voor vrede is dit jaar toegekend aan de Franse
minister van Buitenlandse Zaken, Aristide Briand, en zijn Duitse ambtgenoot, Gustav
Stresemann.
‘Deinst terug, geweren, mitrailleurs, kanonnen. Maakt plaats voor de verzoening,
de bemiddeling, de vrede!’ had Briand uitgeroepen toen Duitsland, begin september,
werd toegelaten tot de Volkenbond - een instelling waarvoor Briand zich vanaf het
begin had ingezet. Zijn verzoenende houding tegenover Duitsland dateert ook niet
van vandaag of gisteren. Het is dan ook geen wonder dat hij in Frankrijk de
‘vredesengel’ wordt genoemd.
Gustav Stresemann is in feite van een minder pacifistische, maar nationalistische
gezindheid. Hij koestert niet de illusie dat zijn land de in 1919 verloren gebieden
spoedig kan terug krijgen. Toch probeerden Briand en Stresemann, tijdens hun
ontmoeting in Thoiry, eind september, afspraken te maken in die richting. Duitsland
zou het Saargebied en het Rijnland versneld terugkrijgen en zou daar een financiële
vergoeding tegenover stellen.

Reddende engel Stresemann beschermt de prille Weimar-Republiek.
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10.
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In Berlijn gaat de film Metropolis van Fritz Lang in première. De film slaat alle
records wat betreft produktiekosten en aantal figuranten.

13.
Tussen de VS en Mexico breekt een conflict uit wegens de bedreiging van de
Amerikaanse oliebelangen. De VS trekken 40 000 man troepen samen aan de grens.

14.
De Nederlandse diplomaat jhr. Loudon wordt aangesteld als voorzitter van de
Zwitsers-Poolse verzoeningscommissie.

19.
De Britse regering besluit troepen naar China te zenden om de Britse belangen die
door de burgeroorlog bedreigd worden te beschermen. De nationalistische regering
te Wuhan (Hankou) wier territoriale macht zich snel uitbreidt, is zeer gekant tegen
de buitenlandse concessies in de kuststeden. →

Chinese onderkruipsters die de boycot van buitenlandse goederen genegeerd hebben, worden op
straat veroordeeld.

28.
De regering van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, het kabinetOezonowitsj, treedt af, nadat de regeringspartijen de verkiezingen van 22 januari
hebben verloren.

29.
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In Duitsland treedt het vierde kabinet-Marx aan, een centrumrechtse
meerderheidsregering waarin nu ook de rechts-radicale Deutsch-nationale Volkspartei
(DNVP) is opgenomen. Stresemann blijft minister van Buitenlandse Zaken. →

30.
Bij deelstaatverkiezingen in Thüringen winnen de linkse partijen.

31.
Het intergeallieerd militair commando in Duitsland wordt opgeheven. De geallieerde
militaire commissie verlaat het land.

Geboren:
30.
Olof Palme, Zweeds sociaal-democratisch politicus

Gestorven:
9.
Houston Stewart Chamberlain (9-9-1855) Brits cultuurfilosoof

10.
August Allebé (19-4-1838) Nederlands schilder en lithograaf

19.
Charlotte van Saksen-Coburg-Gotha (7-6-1840) als echtgenote van Maximiliaan van
Habsburg van 1863-1867 keizerin van Mexico; ze was de dochter van de Belgische
koning Leopold I

Vierde Duitse kabinet-Marx
BERLIJN, 29 januari - Na de intussen bijna gebruikelijke regeringscrisis tijdens de
kerstweken heeft kanselier Wilhelm Marx vandaag zijn nieuwe, vierde, kabinet
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bekendgemaakt. Het kabinet kan rekenen op de steun van de partijen van het midden
en op de rechts-nationalistische DNVP. De vorming van de nieuwe coalitie heeft
veel tijd gevergd omdat de diverse partijen sterk afwijkende meningen over
economisch beleid en buitenlandse politiek koesteren.
Een opvallende ontwikkeling bij de samenstelling van het nieuwe kabinet is de
benoeming van von Keudell tot minister van Binnenlandse Zaken. Von Keudell is
lid van de Deutsch-nationale Volkspartei en was destijds als Pruisische Landrat
aanhanger van de Kappputschisten. Gegeven het feit dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken steeds is beschouwd als het sleuteldepartement en hoeder van
de republikeinse grondwet, betekent deze benoeming een verzwakking van de
republikeinse positie in het Duitse bestuur. Von Keudell krijgt nu immers de
gelegenheid bij benoemingen in het binnenlands bestuur zijn persoonlijke voorkeuren
te laten meespreken. Met name in sociaal-democratische kring waar men tot nu toe
steeds de oppositiebanken verkiest boven regeringsverantwoordelijkheid, bestaat
enige zorg over deze benoeming.
De regeringscrisis die tot de vorming van dit nieuwe kabinet heeft geleid, was
overigens op 16 december vorig jaar ontstaan. Toen was het kabinet-Marx gevallen
over een door de SPD ingediende motie van wantrouwen. Deze was ingediend nadat
in enkele buitenlandse bladen onthullingen waren gedaan over heimelijke
samenwerking tussen de Duitse Reichswehr en het Rode Leger. Deze samenwerking
betrof vooral de bewapening, die volgens het Verdrag van Versailles voor de
Reichswehr verboden is.
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3.
In Portugal breekteen opstand uit tegen het militaire bevvind van generaal Carmona.
→

8.
Het Belgisch-Zwitsers arbitrageverdrag wordt ondertekend.

10.
De Amerikaanse president Coolidge stelt het bijeenroepen van een tweede
ontwapeningsconferentie te Washington voor.

10.
De Duitse dichter Erich Weinert en de journalist Carl von Ossietsky worden tot
geldstraffen veroordeeld wegens belediging van de marine.

12.
De Britse expeditiemacht arriveert in Shanghai.

13.
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Het militaire bewind van dictator Carmona in Portugal is er in geslaagd de eerder
deze maand uitgebroken opstand neer te slaan. →

16.
De VS herstellen de diplomatieke betrekkingen met Turkije.

18.
De VS en Canada knopen diplomatieke betrekkingen aan. Dit is mogelijk geworden
door de op de Imperial Conference te Londen genomen besluiten ten aanzien van de
autonomie van de dominions binnen het Gemenebest.

19.
In Shanghai breekt een algemene staking uit, gericht tegen de Britse militaire
aanwezigheid in de stad. →

Op 19 februari breekt in Shang-hai een staking uit tegen de aanwezigheid van Britse militairen (foto).
De Guomindang-regering weet de Britten tot enige reducties van de concessies in Hankou en KiuKiang
te bewegen.

21.
De première van de opera Der Zarewitsch van Franz Lehár in Berlijn betekent de
doorbraak van de tenor Richard Tauber.
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22.
In Den Haag wordt het sterfhuis van de zeventiende-eeuwse joods-Nederlandse
filosoof Baruch de Spinoza geopend als museum.

25.
Tussen Danzig (Gdansk) en Polen wordt een akkoord gesloten dat het verkeer van
en naar de stadsstaat (via de Poolse corridor) moet vergemakkelijken.

Geboren:
2.
Friedrich Karl Flick, Duits industrieel

20.
Sidney Poitier, Amerikaans filmacteur

Gestorven:
19.
Georg Brandes (ps. van Morris Cohen) (4-2-1842) Deens literatuurhistoricus en criticus

Dictator Carmona slaat opstand in Portugal neer
LISSABON, 13 februari - Bij een gewelddadige opstand tegen de militaire dictatuur
in Portugal zijn honderden mensen gedood en gewond. Bij de rellen zijn duizenden
burgers, maar ook eenheden van landmacht en marine betrokken. De opstand, die
op 3 februari in Lissabon en Porto uitbrak, blijkt na tien dagen te zijn mislukt.
De militaire dictatuur van president Carmona en minister van Financiën Sinel de
Cordes, die na een coup in juli 1926 aan de macht zijn gekomen, werd aanvankelijk
door een groot aantal mensen gesteund. Toen rechtse elementen een steeds grotere
rol gingen spelen binnen de regering en er ook monarchistische en fascistische
geluiden opkwamen, groeide het wantrouwen, ook binnen de strijdkrachten. In de
twee grootste steden van Portugal, Lissabon en Porto, is het nu tot een uitbarsting
gekomen.
Antonio Carmona was een van de deelnemers aan de staatsgreep van het leger in
mei vorig jaar; na een korte tijd te hebben gefungeerd als minister van Buitenlandse
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Zaken werd hij vorig jaar juli premier. De militairen hadden toen al twee premiers
versleten: José Cabeçadas was de eerste van hen, maar hem werden te nauwe banden
met de politici verweten en hij moest plaats maken voor Gomes da Costa, die op zijn
beurt na een paar weken alweer moest wijken voor Carmona.
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1.
De Belgische regering-Jaspar sticht een Nationale Commissie voor Openbare Werken.
→

7.
Het partijcongres van de KPD te Essen, dat op 2 maart begon wordt beëindigd. De
partijstrategie is nu gericht op het losweken van de SPD-aanhang van haar leiders.

10.
Albanie besluit tot mobilisering over te gaan uit angst voor een invasie vanuit het
noorden (Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen).

10.
Het spreekverbod voor Hitler in Beieren wordt opgeheven.

11.
Het Nederlandse gloeilampenconcern Philips in Eindhoven begint met experimentele
radiouitzendingen.
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13.
Het Belgisch elftal verslaat Nederland met 2-0.

17.
De regering van de VS klaagt dat de ontwapeningsvoorstellen die in Genève bij de
Volkenbond zijn gedaan, volstrekt onvoldoende zijn.

19.
In Berlijn komt het tot een bloedig treffen tussen communisten en nazi's.

21.
Het Guomindang-leger neemt Shanghai in, de economisch belangrijkste stad van
China. In de buitenlandse wijk komt het tot schermutselingen; de Britse mariniers
moeten de stad ontruimen.

24.
De Nederlandse Eerste Kamer verwerpt het Belgisch-Nederlands traktaat dat vorig
jaar door de Tweede Kamer werd aanvaard. →

24.
De Pekinggezinde Chinese troepen ontruimen Nanking.

26.
Het Duitse filmconcern UFA wordt overgenomen door de rechts-radicale ondernemer
Alfred Hugenberg.

27.
Tjiang Kai-sjek doet zijn intocht in Nanking. Onder leiding van de linkervleugel van
de Guomindang was de stad al bevrijd.
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30.
De christelijk-historische politicus jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland volgt de
afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek op.

Geboren:
1.
Harry Belafonte, Amerikaans zanger

21.
Hans-Dietrich Genscher, Duits liberaal politicus

Wielingenverdrag verworpen door Eerste Kamer
DEN HAAG, 24 maart - Nadat op 29 oktober van het afgelopen jaar het zogeheten
Wielingen-verdrag met slechts geringe meerderheid door de Tweede Kamer (50
tegen 47 stemmen) was goedgekeurd, is het akkoord door de Eerste Kamer met 33
tegen 17 stemmen verworpen. Als gevolg hiervan heeft minister van Buitenlandse
Zaken jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek zijn ontslag aangeboden.
Het verwerpen van het akkoord, waarbij het gebruik van de Westerschelde wordt
geregeld, komt na een uitputtende campagne die vooral is gestimuleerd door de
Rotterdamse havenwerkgevers.
Met name de in het traktaat geregelde aanleg van een kanaal tussen Antwerpen
en Moerdijk is door hen gezien als een enorme concurrentie.
In de Eerste Kamer is door niet minder dan 27 van de 50 leden hierover het woord
gevoerd. Minister Van Karnebeek, die al in 1919 in Parijs onderhandelde over het
basisontwerp voor het traktaat, wordt opgevolgd door jhr. mr. F. Beelaerts van
Blokland.

Minister Van Karnebeek stapt op.
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Modernisering van Belgische infrastructuur
BRUSSEL, 1 maart - In het kader van het economisch herstelbeleid van de Belgische
regering is een ‘Nationale Commissie voor Grote Openbare Werken’ opgericht.
Deze commissie, die is samengesteld uit leden van de regering, technici en
zakenlieden, zal in de komende maanden een technisch en financieel rapport uitwerken
betreffende openbare werken, die prioriteit hebben en die moeten leiden tot de
modernisering van de Belgische economische infrastructuur.
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9.
De Amerikaanse uit Italië afkomstige anarchistische immigranten Sacco en Vanzetti,
die al zeven jaar in voorarrest zitten, worden ondanks vele protesten in een
twijfelachtige rechtszaak op beschuldiging van moord ter dood veroordeeld.

11.
In Chili roept generaal Carlos Ibáñez zich tot president uit. →

11.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakt bekend dat sinds de invoering van
de Volstead-wet, de Prohibition- of Droogleggingswet in januari 1920, er voor $ 62
miljoen aan auto's en schepen in beslag genomen is of vernietigd; dat er 300 000
mensen wegens overtreding zijn gearresteerd en dat hierbij 49 politieagenten het
leven verloren.

12.
Tjiang Kai-sjek begint in Shanghai een contrarevolutie, de Chinese Thermidor. Er
wordt een bloedbad aangericht waarbij circa 4000 communisten vermoord worden.
De nationalistische regering van Wang Tsjing-wei te Wuhan zet hem daarop uit de
partij.

15.
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Zwitserland en de USSR knopen diplomatieke betrekkingen aan.

17.
In Japan valt ten gevolge van de dreigende eenwording van China en wegens een
financiële crisis het kabinet-Wakarsoeki en wordt de leider van de ultraconservatieve
Seijoekaipartij, baron Tanaka, eerste minister.

18
Tjiang Kai-sjek vormt in Nanking een ‘nationale regering’ tegen de Wuhan-regering.
→

21
In Italië wordt het fascistisch arbeidsrecht, de Carta del Lavoro, ingevoerd. →

22.
De Duitse deelstaat Baden heft het spreekverbod voor Hitler op.

25
De Spaanse regering zendt 20 000 man troepen naar Marokko waar het nationalistisch
verzet van de Rifkabylen weer is opgelaaid.

26.
De voorbereidende commissie voor de in het kader van de Volkenbond tehouden
Ontwapeningsconferentie is gereed met de opstelling van een ontwerpconventie.

30.
Prinses Juliana wordt 18 jaar en krijgt het grond wettelijke recht tot een koninklijke
toelage en tot een zetel in de Raad van State.

Tegenregering van Tjiang
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NANJING, 18 april - In Nanjing (Nanking) werd heden onder leiding van Tjiang
Kai-sjek een ‘nationale regering’ gevormd. Dit is geschied tegen de wil van het
Centraal Comité van de Guomindang dat vorig jaar van Kanton naar Wuhan werd
verplaatst in het kielzog van de succesvolle ‘veldtocht naar het noorden’.
Tijdens deze veldtocht die door Tjiang werd geleid, zijn grote gebieden van China,
zoals het stroomgebied van de Yangzi Jiang (Jang-tse-tjiang) inclusief het industrieel
gebied van Shanghai, onder controle van de Guomindang gekomen. Tegelijkertijd
was er sprake van een toenemende spanning tussen communisten en niet-communisten
binnen de Guomindang. Na de verovering van Shanghai werden communisten in
deze stad door Tjiang op bloedige wijze vervolgd.
Intussen werd door de autoriteiten in Peking een inval gedaan in de
Sovjet-ambassade. Daarbij werden documenten in beslag genomen waaruit
deelneming van de Sovjet-autoriteiten aan subversieve activiteiten van de Chinese
communistische partij zou blijken. Officieel steunt de Sovjet-regering Tjiang Kai-sjek
in zijn poging om een verenigd China tot stand te brengen. Daarbij dienen Chinese
communisten zich te onderwerpen aan het gezag van de centrale organen van de
Guomindang. Deze instructies worden echter door Chinese communisten niet meer
strikt opgevolgd.
Als eerste daad van de nieuwe regering kondigde Tjiang een grootscheepse
zuiveringscampagne van de Guomindang aan.

Chinezen demonstreren in Nanjing tegen de aanwezigheid van vreemdelingen.

Fascistisch arbeidsrecht in Italië
ROME, 21 april - In Italië is een Handvest voor Arbeid gepubliceerd, een 30 artikelen
tellend document waarin de fascistische, economische en corporatistische theorie is
uitgewerkt.
‘Arbeid is een sociale plicht,’ aldus het Handvest. ‘Het produktiesysteem is vanuit
nationaal standpunt gezien een eenheid... Doel ervan is de ontwikkeling van de
nationale macht.’ Volgens het document wordt het strafbaar zich vrijwillig aan het
arbeidsproces te onttrekken.
In het Handvest is, zoals gezegd, een grote plaats ingeruimd voor de uitwerking
van de ideeën over het corporatisme, dat een jaar geleden als officieel fascistisch
beleid is ingevoerd. Als onderdeel daarvan is ook een ministerie van Corporaties
opgericht.
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In het Handvest wordt opgemerkt dat de overheid alleen tussenbeide moet komen
in de economie wanneer nationale belangen dit eisen. Tegelijkertijd worden
ondernemingen verplicht bij het aanstellen van werknemers uit te gaan van een lijst
die de regering opstelt.

Sterke man van Chili wordt president
SANTIAGO, 11 april - Generaal Carlos Ibéñez del Campo heeft zichzelf tot president
van Chili uitgeroepen. Ibéñez is er al enkele jaren de sterke man. In 1925 maakte hij
na een staatsgreep de terugkeer van de constitutionele president Arturo Alessandri
mogelijk. In oktober van hetzelfde jaar zette hij Alessandri af en installeerde Emiliano
Figueroa Larrain in het presidentiële paleis. Deze was niet meer dan een stroman
van Ibéñez, die zelf minister van Oorlog bleef. Ibéñez stelt zich tot taak de orde en
discipline in Chili tot stand te brengen, dat verlamd wordt door politieke twisten in
het parlement. Ibéñez kan beschikken over leningen die Amerikaanse banken
ruimschoots aan Latijns Amerika en in het bijzonder aan Chili verschaffen.
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1.
Hitler houdt zijn eerste rede in Berlijn.

1.
In Amsterdam verslaat het Nederlands elftal België met 3-2. →

2.
In Genève wordt de Internationale Economische Conferentiegeopend. Er zijn 52
landen vertegenwoordigd, waaronder de USSR.
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4.
De strijdende partijen in Nicaragua worden het eens over presidentsverkiezingen in
1928 onder supervisie van de VS. →

5.
Tussen Amsterdam en Parijs - via Brussel - gaat een Pullmanexpresstrein rijden, de
Étoile du Nord.

7/8.
In Berlijn vindt een massabijeenkomst plaats van de nationalistische oud-strijdersbond,
de Stahlhelm. Er zijn circa 65 000 deelnemers, onder wie vier prinsen van de
keizerlijke familie. Het geheel staat in het teken van de afwijzing van Duitse schuld
aan de oorlog.

11.
In Brussel verliest het Belgisch elftal met l-9 van Engeland. →

13.
Zwarte vrijdag op de Beurs van Berlijn: een plotselinge val van de aandelenkoersen.

21.
De Amerikaanse vliegenier Charles Lindbergh slaagt erin in een eenpersoons vliegtuig
non-stop van New York naar Parijs te vliegen. →

23.
De Internationale Economische Conferentiete Genève wordt zonder veel resultaat
beëindigd.

26.
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In de Ford-fabriek te Highland Park (Michigan) loopt de 15-miljoenste T-Ford van
de band. Deze wordt door Edsel Ford naar het museum gereden.

27.
De Japanse regering-Tanaka intervenieert militair in de Chinese burgeroorlog ten
gunste van de machthebbende generaal (warlord) te Peking.

27.
In Tsjechoslowakije wordt Thomas Masaryk herkozen als president.

Gestorven:
5.
Charles Boissevain (28-10-1842) Nederlands journalist en letterkundige

28.
Georges Eekhoud (27-5-1854), Belgisch Franstalig schrijver

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

329

Nicaragua akkoord met VS
MANAGUA, 4 mei - De strijdende partijen in Nicaragua, conservatieven en liberalen,
hebben vandaag een akkoord gesloten dat voorziet in presidentiële verkiezingen in
1928 onder Amerikaanse supervisie. Het akkoord kwam tot stand na bemiddeling
van de Amerikaanse presidentiële afgezant voor Nicaragua, Henry Stimson.
Stimson is in 1926, met 2000 Amerikaanse mariniers, naar Nicaragua gezonden
toen daar een burgeroorlog was uitgebroken. De conservatief Emiliano Chamorro
had de presidentsverkiezingen van 1924 verloren, maar na het vertrek van de
Amerikaanse mariniers uit Nicaragua greep Chamorro de macht weer. Een
burgeroorlog brak uit toen de liberalen met Mexicaanse hulp hier tegen in opstand
kwamen.
Als eerste pacificatiemaatregel heeft Stimson Chamorro tot aftreden gedwongen.
Ex-president Adolfo Díaz krijgt opnieuw de leiding over het land, als waarnemend
president.
Na de benoeming van Díaz en na de sluiting van het akkoord over de toekomstige
verkiezingen hebben de meeste tegenstanders van Chamorro de wapens neergelegd.
Alleen generaal Augusto Sandino heeft dit geweigerd, uit protest tegen de
Amerikaanse interventie.
Sandino wordt door de regering beschouwd als een bandiet, maar vele
Latijnsamerikanen zien in hem een patriottische strijder tegen het Amerikaans
imperialisme. Na de Amerikaanse interventie heeft Sandino zich met enkele honderden
guerrillastrijders teruggetrokken in de bergen.

Verbeten gevecht om de bal tijdens de voetbalinterland Nederland-België.

Rode Duivels krijgen klop
AMSTERDAM, 1 mei - De voetbalwedstrijd Nederland-België, die is geeindigd in
een overwinning voor Nederland, is vergezeld gegaan van nogal wat tumult. Het was
overvol in het stadion en het publiek op de staantribune raakte in de verdrukking.
Men rukte op naar de lijn en achter het doel. Het werd een janboel en agenten te
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paard moesten ingrijpen. Maar pas in de rust lukte het om de opdringende meute
achter de hekken te krijgen.
Onder leiding van de Engelse scheidsrechter Rous versloeg het Nederlands elftal
België met 3-2. Wim Tap van ADO produceerde in de eerste helft een 2-0 voorsprong.
Via Diddens en Braine trokken de Belgen de score na de pauze recht. Het was de
Limburger Pierre Massy uit Roermond, die alsnog de Nederlandse zege bevocht.
BRUSSEL, 11 mei - De Rode Duivels hebben een voetballes gekregen die ze nog
lang zal heugen. Ook voor de toeschouwers die naar het Daringstadion in Brussel
waren gekomen om de national ploeg aan het werk te zien tegen de gevreesde
Engelsen, is deze match een blijvende herinnering.
Dat de Engelsen deze partij ernstig opvatten, mocht blijken uit de ploeg die ze
hadden gestuurd: precies dezelfde die enkele weken geleden in Glasgow de Schotten
met 1-2 aftroefde.
In een bijzonder faire wedstrijd, voortreffelijk geleid door de Nederlandse arbiter
Mutters, speelden de Engelsen de Belgen van het kastje naar de muur. Vooral de
befaamde Dixie Dean, de midvoor van Everton, deed met zijn tegenstanders wat hij
wilde. Achter werd de verdediging van de bezoekers stevig in de hand gehouden
door Eddie Hapgood, de ster van Arsenal. Eigenlijk zijn de Belgen er met deze 1-9
nog goed vanaf gekomen.

Charles Lindbergh vlak voor zijn historische vlucht van New York naar Parijs.

Oceaanvlucht Lindbergh
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PARIJS, 21 mei - Charles Augustus Lindbergh heeft gedaan wat velen voor
onmogelijk hielden: geheel alleen heeft hij in de ‘Spirit of St. Louis’ een
nonstop-vlucht over de Atlantische Oceaan uitgevoerd.
Gisteren is hij vroeg in de morgen, plaatselijke tijd, van Roosevelt Field bij New
York opgestegen om de 5800 kilometer lange oversteek te wagen. Ruim 33 uur later
zette hij zijn toestel op Le Bourget, in de buurt van Parijs, aan de grond.
De voorlaatste poging de oceaan in één keer per vliegtuig over te steken werd op
8 mei jongstleden door Charles Nungessen en François Colli ondernomen.
Vlak voor Newfoundland kwamen zij met hun ‘Oiseau Blanc’ in een sneeuwstorm
terecht, en sindsdien is niets meer van hen vernomen.
De 25-jarige Lindbergh heeft zijn ‘Spirit’ speciaal voor deze onderneming laten
bouwen. De Ryan-ééndekker is met een Wright-Whirlwind-motor van 220 pk
uitgerust.
Postvlieger Lindbergh, die een paar jaar geleden de universiteit van Wisconsin
verliet om in Nebraska te leren vliegen, sleept met zijn prestatie een prijs van $ 25
000 in de wacht.

De ‘Spirit of St. Louis’ boven Parijs.
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1.
Voor de Philips-microfoon te Eindhoven spreken koningin Wilhelmina en prinses
Juliana de onderdanen in de Oost toe. Een dag eerder hadden ze dat gedaan voor de
onderdanen in de West. →

Op 1 juni spreken koningin Wilhelmina en prinses Juliana via de Philipszender in Eindhoven de
onderdanen in Oost-Indië toe.
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2.
In Griekenland wordt de herziene grondwet van kracht.

5.
In Amsterdam wordt de Nederlandsche Filmliga opgericht. →

10.
In Leiden en Amsterdam worden Indonesische studenten van de nationalistische
Perhimpoenan Indonesia - onder wie Mohammed Hatta en Sastroamidjojo gearresteerd in verband met de woelingen op Java en Sumatra. →

11.
De USSR maakt bekend dat er in verband met een monarchistisch complot 20 mensen
zijn terechtgesteld.

13.
In Frankrijk wordt de leider der monarchisten, Léon Daudet, gearresteerd.

14.
Het verdrag tussen de VS en Nicaragua van 4 mei wordt geratificeerd. De VS
beginnen met de terugtrekking van de mariniers die in 1925 intervenieerden.

14.
De verkiezingen in Ierland leveren een onduidelijke situatie op. De regeringspartij
krijgt 46 zetels, de oppositionele Fianna Fail van De Valera 44 zetels. →

15.
De Amerikaanse eigenaar van de Baltimore Sun, William Van Lear Black, laat zich
van Schiphol naar Batavia vliegen met een gehuurde KLM-Fokker. Onder grote
belangstelling vertrekt 's werelds eerste intercontinentale chartervlucht.
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20.
In Washington wordt de tweede Internationale maritieme conferentie geopend met
het doel de maritieme wapenwedloop in de Grote Oceaan een halt toe te roepen.
Door de regeringswisseling in Japan zijn de vooruitzichten van de conferentie weinig
hoopgevend.

20.
De paus benoemt de Belgische primaat, aartsbisschop Van Roey, tot kardinaal.

24.
In Roemenië wordt de fascistische organisatie het ‘Legioen van de aartsengel Michael’
opgericht. →

Gestorven:
14.
Jerome Klapka Jerome (2-5-1859) Engels journalist en schrijver

Huiszoeking bij Indische student Hatta
DEN HAAG, 10 juni - In opdracht van minister van Justitie mr. dr. J. Donner heeft
de politie huiszoeking gedaan in Leiden en Amsterdam in de woningen van vier
Indische studenten, onder wie Mohammed Hatta. Bij de actie is het volledige archief
meegenomen van de Perhimpoenan Indonesia, een politieke vereniging die
onafhankelijkheid van Nederland voor Nederlands Oost-Indië nastreeft.
Mohammed Hatta, die studeert aan de Handelshogeschool in Rotterdam, is sinds
januari 1926 voorzitter van de Perhimpoenan, welke vereniging het blad Indonesia
Merdeka uitgeeft, dat ook naar Indië wordt gesmokkeld.
Vooral na de opstand op Java zijn de Nederlandse autoriteiten grote aandacht gaan
besteden aan de Perhimpoenan Indonesia, die overigens maar enkele tientallen leden
telt.
Eind september worden Hatta en drie andere leden officieel gearresteerd op
beschuldiging van het aanzetten tot gewelddadig verzet in Indië.

Fascistische organisatie in Roemenië
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BOEKAREST, 24 juni - In Roemenië heeft de fascist Corneliu Zelea Codreanu een
fascistische en terroristische organisatie opgericht, het ‘Legioen van de aartsengel
Michaël’.
De oprichting vloeit voort uit de besluiteloosheid, de incompetentie en de corruptie
van de bestaande politieke partijen, die het vertrouwen in een democratische
ontwikkeling hebben ondermijnd. De vrees voor de machtige Sovjet-Unie, die haar
aanspraken op Bessarabië nooit heeft opgegeven, en voor het communisme hebben
de onvrede verder aangewakkerd. Daarbij komen nog een krachtig nationalisme en
een even krachtig antisemitisme. De soms gehoorde Roemeense uitspraak dat de
Roemenen de haat tegen joden en marxisten hebben uitgevonden, wordt in dit verband
begrijpelijk.
In 1923 richtte prof. Alexandru Cuza een rechts-extremistische partij op, de Liga
van de Christelijke Verdediging. Een van zijn meest actieve aanhangers was Codreanu,
de huidige leider van het nieuwe ‘Legioen van de aartsengel Michaël’. In 1924
vermoordde Codreanu de politiechef van zijn geboortestad Iaşi. Na een geruchtmakend
proces werd hij vrijgesproken. Het Legioen, aanvankelijk bedoeld als jeugdbeweging
van Cuza's partij, is nu een onafhankelijke organisatie geworden omdat Codreanu
de partij niet ‘revolutionair’ genoeg vindt.

Onduidelijk beeld Ierse verkiezingen
DUBLIN, 15 juni - De Ierse verkiezingen hebben de Vrijstaat-regering tien zetels
in het parlement gekost. De daaruit voortvloeiende problemen zijn nog niet te
overzien, maar zullen de volgende week worden besproken.
De einduitslag van de Vrijstaat-verkiezingen is: regering 46 zetels, Fianna Fail
44, Labour 22, Boeren 11, National Bond 8, Sinn Fein 6, Onafhankelijken 15.
De Dáil komt bijeen op 23 juni, wanneer De Valera en zijn Fianna Failvolgelingen
bij Leinster House hun zetels opeisen. Zij weigeren echter de eed van verbondenheid
met de Kroon af te leggen. Algemeen wordt aangenomen dat een groot deel van De
Valera's volgelingen pas later zal besluiten de eed af te leggen als een voorspel tot
de verwijdering van de verbintenis uit de grondwet van de Vrijstaat.

Nederlandsche Filmliga opgericht
AMSTERDAM, 5 juni- In ‘De Kring’ werd vandaag officieel de Filmliga opgericht.
Tot de oprichters behoorden onder anderen de schrijver Menno ter Braak, de
filmcriticus L.J. Jordaan, de schilderes Charley Toorop en de acteurs Cees Laseur
en Hans van Meerten.
Op 9 mei besloten de burgemeesters van vier grote Nederlandse steden de Russische
film De moeder van V.I. Poedovkin niet vrij te geven voor publieke vertoning. Op
13 mei werd deze film onder supervisie van Joris Ivens tijdens een besloten
voorstelling in de Amsterdamse kunstenaarssociëteit ‘De Kring’ tweemaal vertoond.
Toen ontstond bij enkele kunstenaars de idee een vereniging op te richten, die
regelmatig films zou kunnen vertonen, die ‘als kunstwerken of als moderne
experimenten van betekenis zijn en die niet in de Nederlandse bioscopen worden
vertoond’. Spoedig ontstaan er ook in andere steden filmliga's. Men gaat samenwerken
in de Nederlandsche Filmliga en start een eigen blad, Filmliga, waarvan de redactie
wordt gevormd door Ter Braak, Scholte, Ivens, Van Wessem en Jordaan.
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In de zes jaar van haar bestaan (de Nederlandsche Filmliga werd op 15 juli 1933
opgeheven) speelt de liga een grote rol in de Nederlandse filmwereld. Via deze
organisatie van filmkenners en vooral - liefhebbers kan men overal in Nederland de
films van de Russische, Franse en Duitse avant-gardefilmers bekijken. Het blad
Filmliga dat tot september 1931 verschijnt, speelt daarnaast een belangrijke rol bij
de verheffing van de film van volksvermaak tot kunst. Vanaf nu wordt film in
Nederland een serieuze kunstvorm.
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1.
In Duitsland treden speciale gerechtshoven voor arbeidsrecht in werking. Werknemers
die zich op grond van hun arbeidscontract onrechtmatig behandeld voelen, kunnen
hier terecht.

4.
Uit de door de ingenieur en architect Soekarno in 1925 opgerichte Algemene
Studieclub te Bandoeng ontwikkelt zich de Perserikatan (in 1928: Partai) Nasional
Indonesia, de PNI. →

7.
De Duitse Rijksdag besluit tot invoering van een werkloosheidsverzekering. De
premie, 3 procent van net basisloon, wordt door werknemer(ster) en werkgever
gelijkelijk betaald.

10.
In Dublin wordt de Ierse minister Kevin O'Higgins vermoord. →

14.
De Poolse machthebber, maarschalk Pilsudski, ontbindt het parlement (Sejm en
Senaat).
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16.
De Oostenrijkse sociaal-democratische partij roept op tot algemene staking om het
aftreden van de regering-Seipel af te dwingen. →

Een verkiezingsplakkaat van de Christlichsoziale Partei und Heimatwehr herinnert de kiezers aan
de gebeurtenissen van 15 juli.

20.
De Ierse regeringsleider Cosgrave dient een wetsvoorstel in dat voorziet in het verbod
van het geheime republikeinse leger (IRA) en dat de eed van trouw aan de Britse
Kroon voor volksvertegenwoordigers verplicht stelt.

22.
België en Portugal bereiken een akkoord over grenscorrecties van hun koloniën in
Afrika. →

24.
In het Antwerpse Steen wordt het stedelijk Scheepvaartmuseum geopend.

28.
De Britse regering beperkt het stakingsrecht naar aanleiding van de grote mijnstaking
in 1926.
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29.
In het Newyorkse Bellevue Hospital wordt voor het eerst een ijzeren long aangebracht.
Het is een uitvinding van Ph. Drinker en Louis A. Shaw.

29.
De patriarch van Nisjny Nowgorod, Sergius, roept in een encycliek op tot loyaliteit
aan de Sovjet-staat.

Geboren:
17.
Pierre Cardin, Frans couturier

Gestorven:
20.
Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen, als Ferdinand I vanaf 1914 koning van
Roemenië

Soekarno richt PNI op in Bandoeng
BANDOENG, 4 juli - In Bandoeng is door ir. Soekarno de Perserikatan (Partai)
Nasional Indonesia (PNI) opgericht. De leider van de nieuwe politieke partij is 26
jaar. Hij heeft in Soerabaja de Nederlandse HBS doorlopen en studeerde in 1926 af
als civiel ingenieur aan de TH in Bandoeng.
Soekarno heeft in zijn studententijd onder sterke invloed gestaan van leden van
de Sarekat Islam, (Islamitisch Verbond), een in begin 1912 opgerichte vereniging
die zich in de loop der jaren langzaam heeft ontwikkeld tot een anti-gouvernementele
beweging. In Bandoeng is Soekarno oprichter geweest van de Algemene Studieclub.
Ook was hij redacteur van het door de gezamenlijke studieclubs uitgegeven blad
Indonesia Moeda (Jong Indonesië).
Soekarno wordt voorzitter van de PNI, welke partij kan groeien mede door het
verbod dat de autoriteiten hebben afgekondigd voor de PKI, de communistische
partij, na de mislukte opstand op Java, acht maanden geleden.
De PNI doet veel meer dan alleen politieke redevoeringen houden; al in 1928 richt
men eigen scholen op, volksuniversiteiten, vakbonden en roept men jonge inheemsen
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op lid te worden van jeugdorganisaties waar als clublied het ‘Indonesia Raja’
(Groot-Indonesië) wordt gezongen, dat al snel het revolutionaire volkslied wordt.

Bijna honderd doden bij rellen in Wenen
WENEN, 17 juli - In de straten van Wenen is het tot felle gevechten gekomen tussen
leden van de sociaal-democratische Schutzbund en de politie. Volgens de laatste
schattingen zijn daarbij bijna honderd mensen om het leven gekomen.
De gevechten braken uit nadat enkele fascisten door een rechtbank waren
vrijgesproken van moord op een oude man en een kind tijdens een gevecht tussen
sociaal-democraten en fascisten. Uit woede over de vrijspraak organiseerden de
sociaal-democraten twee dagen durende massabetogingen, die uit de hand liepen en
die onder andere resulteerden in het platbranden van een aantal gebouwen, waaronder
het ministerie van Justitie.
Naar aanleiding van het bloedbad hebben de sociaal-democraten een algemene
staking uitgeroepen, die evenwel inmiddels is verijdeld door kanselier Seipel. Deze
heeft sinds het begin van de onrust de autoriteit van de regering aanzienlijk uitgebreid
met een reeks repressieve maatregelen.

Massabetogingen in Wenen ontaarden in hevige onlusten en brandstichting.

Het bloedbad betekent volgens waarnemers het einde van het wankele evenwicht
tussen de socialistische en de niet-socialistische krachten in Oostenrijk en het begin
van een offensief van de door de Heimwehr onder druk gezette christen-socialisten
tegen de sociaal-democraten.

België en Portugal eens over Afrika
SÃO PAULO DE LOANDA, 22 juli België en Portugal hebben in Angola de
overeenkomst van Sño Paulo de Loanda ondertekend.
De overeenkomst houdt in dat België aan Portugal tussen de samenvloeiing van
de Kasai en de Luakano nabij Luao, 3500 km2 grond afstaat. Portugal staat een
gebied van 3 km2 af, gelegen tussen de monding van de Mia en de Diuzi. Deze ruil
krijgt zijn ware betekenis als men weet dat tussen dezelfde landen twee dagen geleden
te Luanda een afspraak werd gemaakt, waarbij Portugal vrije doorvoer geeft aan
Belgen en hun goederen komende uit Belgisch Kongo.
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In de haven van Lobito zullen voor de Belgische schepen dezelfde tarieven worden
gerekend als voor de Portugese. Anderzijds verplichten de Belgen zich ertoe binnen
vijf jaar de verbinding te realiseren van de Katangese spoorweg met Lobito.

O'Higgins om het leven gebracht
DUBLIN, 11 juli -De spanningen in de Ierse Vrijstaat zijn gisteren weer hoger
opgelaaid door de moord op de minister van Justitie en Buitenlandse Zaken, Kevin
O'Higgins. Drie tot vijf jongemannen vuurden salvo's op O'Higgins af, terwijl hij te
voet op weg was van zijn woning naar de golfbaan. De schoten werden gehoord door
kerkgangers die een mis bijwoonden. Zij vonden de minister badend in zijn bloed
en riepen een priester die hem bediende. O'Higgins werd op last van een arts naar
zijn woning overgebracht. Daar zag hij nog kans zijn testament te dicteren voor hij
overleed. Zijn laatste woorden waren dat hij zou sterven in vrede met zijn vijanden,
evenals zijn vader die ook was vermoord.
In Dublin doen vele geruchten de ronde over de identiteit van de moordenaars.
De adjudant-generaal van het Ierse Republikeinse Leger heeft alle
verantwoordelijkheid afgewezen.
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1.
Een communistisch legertje onder aanvoering van Zhou Enlai bezet Nanchang in de
provincie Jiangxi. →

2.
De Amerikaanse president Coolidge laat weten niet voor een volgende ambtsperiode
beschikbaar te zijn.

7.
Onder Laren vindt een frontale botsing plaats op de tramlijn naar Amsterdam. →
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Op 7 augustus komen bij een frontale trambotsing onder Laren vier mensen om het leven. Het is het
zoveelste dodelijke ongeval met deze stoomtram, die in de volksmond dan ook ‘De Gooise moordenaar’
wordt genoemd.

7.
De Britse kroonprins en de Amerikaanse vice-president Dawes stellen met het nodige
ceremonieel de Internationale Vredesbrug, die de VS en Canada te Buffalo (New
York) met elkaar verbindt, in gebruik. Het symboliseert de nieuwe relatie tussen de
twee buurlanden.

11.
Eamon de Valera en zijn Iersrepublikeinse medestanders gaan akkoord met de
eedsaflegging aan de Britse Kroon. Dit is een voorwaarde voor het innemen van de
parlementszetels.

13.
Te Beekbergen wordt het scholingsinstituut van het NVV, het Troelstraoord, feestelijk
geopend.

17.
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Tussen Frankrijk en Duitsland wordt een handelsverdrag gesloten.

18.
Het eerste project van de Zuiderzeewerken, de drooglegging van de proefpolder bij
Andijk, wordt voltooid.

19.
In Neurenberg begint de partijdag van de NSDAP. De aanhang, met name in de
steden, blijkt teruggelopen te zijn. →

21.
De achtste IJzerbedevaart vindt plaats. →

Op 21 augustus vindt de achtste IJzerbedevaart in België plaats.

23.
In Egypte overlijdt de grote nationalistische leider Saad Zaghloel Pasja, oprichter en
leider van de Wafd-partij. Als partijleider wordt hij opgevolgd door Moestafa Nahas
Pasja.

23.
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Ondanks internationale protesten - massabetogingen in Amerikaanse en Europese
hoofdsteden - wordt het doodvonnis aan Sacco en Vanzetti voltrokken. →

Geboren:
13.
Fidel Castro, Cubaans revolutionair en politicus

Gestorven:
13.
James Oliver Curwood (12-6-1878) Amerikaans journalist en schrijver

Sacco en Vanzetti ter dood gebracht
CHARLESTOWN, 23 augustus - In de staatsgevangenis van Charlestown zijn
vandaag de anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti op de elektrische stoel
ter dood gebracht, nadat hun vonnis door een commissie van onderzoek een maand
geleden is bekrachtigd.
De twee Italiaanse immigranten werden in mei 1920 gearresteerd op beschuldiging
van moord op de boehouder van een schoenfabriek in South Braintree, Massachusetts.
Het proces tegen het tweetal sleepte zich vele maanden voort en trok steeds grotere
internationale belangstelling: met name in progressieve en radicale kringen in de
Verenigde Staten en daarbuiten is men er stellig van overtuigd dat het tweetal niet
voor het gerecht is gesleept vanwege de moord op de boekhouder, maar vanwege
hun anarchistische opvattingen (ze hebben zich in vroegere jaren onder andere
beziggehouden met het organiseren van stakingen). Sacco en Vanzetti werden op 14
juli 1921 door de jury schuldig bevonden aan de moord.
Omdat velen de bewijsvoering allerminst overtuigend vonden, ijverden tal van
comités tegen de veroordeling van het tweetal. De Sacco-Vanzetti-zaak werd een
cause célèbre, vooral toen een zekere Celestino Madeiros twee jaar geleden getuigde
dat de moord in werkelijkheid was begaan door de zogenaamde
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Een enorme menigte begeleidt Sacco en Vanzetti naar hun laatste rustplaats.

Morelli-bende. Omdat het proces echter niet zonder de instemming van de rechter,
Webster Thayer, heropend kon worden, werden Sacco en Vanzetti in april van dit
jaar ter dood veroordeeld.
Onder druk van de publieke opinie benoemde gouverneur Fuller van Massachusetts
een maand geleden een onafhankelijke commissie die de bewijslast en de procesgang
gedurende een aantal dagen heeft onderzocht en het vonnis bevestigde. De commissie
heeft zich geschaard aan de zijde van gouverneur Fuller die pertinent heeft geweigerd
Sacco en Vanzetti clementie te verlenen. De uitvoering van het dood vonnis leidt in
de hele wereld tot demonstraties tegen wat wordt gezien als een vorm van pure
klassejustitie.

Mat congres van NSDAP
BERLIJN, 21 augustus - De NSDAP heeft de afgelopen dagen in Neurenberg haar
eerste grote partijcongres gehouden na de mislukte putsch van november 1923. Het
congres had een mat karakter en in Neurenberg viel er van de gebeurtenis dan ook
betrekkelijk weinig te merken. Vele commentatoren stellen vast dat de NSDAP haar
hoogtepunt heeft gehad en dat met name in de steden de ledentallen sterk teruglopen.
Het aantal partijleden wordt op nog geen 20 000 geschat.
De bijeenkomst van dit weekeinde is strikt genomen niet het eerste maar het tweede
congres van de NSDAP na de putsch van 1923. In de zomer van vorig jaar was de
partij bijeengekomen in Weimar. Thüringen was toen een van de weinige deelstaten
waar de NSDAP nog vrijelijk activiteiten mocht ontplooien. Hitler is sedertdien druk
bezig om de NSDAP opnieuw te formeren rondom zijn persoon. Hij heeft zijn positie
als Führer tegenover de eerder nationaal-bolsjevistisch denkende gebroeders Strasser
weten te versterken en heeft de actieve Goebbels intussen voor zijn standpunten
weten te winnen.
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Terugtrekkende Guomindang-troepen verschansen zich bij Shang-hai.

Linkse opstand in China
NANJING, 1 augustus - Een communistisch leger heeft vandaag het garnizoen van
Nanchang veroverd. Nanchang is de hoofdstad van de Chinese provincie Jiangxi.
De opstand werd geleid door het ‘frontcomite’, bestaande uit Zhou Enlai, Tan
Pingshan, Li Lisan, Hui Daiying en Peng Pai.
In een verklaring dat door het nieuw gevormde ‘revolutionaire comité’ van de stad
werd uitgegeven, wordt aangedrongen op trouw aan de ideologie van de overleden
Guomindang-leider Sun Zhongshan (Soen Jat-sen).
Verder wordt een ‘voortzetting van de anti-imperialistische strijd’ aanbevolen
alsmede landhervorming. De huidige leider van de Guomindang, Tjiang Kai-sjek,
wordt door de opstandelingen omschreven als een

Guomindang-leider Tjiang Kai-sjek.

‘warlord nieuwe stijl.’ Een besluit van het Centrale Comité van de Chinese
communistische partij roept boeren in drie provincies op om in opstand te komen,
de macht van ‘reactionaire grootgrondbezitters’ te breken en het land onder landloze
boeren te verdelen.
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2.
De Turkse president Moestafa Kemal Pasja krijgt van zijn partij het recht om de
kandidatenlijst bij de verkiezingen vast te stellen.

5.
In Delft wordt het Waterloopkundig Laboratorium geopend. Directeur is prof. ir. J
Th. Thijsse.

10.
De Duitse bisschoppenconferentie, bijeen in Freisingen, roept de katholieken op zich
voorlopig verre te houden van Konnersreuth (Pfaltz) dat een bedevaartsoord dreigt
te worden. In dat dorp krijgt een hysterische 29-jarige vrouw al enige tijd elke vrijdag
Christus' stigmata. Duizenden willen dat zien.

14.
De Amerikaanse balletdanseres Isadora Duncan komt in Nice bij een auto-ongeluk
om het leven. →

15.
De Volkenbondsvergadering besluit België de permanente zetel in de
Volkenbondsraad te ontnemen.

15.
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Bij de nieuwe lerse parlementsverkiezingen loopt De Valera's Fianna Fail weer enige
zetels in op de nationalistische regeringspartij.

18.
Met een militaristische massamanifestatie, bijgewoond door 70 000 mensen, wordt
het Tannenberg-gedenkteken ingewijd. →

22.
Het Westafrikaanse staatje Sierra Leone schaft de slavernij af.

23.
Duitsland wordt toegelaten als lid van het Haags Internationaal Hof van Justitie.
- De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Beelaerts van Blokland heeft
tijdens de plenaire Volkenbondsvergadering succes met zijn voorstel om via een
internationaal verdrag de oorlog buiten de wet te verklaren.
- Nadat Mao Zedong (Mao Tse-toeng) er niet in geslaagd is de hoofdstad van Hunan,
Chijangsha in te nemen, vlucht hij met zijn Rode leger de bergen van het grensgebied
met de provincie Jiangxi in

Gestorven:
14.
Isadora Duncan (27-5-1878), Amerikaans balletdanseres →

15.
Herman Gorter (26-11-1864) Nederlands classicus, dichter en socialistisch politicus

Massamanifestatie rond monument slag Tannenberg
HOHENSTEIN, 18 september - In Hohenstein heeft president Paul von Hindenburg
een reusachtig monument ingewijd ter herinnering aan de voor Duitsland succesvolle
slag bij Tannenberg in 1914. Von Hindenburg werd toegejuicht door 70 000 mensen,
die bij de plechtigheid aanwezig waren. In de menigte waren vele zwart-wit-rode
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vlaggen uit het keizerrijk en ook enkele hakenkruisen te zien en de bijeen komst
ontpopte zich al spoedig tot een huldebetoon aan de held van Tannenberg. Von
Hindenburg sprak, in aanwezigheid van zijn vroegere rechterhand generaal Erich
Ludendorff, over de Duitse onschuld aan het uitbreken van de oorlog.
In het buitenland heeft deze plechtigheid tot een geprikkelde stemming-geleid.
‘Het lijkt erop dat noch Versailles, noch Genève, noch Locarno is geschied,’ zo merkt
een Frans blad op.

Isadora Duncan bij auto-ongeluk om het leven

Balletdanseres Isadora Duncan.

NICE, 14 september - De Amerikaanse balletdanseres Isadora Duncan is vandaag
bij een auto-ongeluk om het leven gekomen: ze is gestikt doordat haar lange sjaal
verstrikt raakte in een wiel van de auto waarin ze reed.
Isadora Duncan wordt alom gezien als een danseres die het rigide klassiek ballet
heeft verheven tot een creatieve kunst. Ze heeft de laatste jaren van haar leven
doorgebracht in Europa.
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1.
Het KLM-luchtschip Postduif vertrekt van Schiphol voor een derde proefvlucht naar
Batavia. Het wordt gevlogen door G.A. Koppen, G.M.H. Frijns en S. Elleman.

1.
De USSR en Perzië sluiten een niet-aanvalsverdrag.

2.
De 80ste verjaardag van de Duitse president von Hindenburg wordt met veel luister
en militair vertoon gevierd. →

6.
In New York gaat de eerste geslaagde geluidsfilm, The Jazz Singer, een
Warner-produktie met Al Jolson in de hoofdrol, in première.

10.
In Spanje wordt op last van koning Alfonso XIII weer een Cortes geopend. Het
orgaan heeft echter alleen adviesbevoegdheid en de leden ervan zijn door de regering
van dictator Primo de Rivera aangewezen.
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11.
De echtgenote van de Belgische kroonprins Leopold, prinses Astrid, bevalt van een
dochter die de naam Joséphine-Charlotte krijgt.

17.
Na het winnen van de parlementsverkiezingen komt er in Noorwegen voor het eerst
een sociaal-democratische regering.

22.
In België vormt H. Jaspar een nieuwe regering zonder socialisten.

23.
Op een zitting van het Centrale Comité van de CPSU samen met de Centrale Controle
Commissie wordt Troiski met Zinovjev uit de partijleiding gezet. Stalins rapport De
Trotskistische oppositie vroeger en nu wordt aangenomen.

28.
De Postduif landt behouden in Nederland. Hiermee is de eerste reguliere Indië-vlucht
geslaagd. →

Op 28 oktober keert het vliegtuig de ‘Postduif’ behouden terug in Nederland van de eerste reguliere
Indië-vlucht. Op vliegveld Soesterberg worden de bemanningsleden Koppen, Frijns en Elleman
uitbundig onthaald (foto).
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30.
De president van Griekenland, Koundouriótis, wordt licht gewond bij een aanslag.
→

De Griekse premier Koundouriótis die aan het eind van deze maand bij een aanslag licht gewond
raakt.

Geboren:
16.
Gunter Grass, Duits romanschrijver

23.
Leszek Kolakowski, Pools filosoof en Marx-specialist

24.
Gilbert Bécaud, Frans chansonier

Gestorven:
2.
Svante August Arrhenius (19-2-1859) Zweeds fysicus en chemicus; Nobelprijs 1903
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In de Wilhelmstrasse neemt Hindenburg de parade vanwege zijn verjaardag af.

Verjaardag Hindenburg groots gevierd
BERLIJN, 2 oktober - In heel Duitsland maar ook in Oostenrijk is vandaag de
tachtigste verjaardag van president Paul von Hindenburg uitbundig gevierd. In het
stadion van Berlijn waren 40 000 schoolkinderen verzameld om het feest te vieren.
Langs de straten in de hoofdstad stonden honderdduizenden mensen om de jarige
president toe te juichen. Von Hindenburg nam ook deel aan een militaire parade in
de Wilhelmstrasse. Het Duitse bedrijfsleven heeft de president het oude landgoed
van de familie Hindenburg in West-Pruisen cadeau gedaan.
De feestelijkheden van vandaag zijn uniek voor de Republiek van Weimar en doen
nog het meest denken aan de manier waarop de verjaardagen van de keizer vroeger
werden gevierd. De oude generaal wordt door brede lagen van de bevolking op
handen gedragen.
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1.
In Nederland wordt fietsverlichting verplicht gesteld.

3.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De Belgische vliegpionier Jan Olieslagers richt de eerste vliegclub op in België, de
Antwerp Aviation Club.

7.
Door communisten in de hele wereld wordt de tiende verjaardag van de Russische
Oktoberrevolutie gevierd. De trotskistische oppositie in de USSR demonstreert.

9.
In Rotterdam wordt de NV Margarine Unie opgericht, waarmee de samenwerking
tussen Van den Bergh & Jurgens met het Britse bedrijf van de gebr. Lever nog hechter
is geworden (Unilever).

11.
Frankrijk sluit een vriendschapsverdrag met het Koninkrijk der Serven, Kroaten en
Slovenen.

15.
In België breekt een regeringscrisis uit ten gevolge van het BWP-voorstel tot bekorting
van de dienst plicht.

15.
Canada krijgt een zetel in de Volkenbondsraad en neemt daarmee de plaats van België
in.

17.
In Marokko volgt Sidi Mohammed V zijn overleden vader Moelay Joessoef op als
sultan.

22.
De Nederlandse minister van Waterstaat, Van der Vegte, geeft de NCRV en KRO
vergunning om op een eigen NSF-zender te Huizen uit te zenden. →
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22.
In België treedt het tweede kabinet-Jaspar aan, nadat het eerste gestruikeld was over
de dienstplichtduur. →

26.
Op het Amsterdamse Rembrandtsplein wordt de populaire zanger/cabaretier
Jean-Louis Pisuisse samen met zijn vrouw door haar minnaar vermoord. →

27.
Albanië sluit een defensieve alliantie met ltalië naar aanleiding van het pact dat zijn
noorderbuur sloot met Frankrijk. →

30.
De Russische schaker Aljechin wordt wereldkampioen.

30.
De Russische volkscommissaris van Buitenlandse Zaken, Maksim Litvinov, doet in
Genève voorstellen tot onmiddellijke ontwapening.

Gestorven:
28.
Paul Vincenz Busch (21-1-1850), Duits circusdirecteur
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Zanger Pisuisse vermoord

Op het Rembrandtsplein werden Pisuisse en zijn echtgenote vermoord.

AMSTERDAM, 26 november - Op het Amsterdamse Rembrandtsplein zijn
Jean-Louis Pisuisse en zijn vrouw Jenny Gilliams vermoord. Pisuisse geldt als de
bekendste cabaretier, conferencier en zanger van Nederland. De moorden zijn
gepleegd in het plantsoentje vlak achter het standbeeld van Rembrandt. Pisuisse liep
met zijn vrouw van café Schiller naar het aan de overzijde gelegen theater Mille
Colonnes waar zij een voorstelling zouden geven. Achter het beeld werden ze
opgewacht door de afgewezen minnaar van Jenny Gilliams, de jeugdige zanger
Tjakko Kuyper. Nadat Kuyper het echtpaar Pisuisse had doodgeschoten, pleegde hij
meteen zelfmoord.

Kabinet-Jaspar nu zonder socialisten
BRUSSEL, 22 november - Daags na het ontslag van de drieledige regering-Jaspar
zijn katholieken en liberalen reeds overeengekomen zonder de socialisten een nieuwe
regering te vormen onder leiding van H. Jaspar.
De aanleiding tot de val van de eerste regering-Jaspar was de socialistische eis tot
invoering van een dienstplicht van 6 maanden.
Het rommelde echter reeds lang binnen het kabinet. Na de muntsanering voerden
de socialisten, opgezweept door een groeiende verdeeldheid binnen de partij, hun
sociale eisenprogramma op, terwijl de katholieken en de liberalen, nu de financiële
crisis is opgelost zonder sociale onrust en het land een relatieve sociale bloei kent,
steeds meer tot de overtuiging kwamen dat ze zonder de socialisten konden regeren.
De snelle vorming van een nieuwe regering is een lelijke streep door de rekening
van de socialisten, die hoopten op vervroegde verkiezingen en met hun
6-maandendienstplicht beslist een populair programmapunt hadden.

Zendtijdverdeling radio gehandhaafd
DEN HAAG, 22 november - Op aanbeveling van minister van Waterstaat, mr. H.
van der Vegte, heeft het parlement ingestemd met de - voorlopige - handhaving van
de huidige zendtijdverdeling bij de radio. De ANRO (de voortzetting van de
Hilversumsche Draadlooze Omroep) krijgt de beschikking over de zender Hilversum.
Men dient hierop een beetje zendtijd vrij te maken voor de VARA en de VPRO.
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Daarnaast beschikt Nederland over de zender Huizen waarop de KRO en de NCRV
uitzenden en waarop men eenmaal per week de VPRO moet toelaten. Een voorstel
van de staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck om te komen tot een algemene
Nederlandse radio-omroep waarin de huidige omroepen aandeelhouder worden naar
rato van hun aanhang onder de bevolking, is niet overgenomen door de minister.
Evenmin stond hij achter het voorstel tot een heffing voor bezitters van een radio
van ƒ 10 per jaar.

Italië en Albanië sluiten verdrag
ROME, 27 november - Italië en Albanië hebben een verdrag gesloten dat de politieke
en militaire alliantie tussen de twee landen versterkt.
Een jaar geleden heeft de Albanese leider Ahmed Zogoe ook al een
vriendschapsverdrag gesloten met Itali ë. Het nieuwe verdrag brengt Albanië nu ook
politiek steeds meer in de Italiaanse invloedssfeer, nadat de Italiaanse economische
macht in het land onder Zogoe al sterk is gegroeid. Het verdrag tussen de twee landen
wordt algemeen gezien als een reactie op het verdrag dat Frankrijk en Joegoslavië
twee weken geleden hebben gesloten. De betrekkingen van Italië met deze twee
landen zijn de laatste jaren verslechterd.
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2.
In Moskou wordt het 15de congres van de CPSU (b) geopend. Op de agenda staan
de collectivisering van de landbouw en de afrekening met de trotskistische oppositie.

9.
In Nederland verschijnt het fascistische weekblad De Bezem. →

11.
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In Kanton stichten communisten een Commune naar het voorbeeld van de Commune
van Parijs in 1871. Het leger van Tjiang Kai-sjek treedt hier bruut tegen op.

13.
Het grensgeschil tussen Polen en Litouwen wordt voor de Volkenbond gebracht.

14.
Tjiang Kai-sjek maakt op bloedige wijze een einde aan de Commune van Kanton.
Hierbij komen ook Russische adviseurs om. →

Op 14 december maakt de Chinese generaal Tjiang Kai-sjek met harde hand een einde aan de op 11
december naar Frans voorbeeld gestichte Commune in Kanton. Bij deze actie komen behalve 3000
Chinezen ook Russische adviseurs om het leven. Foto: ruïnes ten gevolge van Tjiangs ingrijpen.

17.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Frank Kellogg, stelt voor om een
internationaal verdrag te sluiten dat de oorlog buiten de wet verklaart. Dit idee had
zijn Nederlandse ambtgenoot, Beelaerts van Blokland, in september in Genève
gelanceerd.

18.
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De USSR verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de Nanking-regering van
Tjiang Kai-sjek in verband met de gebeurtenissen in Kanton.

18.
Tijdens het CPSU-congres worden Trotski en 76 aanhangers veroordeeld. De
opposanten Zinovjev en Kamenev buigen voor de partijlijn. Trotski zal verbannen
worden naar Alma Ata (Kazachstan).

19.
Het CPSU-congres te Moskou wordt besloten met het aannemen van het eerste
Vijfjarenplan om de landbouw te collectiviseren. Dit betekent het einde van de NEP.
→

25.
Het Mexicaanse Congres besluit de progressieve Grondwet van 1917 in die zin te
wijzigen dat buitenlanders weer ongelimiteerd land- en olieconcessies kunnen
(her-)krijgen.

Geboren:
5.
Bhumibol Aduljadej, vanaf 1946 als Rama IX koning van Thailand

Gestorven:
20.
Michael Georg Conrad (5-4-1846) Duits schrijver

Nieuw economisch beleid in USSR uitgestippeld
MOSKOU, 19 december - Op het 15de partijcongres in Moskou is een nieuw
economisch beleid afgekondigd. Het voorziet in een collectivisatie van de landbouw
en een geforceerde industrialisatie van de Sovjet-Unie. Daarnaast is op het congres
de val van de linkse oppositie bevestigd.
Het nieuwe economische beleid voorziet in een belangrijke koerswijziging ten
aanzien van het economisch liberalisme. Het economisch herstel, de doelstelling van
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de Nieuwe Economische Politiek (NEP) van 1921, is bereikt en het is daarom volgens
de partijleiding nu tijd deze liberale politiek te wijzigen en de Sovjet-Unie in hoog
tempo te industrialiseren. Daartoe zullen uiterst ambitieuze vijfjarenplannen worden
opgesteld door het Staatsplanbureau. Deze moeten zorgen voor hoge groeicijfers
voor alle betrokken sectoren, met name voor de industrie. Daarnaast voorziet het
nieuwe beleid in de collectivisatie van de landbouw. De boeren zullen moeten worden
gedwongen zich aan te sluiten bij coöperaties, aldus het congres, omdat is gebleken
dat ze als privé-boeren ‘niet vrijwillig’ bereid zijn hun graan aan de staat te verkopen.
Naar waarnemers verwachten zal er door deze koerswijziging de komende jaren
sprake zijn van een volledige transformatie van de Sovjet-Unie op economisch, maar
ook op politiek en cultureel gebied. Economisch gaat de Sovjet-Unie de weg van de
planeconomie op waarin geen ruimte meer zal zijn voor marktelementen. Cultured
en politiek zal er een eind komen aan de relatief open en vrije atmosfeer van de
Sovjet-samenleving, waarin de afgelopen jaren wetenschap, kunst, literatuur en zelfs
politiek een relatief pluralistisch karakter hebben gehad. Een voorproefje van de
nieuwe wind is op het vandaag besloten congres gegeven met de bevestiging van de
val van Trotski en Zinovjev, die een maand geleden uit de partij werden gezet en die
op het congres zonder één enkele tegenstem werden veroordeeld.

Sovjet-leider Josif Stalin.
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Uitgave fascistisch blad

Voorpagina van de eerste uitgave van het fascistische weekblad De Bezem.

AMSTERDAM, 9 december - Met de onderkop ‘Fascistisch weekblad voor
Nederland’ is de eerste uitgave verschenen van De Bezem.
Belangrijkste kracht achter het blad is de 26-jarige student indologie Hugo Sinclair
de Rochemont, fascist, intrigant, secretaris van het Verbond van Actualisten en
schrijver van indianenboeken.
Bekende namen van mensen die in De Bezem zouden schrijven, zijn onder andere
Erich Wichman (de medeoprichter van de Rapaille Partij in Amsterdam), Jan Baars,
de priester Wouter Lutkie en in een later stadium Arnold Meijer.
De Bezem paart fel nationalisme (men bestrijdt vurig de Belgische annexatiedromen
over Zeeuws-Vlaanderen en Limburg) aan een warme waardering voor de Italiaanse
fascistenleider Benito Mussolini.
Na de dood van Wichman in 1929 (diens grafschrift in De Bezem ‘Zo raken hart
en lever, genadiglik defect, en stikt in de jenever, het Hollands intellect’) en nadat
Sinclair uit de redactie geschopt is (maart 1930), zal Jan Baars nog enige tijd verder
gaan met het blad.
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1.
Door bemiddeling van de minister van Waterstaat Van der Vegte fuseren de
Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (ANRO) en de Nederlandsche Omroep
Vereeniging (NOV) tot Algemeene Vereeniging Radio Omroep (AVRO). →

5.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken Briand reageert positief op de voorstellen
van zijn Amerikaanse collega Kellogg om via een internationaal verdrag de oorlog
buiten de wet te verklaren.

6.
Paus Pius XI spreekt zich in zijn encycliek Mortalium animos op ondubbelzinnige
wijze uit tegen de oecumene.

10.
Trotski wordt met enige medestanders verbannen naar Wjerny in Siberië.

14.
De Duitse Reichswehr-minister Otto Gessler wordt vanwege een corruptieschandaal,
waarbij zijn ministerie betrokken is, gedwongen om op te stappen. Hij is vanaf 1920
minister geweest.

16.
In de Cubaanse hoofdstad Havana opent de Amerikaanse president Coolidge de zesde
Panamerikaanse conferentie. Er zijn 21 staten vertegenwoordigd.

18.
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In Berlijn wordt zonder succes een conferentie van de verschillende deelstaten
afgesloten die de regering had belegd om te proberen tot unificatie van het land te
komen. Het regionalisme houdt het stelsel in stand dat er 18 deelstaten zijn. In Pruisen
woont 3/5 van de Duitse bevolking.

19.
Op voorspraak van president von Hindenburg wordt generaal b.d. Wilhelm Groener
de opvolger van Gessler als Reichswehrminister.

23.
In Berlijn gaat Jaroslav Haseks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in de
enscenering van Max Brod, Erwin Piscator en Bertolt Brecht in première. →

Geboren:
5.
Zoelfikar Ali Khan Bhoetto († 4-4-1979) Pakistaans politicus

23.
Jeanne Moreau, Frans (film-) actrice

Gestorven:
11.
Thomas Hardy (2-6-1840) Engels dichter en romanschrijver

AVRO komt tot stand na fusie ANRO en NOV
HILVERSUM, 1 januari - Zonder veel ruchtbaarheid kwam vandaag de Algemeene
Vereeniging Radio Omroep (AVRO) tot stand. In de AVRO zijn de elkaar
beconcurrerende Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (ANRO) en de
Nederlandsche Omroep Vereeniging (NOV) samengegaan. Ook de ruzie tussen de
uitgevers van de programmabladen van deze twee omroepen is hiermee bijgelegd.
De nieuwe omroep stelt zich ten doel ‘het bevorderen van de radio-omroep in de
meest uitgebreide zin, zonder voorkeur voor enige godsdienstige of politieke richting
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en met het streven naar terzijdestelling van al datgene, wat andersdenkenden zou
kunnen kwetsen’.
De AVRO is de erfgename van een van de oudste Nederlandse omroepen: de al
in juli 1923 opgerichte Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO). Zowel wat betreft
ledental als wat betreft aandeel in de zendtijd is ze de grootste omroep. Haar
programma's genieten bij veel luisteraars grote populariteit.
De verhouding met KRO, NCRV en VARA is slecht. De AVRO wil dé algemene
omroep zijn en acht het bestaan van de andere overbodig. Vooral tussen de AVRO
en de sociaal-democratische VARA woedt een ware omroepstrijd.

Oorlogssatire van Piscator in première gegaan
BERLIJN, 23 januari - De Duitse regisseur Erwin Piscator heeft vandaag in zijn
eigen theater in Berlijn De avonturen van de brave soldaat Schwejk, naar een
bewerking van Max Brod, in première laten gaan. Piscator zelf heeft onder anderen
samen met Brecht het stuk nog op enkele plaatsen aangepast om ‘het hele complex
van de oorlog in de schijnwerpers van de satire te plaatsen’. De hoofdrol wordt
vertolkt door Max Pallenberg en opvallend zijn de bewegende decors waarop onder
meer spotprenten van George Grosz en foto's uit Praag te zien zijn.
Het toneelstuk past in bewerkte vorm uitstekend in de maatschappij kritische
kunstuitingen van de beroemde en evenzeer omstreden als geprezen Erwin Piscator,
die in belangrijke mate bijdraagt tot het bijzondere culturele klimaat in de Duitse
hoofdstad.
In maart 1926 bracht de regisseur in de Volksbühne Ehm Welks Gewitter über
Gottland, waarin hij iemand met een masker van Lenin liet optreden. De opschudding
daarna was zo groot dat Piscator de Volksbühne verliet en een eigen theater begon.
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8.
De Schotse uitvinder van de tv, J.L. Baird, houdt een geslaagde demonstratie met
een kleuren-tv.

9.
De net aangetreden arbeidersregering in Noorwegen komt ten val. Zij wordt opgevolgd
door de regering-Mowinckel.

11.
In het Zwitserse St. Moritz worden de IIde Olympische Winterspelen geopend. →

18.
In Duitsland breekt een kabinetscrisis uit als de regeringspartijen verdeeld stemmen
bij de behandeling van het in juli ingediende wetsontwerp inzake godsdienstonderricht.

20.
In Havana wordt de zesde Panamerikaanse conferentie beëindigd. →

20.
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De Amerikaanse Senaat besluit de in de oorlog in beslag genomen Duitse
eigendommen te restitueren.

20.
Groot-Brittannië verleent aan Transjordanië - een zekere mate van - onafhankelijkheid.
De broer van de Iraakse koning Feisal, Amanoellah, wordt als emir erkend.

22.
De Afghaanse koning, Amanoellah Khan, wordt in Duitsland enthousiast ontvangen.
Hij is het eerstegekroonde staatshoofd dat na de oorlog een officieel bezoek brengt
aan Duitsland.

23.
In de Tweede Kamer wordt de ontwerpwet tot wijziging van de Telegraaf- en Telefoon
wet aangenomen. Deze behelst de regeling van het radioverkeer

23.
Tussen het Saargebied en Frankrijk wordt een douaneovereen komst gesloten.

23.
Frankrijk en België sluiten een handelsverdrag.

29.
Mussolini gebruikt dreigende taal tegen Oostenrijk vanwege Zuid-Tirol.

Gestorven:
4.
Hendrik Antoon Lorentz (18-7-1853) Nederlands fysicus; Nobelprijs 1902
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15.
Herbert Henry Lord Oxford and Asquith (12-9-1852) Brits liberaal politicus

29.
Armando V. Diaz (5-12-1861), Italiaans militair

Panamerikaanse conferentie in Havana geëindigd
HAVANA, 20 februari - In de Cubaanse hoofdstad Havana is de zesde internationale
conferentie van Amerikaanse staten afgesloten.
Op de conferentie, die door alle lidstaten werd bijgewoond, is veel gesproken over
de Amerikaanse rol in Latijns Amerika, met name over de Amerikaanse militaire
bezetting van Nicaragua, Haïti en Santo Domingo.
De Amerikaanse delegatie heeft zich fel verzet tegen een resolutie met de bepaling:
‘Geen staat heeft een recht van interventie in de binnenlandse aangelegenheden van
een andere staat.’ Een Amerikaans voorstel voor een sterk afgezwakte versie van
deze resolutie kreeg slechts steun van vier landen. De oorspronkelijke resolutie wordt
aangehouden tot de volgende Panamerikaanse conferentie, maar de Verenigde Staten
ervaren de indiening ervan als een gevoelige diplomatieke nederlaag. De conferentie
heeft verder conventies aangenomen over het copyright, de burgerluchtvaart, de
consulaten en het asielrecht.

Weer dwarsboomt Winterspelen in Sankt Moritz
SANKT MORITZ, 11 februari - Zwitserland ontving voor de IIde Olympische
Winterspelen in Sankt Moritz in totaal 495 deelnemers, onder wie 27 vrouwen, uit
25 landen. Voor het eerst maakten equipes uit Nederland, Japan, Roemenië en zelfs
Mexico hun opwachting. Het weer was weinig winters. De temperatuur schommelde
extreem. Daardoor moest de tien kilometer schaatsen worden afgebroken, tot
misnoegen van de Amerikanen. Verrassend prijkte Irving Jaffee op de eerste plaats.
Op deze afstand werden geen medailles toegekend.
Op de 500 meter bleef het zilver achterwege. De Noren Clas Thunberg en Bernt
Evensen zetten de klok gelijk stil na 43,4 seconden. Thunberg cirkelde ook nog naar
goud op de 1500 meter. Zijn landgenoot Ivar Ballangrud heerste op de vijf km.
De Noorse Sonja Henie begon aan haar triomftocht bij het kunstschaatsen. Haar
interpretatie van de stervende zwaan uit het ballet Het zwanenmeer luidde een geheel
nieuw tijdperk in.
Bij het bobsleeën werden voor het eerst vijfmanssleeën gebruikt. Bij het skispringen
was de schans niet berekend op sprongen van meer dan 65 meter. Dat kostte de Noor
Jacob Tullin-Thams bijna het leven. Na een sprong van circa 73 meter kwam hij
volstrekt verkeerd neer.
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3.
Frankrijk en Spanje sluiten een verdrag aangaande Tanger

11.
In Amsterdam vindt de 34ste interland plaats tussen Nederland en België. Het wordt
een gelijkspel, 1-1. Een primeur is dat de voetbalwedstrijd door de AVRO-radio
wordt uitgezonden. Verslaggever is Han Hollander, die met deze uitzending zijn
naam vestigt.

12.
Groot-Brittannië verleent aan het mediterrane eiland Malta de dominionstatus.

13.
De St.-Francisstuwdam in Californië breekt door. →

Op 13 maart breekt in Californië de St.-Francisstuwdam. Nog slechts een klein deel van de dam
(midden onder) staat overeind.
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15.
Mussolini voert een drastische verandering van het kiesstelsel door. →

15.
De voorbereidende commissie voor de Internationale Ontwapeningsconferentie,
onder voorzitterschap van de Nederlandse diplomaat jhr. Loudon in Genève bijeen,
wijst het Russische voorstel af om over te gaan tot algehele ontwapening.

25.
De Portugese dictator generaal Antonio de Fragoso Carmona krijgt in een plebisciet
bevestiging van zijn volmachten. →

28.
In Frankrijk wordt bij wet de vermindering van de diensttijd met een halfjaar
doorgevoerd.

27.
De Mexicaanse regering vaardigt nieuwe decreten uit over de oliewinning. →

28.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt een motie tot wijziging van de Ouderdomswet
van 1919 aan, waarin het beginsel van oudedagsverzekering nog eens onderstreept
is.

31.
De Duitse Rijksdag wordt ontbonden vanwege de schoolkwestie. In mei zullen
verkiezingen worden gehouden. Hitler is in München al met zijn campagne begonnen.
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Geboren:
12.
Edward Albee, Amerikaans toneelschrijver

19.
Hans Kung, Zwitsers modernistisch katholiek theoloog

Gestorven:
3.
Jan Th. Toorop (20-12-1858) Nederlands schilder en graficus

18.
Paul van Ostaijen (22-2-1896) Vlaams dichter, schrijver en criticus

Mussolini gooit kiesstelsel om
ROME, 15 maart - De Italiaanse leider Benito Mussolini heeft in het parlement een
nieuwe kieswet gepresenteerd die het kiesstelsel volledig verandert.
Mussolini merkte op dat het geen zin heeft een parlementair debat te houden over
de wet, omdat discussie niet langer deel uitmaakt van de ‘fascistische stijl’. Van de
5553 wetten die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevaardigd, zijn er maar 45 besproken
in het parlement, aldus Mussolini.
Volgens de wet krijgen de Italiaanse kiezers een lijst met 400 namen voorgelegd
ter ratificatie. Alleen wanneer de lijst wordt verworpen, kan er worden gekozen uit
rivaliserende lijsten.
Bij de samenstelling van de lijst speelt de Grote Raad van het Fascisme een
doorslaggevende rol. De dertien corporaties en een aantal andere organen stellen
kandidatenlijsten op met in totaal 800 namen. De Grote Raad stelt dan op basis
hiervan de lijst met 400 kandidaten samen, maar kan daar ook zelf nog namen aan
toevoegen.
Door de nieuwe wet zal het aantal kamerleden worden verminderd van 535 naar
400.

Carmona president van Portugal
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Antonio de Fragoso Carmona.

LISSABON, 25 maart - Generaal Antonio de Fragoso Carmona, die na een coup
in 1926 aan de macht is gekomen, is gekozen tot president van Portugal. Hij was de
enige kandidaat.
Na de staatsgreep, die leidde tot de vorming van een repressief militair bewind,
was de grondwet formeel van kracht gebleven. De dictator bracht er enkele
veranderingen in aan, die directe presidentsverkiezingen mogelijk maken. Na de
mislukte opstand in februari 1927 hoopte Carmona op deze manier steun te krijgen
van het Portugese volk.
Carmona was na de coup in juli 1926 premier geworden en had in november van
dat jaar het presidentschap op zich genomen.
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Nieuwe decreten in Mexico over oliewinning
MEXICO-STAD, 27 maart - De Mexicaanse regering heeft nieuwe decreten
uitgevaardigd over de oliewinning, nadat grote conflicten zijn gerezen met de
Verenigde Staten over de olieconcessies.
De decreten komen nadat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Dwight
Morrow, in oktober president Plutarco Elias Calles ervan had weten te overtuigen
dat onderdelen van de Mexicaanse oliewetten de eigendomsrechten van buitenlanders
kunnen schaden en nadat het Mexicaanse hooggerechtshof in november Amerikaanse
oliemaatschappijen in het gelijk had gesteld.
De Amerikaanse bezwaren richtten zich tegen wetten ter uitvoering van het
grondwetsartikel, dat bepaalt dat bodemschatten nationaal eigendom zijn. De Oliewet
uit 1925 bepaalde dat het eigendomsrecht op oliegebieden moest worden omgeruild
voor concessies voor oliewinning van vijftig en in sommige gevallen tachtig jaar.
De eigendommen van maatschappijen, die hieraan niet voor 1 januari 1927 gehoor
zouden geven, zouden in beslag worden genomen.
Het Amerikaanse protest was fel. Oliemaatschappijen stelden dat op deze manier
met terugwerkende kracht land wordt geconfisqueerd. Eind 1926 nam in Washington
de roep om interventie in kracht toe, en werd er zelfs gesproken over oorlog.
In januari 1927 daalde de spanning toen de Mexicaanse regering alleen maar de
boorvergunningen introk van maatschappijen, die de wet hadden genegeerd. Het
keerpunt in de impasse vormde de ontmoeting tussen ambassadeur Morrow en
president Calles.
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1.
Tjiang Kai-sjek slaagt er met zijn leger in de Jang-tse over te steken.

9.
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In Turkije wordt de scheiding tussen Kerk en Staat doorgevoerd. De islam is geen
staatsgodsdienst meer.

12.
De voorzitter van het NVV, Roel Stenhuis, treedt af - officieel om
gezondheidsredenen. →

12.
Bij de opening van een internationale jaarbeurs te Milaan wordt een moordaanslag
gepleegd op koning Victor Emanuel III.

13.
De Duitse vliegeniers Hermann Köhl en Freiherr Ehrenfried G. von Hünefeld slagen
er samen met hun Ierse collega James C. Fitzmaurice in als eersten een transatlantische
vlucht van Europa naar de VS te volbrengen. Dit gebeurde met het Junkersvliegtuig
Bremen. →

Op 28 april worden de Duitse vliegeniers Köhl en von Hünefeld samen met de Ier Fitzmaurice na
hun geslaagde transatlantische vlucht (13 april) met een ‘tickertape-parade’ in New York ontvangen.

19.
Japanse troepen bezetten het Sjantoeng-schiereiland (Shandongbandao), om te
voorkomen dat de troepen van Tjiang Kai-sjek dit economisch belangrijke gebied
bereiken.
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27.
In het nieuwe Portugese kabinet-Freitas wordt Antonio de Oliveiro Salazar opgenomen
als minister van Financiën. →

28.
In België wordt een speciaal fonds voor uitvoering van Openbare Werken ingericht.
→

29.
De Britse regering stelt Egypte een ultimatum in verband met de schending van het
grondwettelijke recht van vrijheid van vergaderen.

Geboren:
23.
Shirley Temple, Amerikaans filmactrice

Gestorven:
2.
Theodore William Richards (31-1-1868) Amerikaans chemicus; Nobelprijs 1914

25.
Baron Pjotr N. Wrangel (15-8-1878) Russisch generaal; een der leiders van de Witten
in de burgeroorlog

Centrale rol voor Salazar

Antonio de Oliveira Salazar.
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LISSABON, 27 april - In Portugal is een nieuwe regering aangetreden met professor
Antonio de Oliveira Salazar als minister van Financiën met vergaande bevoegdheden.
Premier van de nieuwe regering, die is gevormd nadat generaal Carmona in maart
de presidentsverkiezingen had gewonnen, wordt kolonel Vicente de Freitas.
De 39-jarige Salazar, die de aandacht heeft getrokken met zijn publikaties over
financiële en economische problemen, krijgt tot taak de Portugese financiën op orde
te brengen. Zijn voorganger, generaal Sinel de Cordes, is hiertoe niet in staat gebleken.
Sinel de Cordes had aanvankelijk bij de Volkenbond een lening aangevraagd, maar
verwierp deze toen daar voorwaarden aan werden verbonden, die neerkwamen op
internationale controle over de Portugese financiën.
Salazar, hoogleraar rechten aan de universiteit van Coimbra die nauw betrokken
is bij de katholieke partij, heeft het ministerschap aanvaard op voorwaarde dat hij
de controle krijgt over de begrotingen van alle ministeries en een veto kan uitspreken
over iedere verhoging van de uitgaven.

Nieuwe voorzitter bij NVV
AMSTERDAM, 19 april - Roel Stenhuis, de voorzitter van het Nederlandsch Verbond
van Vakvereenigingen, heeft vandaag, officieel vanwege gezondheidsredenen, zijn
functie neergelegd. Hij zal worden opgevolgd door Evert Kupers.
Stenhuis, die sinds 1919 leiding heeft gegeven aan het NVV, heeft zich de laatste
jaren sterk gemaakt voor een intensieve samenwerking tussen het NVV en de SDAP.
De Engelse Labourpartij, waarin de vakbonden grote invloed hebben, was daarbij
zijn grote voorbeeld. In augustus 1924 schreef hij in De Vakbeweging dat, als gevolg
van de klassenstrijd van de laatste jaren, ‘de scheiding tussen politieke en economische
actie op beslissende punten wegvalt’ en het arbeidersbelang daarom gebood dat de
proletarische organisaties ‘bondgenootschappelijk’ zouden samenwerken. De SDAP
stond wat huiverig tegenover deze koers. De partij vreesde dat het NVV in haar
gelederen de dienst zou gaan uitmaken.
Stenhuis' positie in het NVV is de laatste tijd ernstig verzwakt door zijn
eigenmachtig optreden en zijn drammerigheid. Zijn persoon wekte zoveel weerstand
op dat hem niet veel meer restte dan zijn functie ter beschikking te stellen.

Fonds ten behoeve van waterwegen
BRUSSEL, 28 april - In België is bij wet een speciaal Fonds voor Openbare Werken
ingericht. Het is een autonome instelling onder het voorzitterschap van de minister
van Openbare Werken.
De taak van het Fonds bestaat erin het kanaal Brussel-Charleroi te voltooien, de
Maas en de beneden-Samber beter bevaarbaar te maken, de oude kanaalverbindingen
tussen Luik en Antwerpen te verbeteren en niet in de laatste plaats een rechtstreeks
kanaal tussen Luik en Antwerpen te graven (Albertkanaal). Men beschikt hiervoor
over een nettobudget van Bfr. 1,8 miljard, verstrekt in de vorm van jaarlijkse dotaties
van de staat verdeeld over een periode van 14 jaar. Het Fonds is, samen met de
oprichting van een speciaal en tijdelijk Wegenfonds en een speciale dotatie voor de
uitbreiding van de Antwerpse haven, het derde project dat voortvloeit uit het
programma, dat werd opgesteld door de Nationale Commissie voor Grote Openbare
Werken in haar eindrapport van 1927.
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1.
De fascistische kunstenaar Erich Wichman probeert een radio-uitzending van de
VARA te verstoren. →

1.
Een apostolische constitutie van het Vaticaan regelt de positie van de R.K. Kerk in
de Portugese Afrikaanse koloniën.

3.
Het nationalistische Chinese leger van Tjiang Kai-sjek raakt slaags met de Japanse
interventietroepen.

7.
Een nieuwe kieswet in Groot-Brittannië verlaagt de stemgerechtigde leeftijd van
vrouwen van 30 tot 21 jaar.

8.
In Amsterdam breekt een algemene loodgietersstaking uit. Naast loonshervorming
wordt ook gestreden voor het recht op vakantie.
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11.
In het Amerikaanse Schenectady (New York) opent General Electric als eerste een
TV-station. Dit gaat driemaal per week een halfuur uitzenden.

14.
Als concessie aan het Vaticaan staat Mussolini toe dat de jeugdorganisaties van de
Katholieke Actie niet vallen onder het verbod van niet-fascistische jeugdorganisaties.

17.
In Amsterdam worden de IXde Olympische Spelen geopend. Er hebben zich 46
landen aangemeld. →

20.
Bij de Duitse Rijksdagverkiezingen winnen de linkse partijen ten koste van rechts
en het centrum. →

23.
Antifascisten plegen een aanslag op de Italiaanse ambassade in Buenos Aire
(Argentinië). Hierbij komen 22 mensen om het leven.

24.
De Italiaanse vliegenier Umberto Nobile vliegt met zijn luchtschip Italia over de
noordpool.

25.
De Amerikaanse vliegenierster Amelia Earhart slaagt er als eerste vrouw in om een
transatlantische vlucht te volbrengen.
- Het communistische leger van Tsoe Teh voegi zich bij het leger van Mao Zedong
(Mao Tse-toeng) in Hunan.
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Gestorven:
4.
Barry Eric Odell Pain
(28-9-1864) Engels romanschrijver en parodistisch publicist, onder meer in Punch

Linkse zege in Duitsland
BERLIJN, 20 mei - Bij vandaag gehouden verkiezingen voor de Duitse Rijksdag
hebben de sociaal-democraten een overwinning behaald. De SPD wist haar aandeel
in de stemmen van 26 naar 30 procent te verhogen. Dat betekent een stijging van het
zetelaantal van 131 naar 153. Ook voor de communistische partij was er een kleine
winst.
Verliezers zijn de rechtse partijen en de democratische partijen van het midden
geworden. De DNVP kreeg de zwaarste klap en ging van 20 naar 14 procent terug.
Door de verandering van het kiesrecht hebben dit keer ook vele splinterpartijtjes
zich toegang tot de Rijksdag weten te verwerven. In het parlement hebben na vandaag
14 fracties zitting.
De huidige uitslag kan algemeen als een verschuiving naar links worden
geïnterpreteerd. In een commentaar in het Berliner Tageblatt wordt opgemerkt dat
‘het Duitse volk zich heeft afgekeerd van Duits-nationale demagogie en
dubbelzinnigheid’.
Na deze verkiezingsuitslag wordt de vorming van een grote coalitie verwacht
waaraan de sociaal-democraten zullen deelnemen. De SPD heeft de afgelopen twee
jaar een ontwikkeling doorgemaakt die de partij dichter bij regeringsdeelneming
heeft gebracht. Zo distantieerde de partij zich allengs van de KPD en in SPD-gelederen
zelf groeide het besef dat men de Republiek van Weimar niet dient door aan de zijlijn

Verkiezingsaffiche van de NSDAP.
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te blijven staan en antirepublikeinse tendensen in de regering zelf te kritiseren. Op
het SPD-congres in Kiel van mei vorig jaar werd deze ontwikkeling vastgelegd. Dat
congres werd gehouden onder het motto ‘Wille zur Macht’. De theoreticus van de
partij, Rudolf Hilferding, betoogde dat de republiek niet langer een
belangenbehartigster van kapitalisten is, maar een representatieve instelling voor
iedereen. Socialisten zouden in een regering sociale en economische hervormingen
kunnen doorvoeren, aldus Hilferding toen. Na dat congres stond de principiële
bereidheid tot regeren van de SPD vast.

Fascist probeert VARA-uitzending te verstoren
AMSTERDAM, 1 mei - ‘Leve prinses Juliana!’ Na het roepen van deze woorden
werd gisteravond gepoogd een radio-uitzending van de VARA te verstoren door de
Amsterdammer Erich Wichman, beeldend kunstenaar, principieel alcoholist en
medewerker aan het fascistische blad De Bezem.
Het incident vond plaats tijdens de directe uitzending van een wijdingsbijeenkomst
voor de 1ste mei vanuit het gebouw van de Vrije Gemeente aan de Weteringschans.
Spreker was de hervormd predikant ds. Willem Banning. Het samenvallen van deze
bijeenkomst met de verjaardag van de kroonprinses inspireerde Wichman tot zijn
actie. Vóór het begin van de uitzending rende hij het podium op en wierp de microfoon
tegen de grond. De luisteraars merkten niets van het incident: slechts enig tumult
was hoorbaar toen oud-VARA-voorzitter L.J. van Looi de ordeverstoorder de zaal
uitzette, waarna de uitzending zonder problemen werd voortgezet.
Buiten het gebouw van de Vrije Gemeente kwam het tot schermutselingen tussen
voor- en tegenstanders van Wichman. Tijdens dit treffen raakte Wichman licht
gewond; zijn arm werd uit het lid gedraaid. De arm werd nog diezelfde avond door
de sympathiserende chirurg Lanz teruggezet.

Baron op de bres voor Olympische Spelen
AMSTERDAM, 17 mei - Dank zij baron F.W.C.H. van Tuyll van Serooskerken mag
Amsterdam zorg dragen voor de IXde Olympische Spelen. De doortastende edelman
stelde de Nederlandse hoofdstad in 1912 kandidaat, hoopte op de organisatie van
1924 maar kreeg van De Coubertin de verzekering dat Amsterdam in 1928 aan de
beurt zou zijn.
Eer het zover was dat prins Hendrik vandaag de Spelen in het speciaal voor dit
festijn gebouwde Olympisch Stadion kon openen, moest de initiatiefnemer nog tal
van problemen oplossen. De Spelen kostten Amsterdam ongeveer ƒ 2 miljoen. Er
bestond nog geen NOC (Nederlands Olympisch Comité), zodat baron Van Tuyll van
Serooskerken alles zelf diende op te knappen.
Een nationale loterij mocht niet doorgaan, de regering wenste geen subsidie te
verlenen. Maar de baron wist van geen wijken en deed een beroep op de gemeenschap.
De halve cent toeslag per persoon bij alle sportwedstrijden leverde te weinig op. Een
inzamelingsactie evenwel bracht ƒ 1,5 miljoen op, met onder meer ƒ 175 000 van
sympathisanten
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Voetballer Harry Denis legt de Olympische eed af. De helft van de benodigde vlaggen moest van
Frankrijk worden geleend.

uit Nederlandsch-Indië.
Toen men in de Verenigde Staten vernam met welke financiële problemen de
Nederlandse doorzetters worstelden, werd het IOC bewerkt om de Spelen van 1928
naar Los Angeles te verplaatsen. Maar IOC-president Pierre de Coubertin liet zijn
vriend Van Tuyll niet in de steek. In 1925 handhaafde hij de kandidatuur van
Amsterdam.
De gemeente Amsterdam had inmiddels de beschikking over ƒ 0,25 miljoen voor
de bouw van het Olympisch Stadion. Er kwam echter geen Olympisch dorp. De
atleten moesten slapen in scholen, op boten en in hotels. De prijzen vlogen omhoog,
tot de overheid ingreep. Van de 800 benodigde vlaggen leenden de organisatoren de
helft van Frankrijk.
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7.
De Chinese warlord Tsjang Tsolin, die vanaf 1926 dictator was in Noord-China,
sterft ten gevolge van een aanslag.

9.
In Syrië komt een wetgevende vergadering bijeen. De meerderheid van de
afgevaardigden bestaat uit nationalisten.

15.
Op de Conventie van de Republikeinse partij in Kansas City (Missouri) wordt Herbert
Hoover uit Californië gekozen als presidentskandidaat bij de komende verkiezingen.
→

15.
Generaal Tjiang Kai-sjek verklaart na de inneming van Tientsin (Tianjin) dat de
unificatie van China een feit is.

20.
De sociaal-democraat Hermann Müller wordt de nieuwe Duitse rijkskanselier. →
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20.
In het parlement te Belgrado (Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen) schiet
tijdens de debatten een afgevaardigde van de regeringspartijen, Raćić, twee
parlementariërs van de oppositie dood; drie anderen worden gewond. De dader was
in woede ontstoken toen hij ervan beschuldigd werd wederrechtelijk aan grond te
zijn gekomen.

20.
Peking wordt omgedoopt tot Beiping. →

24.
De Zweedse vlieger Einar Lundburg brengt Nobile, de gestrande leider van de
Italiaanse noordpoolexpeditie in veiligheid; diens bemanning moet nog even op
redding wachten. Tijdens de reddingsoperaties heeft de Noorse poolreiziger Roald
Amundsen het leven verloren. →

Het luchtschip van Umberto Nobile, dat boven de noordpool in moeilijk heden is geraakt.

25.
De Franse frank wordt gedevalueerd. →

26.
Op de Conventie van de Democratische partij te Houston (Texas) wordt Newyorks
gouverneur Alfred Smith gekozen als kandidaat bij de komende
presidentsverkiezingen. →

Geboren:
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11.
Fabiola de Mora y Aragón, koningin der Belgen.

14.
Ernesto (Che) Guevara Serna (+ 9-10-1967) Cubaans revolutionair van Argentijnse
origine

Gestorven:
14.
Emmeline Pankhurst (25-9-1858) Brits feministisch voorvechtster

Herbert Hoover is presidentskandidaat
KANSAS CITY, 15 juni - Minister van Handel Herbert Hoover van de Verenigde
Staten is in de eerste de beste stemronde gekozen als kandidaat voor het
presidentschap van de Republikeinse partij.
De kandidatuur van Hoover kwam zo snel tot stand, omdat president Coolidge
bijna een jaar geleden al had aangekondigd bij de verkiezingen van 1928 niet
kandidaat te willen staan aangezien daarmee met de door George Washington
ingestelde traditie zou worden gebroken dat een president zich na twee
zittingsperioden moet terugtrekken. Er bestaat onder veel leiders in de partij wel
tegenstand tegen Hoover, maar bij de gewone leden is hij enorm populair. Als
kandidaat voor het vice-presidentschap is senator Charles Curtis van Kansas gekozen.

De Republikeinse Conventie in Kansas City kiest Herbert Hoover als haar kandidaat voor de
presidentsverkiezingen.

Een kleine twee weken later kiest de Conventie van de Democratische partij in
Houston Alfred Smith als kandidaat, de succesvolle gouverneur van de staat New
York. Grote tegenstand is er weliswaar van de zuidelijke staten, omdat Smith katholiek
is en ‘wet’, dat wil zeggen: tegen de drooglegging. De pil voor de zuidelijken wordt
echter verguld door het feit dat senator Robinson uit de zuidelijke staat Arkansas als
‘running mate’ wordt gekozen.
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Beijing heet nu Beiping
PEKING, 20 juni - De Guomindangregering van China die Nanjing als hoofdstad
van China heeft gekozen, heeft vandaag besloten tot naamsverandering van de
voormalige hoofdstad van China, Peking. Deze stad die tot nu toe Beijing (Hoofdstad
van het Noorden) heette, zal voortaan Beiping (Vrede van het Noorden) genoemd
worden. De naamsverandering volgt op de verovering van Peking door een strijdmacht
van de Guomindang. Hiermee is de tweede ‘veldtocht naar het noorden’ afgesloten.
Heel China bevindt zich nu onder gezag van de Guomindang. Tegelijk met de
naamsverandering van Peking is de provincie die om deze stad ligt, omgedoopt van
Zhili (Direct Gezag) in Hebei. Dit betekent: Ten Noorden van de Rivier.

Poincaré devalueert Franse frank
PARIJS, 25 juni - Vandaag heeft Poincaré de feitelijke devaluatie van de frank
doorgevoerd, tegen het advies van Banque de France-bestuurders Edouard de
Rothschild en François de Wendel in. Deze ‘stabilisering’ van de frank, zoals de
devaluatie officieel heet, zal voor de kleine renteniers een ramp betekenen. Het pond
sterling is nu formeel waard water in de praktijk al voor betaald moest worden: Ffr
125. De dollar staat op Ffr 25.
Dit betekent echter wel dat het buitenlands kapitaal gemakkelijker zal toestromen.
Want daar was Frankrijk, in tegenstelling tot zijn buurlanden en in het bijzonder
Duitsland, de afgelopen jaren van verstoken geweest.
Over boze reacties op de devaluatie hoeft premier Poincaré zich geen zorgen te
maken. De meerderheid van de in april gekozen Kamer van Afgevaardigden is op
zijn hand. Dank zij een kleine verschuiving neigt de Kamer nu weer naar rechts. Het
enige gevolg is dat Poincaré - die premier was en is gebleven - zijn economische
hervorming heeft kunnen doorvoeren.

Sociaal-democraat Müller nieuwe rijkskanselier
BERLIJN, 20 juni - De sociaal-democraat Hermann Müller is de nieuwe rijkskanselier
van Duitsland geworden. Hij leidt een kabinet waarin vertegenwoordigers uit de vijf
grote democratische partijen zitting hebben. De regeringspartijen spreken van een
‘kabinet der persoonlijkheden’.
De coalitiebesprekingen hebben een maand geduurd en in deze maand hebben de
fracties zo heftig met elkaar om functies en programma-eisen gestreden dat nauwelijks
nog van een homogeen gezelschap kan worden gesproken.
Het leek erop, zoals een commentator tijdens de for matie oordeelde, alsof de
partijen slechts hun ideologische twisten opvoerden en daarbij het doel - de vorming
van een werkbare regering - uit het oog verloren. Tot de bijzonderheden van de
gevormde coalitie behoort het feit dat de deelnemende partijen er zich al bij voorbaat
van hebben gedistantieerd.
Men heeft namelijk verklaard zich door dit kabinet niet gebonden te voelen, zodat
de aanduiding ‘kabinet der persoonlijkheden’ eerder een verlegenheidsformule mag
heten dan een extra guirlande aan het begin van de regeringsrit.
Een van de belangrijkste bindende elementen in het kabinet is nog Gustav
Stresemann, die zijn liberale DVP slechts onder de grootst mogelijke pressie tot
deelneming heeft kunnen bewegen. Stresemann, die ernstig ziek is en de
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onderhandelingen over het nieuwe kabinet vanuit het ziekenhuis heeft moeten voeren,
bezet in de regering-Müller de post van minister van Buitenlandse Zaken.
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4.
In Leuven wordt de nieuwe universiteitsbibliotheek geopend. →

5.
De Italiaanse vliegeniers A. Ferrarin en C.P. del Prete slaan alle afstandsrecords door
met hun Savoia-Machetti-watervliegtuig van Rome naar Brazilië te vliegen. Ze
hebben er bijna 52 uur over gedaan.

6.
In New York gaat de eerste geluidsfilm in première waarbij het geluid vastgelegd is
op de filmrollen zelf. Het is The Lights of New York van Bryan Foy.

7.
Bij Diksmuide wordt de eerste steen gelegd voor de IJzertoren door de activistische
schrijver Cyriel Verschaeve, een van de leiders van de frontbeweging in de oorlog.

12.
De Duitse regering reageert positief op de Amerikaanse nota over een internationaal
verdrag om de oorlog buiten de wet te verklaren.
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12.
De Russische ijsbreker Krassin slaagt erin de gestrande bemanning van het luchtschip
Italia van de Noordpoolexpeditie van Nobile te redden.

17.
De gekozen Mexicaanse president, Obregon, wordt vermoord.

18.
In de Belgische Kamer beginnen de debatten over de legerwetten van De Broqueville.
→

19.
In Egypte pleegt koning Foead een coup. Het parlement wordt ontbonden. →

25.
Te Peking wordt een akkoord gesloten tussen de VS en China. Hiermee hebben de
VS de nieuwe regering erkend. China wordt tarief-autonomie verleend.

25.
Italië wordt medeondertekenaar van het tussen Spanje en Frankrijk gesloten
Tanger-statuut.
-. Het Zesde Wereldcongres van de Komintern zweert het verenigde front met
sociaal-democraten af. →

Geboren:
20.
Pavel Kohout, Tsjechisch dramaturg, regisseur en toneelschrijver

26.
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Stanley Kubrick, Amerikaans cineast

Gestorven:
17.
Giovanni Giolitti (27-10-1842) Italiaans staatsman; liberaal leider van vijf kabinetten

Komintern veroordeelt sociaal-fascisme
MOSKOU, juli - Op het Zesde Wereldcongres van de Komintern is de tactiek van
het verenigde front met de sociaal-democraten afgezworen en is de sociaal-democratie
als een even verachtelijke vijand veroordeeld als het fascisme. Daarnaast heeft het
Zesde Wereldcongres van de Komintern bepaald dat de belangrijkste plicht van de
internationale arbeidersklasse is gelegen in het steunen van de USSR met elk
beschikbaar middel.
Stalins model van het ‘socialisme in één land’ dat inhoudt dat de Russische leiders
in eigen land het socialisme mogen opbouwen zonder op de wereldrevolutie te
wachten, werd in de herfst van 1924 afgekondigd en werd toen gezien enerzijds als
een wapen van Stalin tegen de internationalistische Trotski, anderzijds als een
monopolisering van het ‘proletarisch internationalisme’ door Stalin.
Dit model immers legde de buitenlandse communisten en de arbeidersklasse in
het algemeen de verplichting op de Sovjet-staatte beschermen tegen agressieve
pogingen van kapitalisten deze te verzwakken. Dit heeft de afgelopen jaren geleid
tot een volledige onderwerping van de ‘internationalistische’ belangen van de
Komintern aan de nationale belangen van de USSR en aan die van Stalin zelf.
Naarmate de Sovjet-Unie zich tussen de burgeroorlog van 1920 en de stichting
van de USSR kon stabiliseren en dit vanaf 1924 leidde tot internationale erkenning
van het Sovjet-regime, is het concept van de wereldrevolutie naar de achtergrond
geschoven. Dat was zeker het geval vanaf de mislukking van de Duitse revolutie in
1923.
Aldus is de Komintern volledig teruggebracht tot een instrument van het
Sovjet-beleid: de partijen van de Komintern hebben geen andere taak meer dan het
verdedigen van de USSR. Sinds 1925 is dat internationaal gebeurd in samenwerking
met de sociaal-democraten. De geleidelijke uitschakeling en de definitieve val van
Trotski die in de Komintern-partijen gepaard gingen met een wegzuivering van
trotskisten uit de top, en de internationale en interne stabilisatie van de USSR hebben
aan de noodzaak van dat bondgenootschap met de nu verachtelijk genoemde
sociaal-democraten een eind gemaakt.

Bibliotheek in Leuven geopend
LEUVEN, 4 juli - In aanwezigheid van kroonprins Leopold, hertog van Brabant, en
prinses Astrid werd vandaag in Leuven de nieuwe universiteitsbibliotheek officieel
geopend. Tijdens de plechtigheid verspreidde een onbekend vliegtuigje pamfletten
waarop de woorden van wijlen mgr. Mercier stonden die van de Amerikaanse
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schenkers niet op het gebouw mochten worden aangebracht: ‘Vernield door de
Teutoonse furor, heropgebouwd door de Amerikaanse vriendschap’.
De oude bibliotheek ging in 1914 in vlammen op, de nieuwe, in Vlaamse
renaissancestijl, is een ontwerp van de Amerikaanse architect Whitney Warren. In
de toren hangt een beiaard van 48 klokken. De bibliotheek kan anderhalf miljoen
boeken bergen.

Kamerdebat over militaire wetten-De Broqueville
BRUSSEL, 18 juli - Het debat in de Belgische Kamer over de militaire wetten van
De Broqueville heeft een aanvanggenomen.
De socialistische oppositie wil de duur van de dienstplicht nog steeds terugbrengen
tot zes maanden. Volgens Vandervelde is immers elk gevaar voor een onmiddellijke
oorlog sinds het Pact van Locarno afwezig: men kan gerust vertrouwen op de
stabiliserende werking van de Volkenbond en de Ontwapeningsconferentie.
De Vlaamse socialisten vallen systematisch de Vlaamse katholieken aan die de
regeringsontwerpen willen aanvaarden. Ze zijn daartoe bereid omdat er heel wat
concessies voor Vlamingen in zijn opgenomen op het gebied van regionale rekrutering
en taalgebruik.

Koning Foead heeft na zijn coup alle macht aan zich getrokken.

Foead I pleegt staatsgreep
CAÏRO/LONDEN, 19 juli - Koning Foead heeft de grondwet buiten werking gesteld
en het Egyptische parlement naar huis gestuurd. Deze staatsgreep van de koning
komt na verschillende crises op politiek niveau in Egypte.
De grootste crisis ontstond naar aanleiding van de moord op de Britse sirdar van
Egypte (commandant van het Egyptische leger en gouverneur-generaal van Soedan),
Sir Lee Stack, in 1924. Het Egyptische parlement werd toen ook ontbonden en een
nieuwe partij, de Eenheidspartij, werd opgericht, gesteund door de koning en de
Engelsen. De partij moest fungeren als antagoniste van de Wafd-partij, geleid door
de belangrijkste nationalistische figuur in Egypte, Saad Zaghloel.
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Ondanks de Engelse steun behaalde de Wafd-partij toch een overweldigende
meerderheid tijdens de verkiezingen van mei 1926 en kreeg 150 van de 205 zetels.
Saad Zaghloel werd tot voorzitter van het parlement benoemd. Hij stierf op23augustus
1927 op 74-jarige leeftijd. Moestafa Nahas Pasja volgde hem op als partijleider.
In november 1927 sloot de koning van Egypte een verdrag met Groot-Brittannie,
maar de Wafd-partij sprak zich hiertegen uit. Het Egyptische kabinet kon het verdrag
niet ratificeren vanwege de druk van deze partij, die de meerderheid in het parlement
vormde. Om zijn relatie met Groot-Brittanniëte verbeteren, pleegde de koning vandaag
de staatsgreep, waardoor hij alle macht in handen heeft gekregen.
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2.
Italië sluit een vriendschapsverdrag met Ethiopië (Abessinië) met een looptijd van
20 jaar.

8.
Kroatische gedeputeerden verlaten het parlement te Belgrado en zetten een
separatistische volksvergadering op te Agram (Zagreb).

11.
Te Boedapest (Hongarije) wordt de wielercoureur Georges Ronsse als eerste. Belg
wereldkampioen op de weg.

11.
In België wordt de kieswet in die zin gewijzigd dat de kiezerslijsten niet elk jaar
maar om de twee jaar herzien zullen worden.

12.
In aanwezigheid van koningin Wilhelmina en prins Hendrik worden de IXde
Olympische Spelen te Amsterdam afgesloten. →
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15.
De Rijksdagfractie van de SPD legt zich neer bij de steun van de SPD-ministers in
het kabinet-Müller aan de bouw van pantserkruisers. De SPD had in mei de
verkiezingen onder meer gewonnen door tegen de marineplannen te ageren.

27.
In Parijs ondertekenen vertegenwoordigers van 15 staten het verdrag dat de oorlog
buiten de wet verklaard, naar de opstellers het Briand-Kellogg-pact geheten. →

28.
Een bijeenkomst van alle nationalistische partijen van Brits Indië te Lucknow (Uttar
Pradesh) aanvaardt het plan van Motital Nehru voor een dominionstatus voor India.

30.
De Indiase socialist Jawaharlal Nehru richt de Independence of India League op om
te ageren tegen het dominionstatusplan van zijn vader.

31.
In het Schiffbauerdammtheater te Berlijn gaat met veel succes de Dreigrosschenoper
van B. Brecht en K. Weill in première.

Geboren:
22.
Karlheinz Stockhausen, Duits componist

Gestorven:
7.
Alphonse Marie August Joseph Ariëns (26-4-1860) Nederlands R.-K. geestelijke en
sociaal voorman
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29.
Richard Burdon Haldane (30-7-1856) Brits politicus

30.
Wilhelm Wien (13-l-l864) Duits fysicus; Nobelprijs 1911

Triomf VS op Spelen

Links: deelnemers aan de marathon in Amsterdam. Rechts: start van de Nederlandse zwemster Marie
Braun (links) op de 400 meter vrije slag (zilver).

AMSTERDAM, 12 augustus - De Olympische Spelen zijn vandaag afgesloten.
Een recordaantal van 46 landen schreef 3014 deelnemers in, onder wie 290 vrouwen.
Duitsland deed weer voor het eerst sinds 1912 mee en veroverde achter het
onaantastbare Amerika (22x goud) tien gouden medailles. Nederland volgde op de
achtste plaats met de vette buit van zesmaal goud, negenmaal zilver en viermaal
brons. België bleef deze keer achter: éénmaal zilver en tweemaal brons.
Goud werd voor Nederland aangeboord door bokser Bep van Klaveren
(vedergewicht), ruiter Charles Pahud de Mortanges (military) en de ruiterequipe, de
dames-turnploeg, de tandem Leene-Van Dijk op de 2000 meter wielrennen en
zwemster Marie Braun op de 100 meter rugslag. Behalve het hockeyelftal sleepten
wielrenners als Gerard Bosch van Drakestein en Toine Mazairec zilver in de wacht.
De Spelen van Amsterdam kenden enkele noviteiten zoals het loslaten van
honderden duiven tijdens de openingsceremonie en het ontsteken van de Olympische
vlam. Bovendien deed de damesatletiek, ondanks veel aanmerkingen, haar intrede.
De 800 meter wekte enorme beroering. Winnares werd de Duitse Lina Radke, maar
het publiek sprak schande van het nummer. De atletiek liet slechts vijf nummers toe
voor de vrouwen.
Hoewel Paavo Nurmi slechts éénmaal goud verwierf (10 km), behielden de Finnen
hun suprematie in de atletiek op de lange afstand. De 31-jarige al danig kalende
Nurmi tuimelde op de steeple-chase in de waterbak en beschadigde daarbij zijn
onafscheidelijke stopwatch. De snelste man op de marathon was een Algerijn,
Mohammed el-Quafi, die voor Frankrijk uitkwam. De Japanners visten hun eerste
goud op bij het zwemmen en de Egyptenaren zorgden voor een primeur bij het
Grieks-Romeins worstelen, waar Ibrahim Moestafa zich op het goud stortte in het
halfzwaargewicht.
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Briand-Kellogg-pact: oorlog onwettig
PARIJS, 27 augustus - Op initiatief van de Franse minister van Buitenlandse Zaken,
Aristide Briand, is een verdrag ondertekend waarbij de aangesloten landen plechtig
verklaren oorlog tussen naties te veroordelen en conflicten met vreedzame middelen
te willen oplossen.
Ruim een jaar geleden had de Franse minister aan de VS voorgesteld oorlog tussen
twee landen onwettig te verklaren, een suggestie die in Amerika groot enthousiasme
had gewekt en door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kellogg,
weliswaar met enige aarzeling, was overgenomen, op voorwaarde dat andere landen
zich erbij zouden aansluiten.
In Parijs is het Briand-Kellogg-pact behalve door Frankrijk en de VS ook
ondertekend door Groot-Brittannië en zijn dominions, Duitsland, Japan, Polen, België
en Tsjechoslowakije.
De VS blijven het echter bezwaarlijk vinden dat er geen clausule in het verdrag

Briand spreekt tijdens de tekening van het pact. Rechts van hem Kellogg.

voorkomt over verdedigingsoorlogen en dat er geen voorzieningen zijn getroffen om
naleving van het verdrag af tedwingen. In de VS wil men bovendien vasthouden aan
de Monroedoctrine als noodzakelijk element voor de nationale veiligheid en zelf
verdediging.
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1.
De Albanese dictator Ahmed Zogoe wordt benoemd tot koning Zog I. →
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1.
De Amerikaanse poolreiziger Robert Byrd gaat in New York aan boord van een
ijsbreker op weg naar de zuidpool.

6.
De USSR ondertekent het Briand-Kellogg-pact.

10.
In Argentinië wordt de olie genationaliseerd.

11.
Tussen Portugal en de Unie van Zuid-Afrika wordt een verdrag gesloten dat
verbetering van verkeer en van rekrutering van arbeiders in zuidelijk Afrika beoogt.
→

14.
De Belgische Kamer keurt de legerwetten van minister De Broqueville goed. →

16.
De Geallieerden komen in Genève overeen het Rijnland voortijdig te ontruimenen
het Dawesplan inzake de Duitse herstelbetalingen (van augustus 1924) te herzien.
Voorzitter van de commissie die hiervoor voorstellen moet doen, wordt de Amerikaan
Young.

18.
De Spaanse vliegpionier Juan de la Cierva vliegt als eerste met een door hem
gebouwde helikopter over Het Kanaal.

19.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In de VS gaat de eerste tekenfilm met geluid in première, Steamboat Willy van Walt
Disney.

19.
De in mei uitgebroken algemene loodgietersstaking in Amsterdam eindigt in een
(gedeeltelijke) overwinning. Zo krijgt men enige dagen vakantie doorbetaald.

23.
Italië sluit een vriendschapsverdrag met Griekenland.

28.
De VS erkennen de Chinese Nanjing-regering van Tjiang Kai-sjek.

28.
Het spreekverbod van Hitler in Pruisen wordt opgeheven.

30.
De Deutsche Volkspartei (DVP), de partij van minister Stresemann, verbiedt haar
Rijksdagafgevaardigden het lidmaatschap van de rechts-nationale oudstrijdersbond
Stahlhelm.
-. De Britse bacterioloog Alexander Fleming ontdekt bij toeval de schimmel
penicilline. →

Gestorven:
13.
Italo Svevo (19-12-1861) Italiaans romanschrijver
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Albanië wordt koninkrijk
TIRANA, 1 september - Het nieuwe Albanese parlement heeft het koninkrijk Albanië
uitgeroepen en Ahmed Zogoe, die sinds 1925 president was, tot koning Zog 1
benoemd.
Deze daad, die ten doel heeft de autoriteit van Zog te vergroten en die een direct
gevolg is van de geleidelijke pacificatie van het land tijdens de afgelopen drie jaar,
heeft vooral in het naburige Zuidslavië tot protesten geleid. De officiële titel van Zog
is ‘koning van de Albanezen’, hetgeen impliceert dat Zog ook koning is van de
Albanezen buiten Albanië. Joegoslavië heeft in het zuidelijke Kosovo een grote
Albanese minderheid. Ook in Griekenland woont zo'n minderheid.
In het nieuwe systeem blijven de al zeer ruime bevoegdheden van Zog onaangetast.
De Senaat is afgeschaft; het parlement telt nog maar één Kamer met 56 leden, één
voor elke 15 000 inwoners.
De koning heeft aangekondigd zijn jarenlange verloving met de dochter van zijn
medestander Verlaci te hebben verbroken, waarop Verlaci zijn steun heeft opgezegd.
Volgens waarnemers

Ahmed Zogoe, koning Zog I van de Albanezen.

heeft Zog dit gedaan om de andere beys niet tegen zich in het harnas te jagen door
als koning met de dochter van een hunner te trouwen.

Overeenkomst Portugal en Zuid-Afrika
LISSABON, 11 september - Portugal en Zuid-Afrika hebben opnieuw een conventie
gesloten, die Zuid-Afrika het recht geeft maximaal 100 000 mannen te rekruteren in
het zuiden van de Portugese kolonie Mozambique die moeten werken in de mijnen
van Witwatersrand. In ruil hiervoor krijgt Mozambique een vast percentage van de
handel, die via de havenstad Lourenço Marques in Mozambique naar Transvaal gaat.
Mozambiquaanse arbeiders die weigeren zich op te geven bij de Zuidafrikaanse
rekruteringsagenten, kunnen worden veroordeeld tot zes maanden dwangarbeid.
De conventie verschilt weinig van die van 1909. Ruim 82 000 Mozambiquanen
werken nu al in de goud- en kolenmijnen van Zuid-Afrika. Daarnaast zijn er nog
duizenden die illegaal de grens zijn overgestoken in de hoop daar werk te vinden.
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Wetten-De Broqueville aanvaard
BRUSSEL, 14 september - In België zijn de militaire wetten na een marathondebat
door een meerderheid in de Kamer goedgekeurd.
Waarnemers kunnen enkel gissen, waarom de Vlaamse katholieken niet zijn
ingegaan op de herhaalde uitnodigingen van de socialisten zich bij de oppositie aan
te sluiten. Feit is dat de bisschoppen erop hadden gewezen dat een alliantie van
Vlaamse christen-democraten en socialisten nadelig zou zijn voor de katholieke
partijeenheid. Waren de concessies op taalgebied dan zo belangrijk?
Volgens de nieuwe wet zal de militaire opleiding in het Nederlands geschieden,
maar de bevelen zullen nog steeds in het Frans worden gegeven. De soldaten zullen
worden ingedeeld per taaleenheid maar dit zal beperkt blijven tot compagnieniveau.

Fleming ontdekt bij toeval penicilline
LONDEN, september - Bij toeval heeft de Britse bacterioloog Alexander Fleming
penicilline, een stof die bacteriën doodt, ontdekt.
Fleming was bezig met het kweken van stafylokokken, een bepaald soort bacterie,
toen een kweek werd besmet met een schimmel van het geslacht penicillium. In de
omgeving van de schimmelkolonie bleken de stafylokokken vernietigd te worden.
Fleming trok daaruit de conclusie dat de schimmel een antibacteriële stof produceerde.
Hij slaagde erin de schimmel verder te kweken en de stof, die hij penicilline noemde,
in kleine hoeveelheden af te zonderen.
De 47-jarige Alexander Fleming is sinds negen jaar hoogleraar in de bacteriologie
in Londen. Tijdens de Grote Oorlog deed hij als arts onderzoekingen naar
wondbesmetting.
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1.
Het eerste Vijfjarenplan ter verwezenlijking van versnelde industrialisatie en
landbouwcollectivisatie treedt in de USSR in werking.
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2.
In Zweden vormt Arvid Lindman een conservatief kabinet.

4.
In Duitsland begint de KPD een petitionnementsactie om een plebisciet uit te lokken
tegen de vlootplannen van de regering. Het aantal benodigde handtekeningen wordt
niet bereikt.

6.
In China wordt een nieuwe Grondwet afgekondigd. Tjiang Kai-sjek wordt president
met uitgebreide bevoegdheden. →

Op 6 oktober wordt generalissimo Tjiang Kai-sjek de nieuwe president van China.

7.
In Abessinië wordt Ras Tafari tot negus (koning) gekroond. →

13.
In de Amsterdamse Stadsschouwburg wordt de actrice Esther de Boer- Van Rijk ter
gelegenheid van haar 75ste verjaardag gehuldigd. Haar bekendste vertolking is die
van Kniertje in Op hoop van Zegen van Heijermans.

16.
In New York wordt het Duitse luchtschip Graf Zeppelin feestelijk ontvangen na een
geslaagde transatlantische tocht. De gezagvoerder is Hugo Eckener.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

20.
Op het partijcongres van de Deutsch-nationale Volkspartei (DNVP) te Berlijn wordt
de ultrarechtse krantenmagnaat Alfred Hugenberg tot voorzitter gekozen als opvolger
van graaf Cuno Westarp.

22.
De Chinese Nanking-regering wijst alle Russische instructeurs en beambten in leger
en overheidsapparaat uit.

27.
De trotskistische oppositie in de Amerikaanse Communistische partij, de Workers
Party, die geleid wordt door James P. Cannon, wordt uit de partij gezet. Cannon richt
daarop de Communist League of America op met als blad The Militant.

30.
Tot nieuwe gouverneur van de Nederlandsche Antillen wordt ir. L.A. Fruytier
benoemd; hij is de opvolger van gouverneur Brantjes.

Geboren:
24.
Gabriel Laub, Pools auteur

Gestorven:
23.
Alphonse Aulard (19-7-1849) Frans historicus
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De nieuwe negus van Abessinië, Ras Tafari.

Ras Tafari negus van Abessinië
ADDIS ABEBA, 7 oktober - Door een staatsgreep heeft de regent van Abessinië,
Ras Tafari, de alleenheerschappij en de waardigheid van de ‘negus’ (koning)
verkregen.
Ras Tafari Makonnen (sinds 1930 Haile Selassie geheten) werd in 1892 in Harar
geboren. Hij bezette diverse gouverneursposten totdat hij op 27 september 1916, na
de afzetting van keizer Lidj Jasu, naar de Abessijnse hoofdstad werd geroepen. Hij
werd als regent en latere opvolger van de nieuwe keizerin Zauditu, zijn tante,
aangewezen. Ondanks tegenwerking van de conservatieve keizerin en haar raadgevers
wist Ras Tafari stap voor stap zijn hervormingsplannen te verwezenlijken.
Ras Tafari zegt af te stammen van de legendarische koning van Ethiopië, Menelik
1, die een zoon zou zijn van koning Salomo en de Egyptische koningin Makeda.
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3.
In Turkije wordt het Latijnse alfabet ingevoerd.

4.
In Nicaragua wordt de liberaal José Moncada tot president gekozen tijdens door de
VS gecontroleerde verkiezingen. De oppositieleider generaal Augustino Sandino,
die de opstand tegen de na een militaire interventie van de VS aan de macht gekomen
conservatief Adolfo Diaz leidde, verlaat het land.

7.
De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gewonnen door de Republikein
Herbert Hoover. →

10.
In Kyoto beginnen de inhuldigingsplechtigheden voor de nieuwe Japanse keizer
Hirohito.

11.
In Frankrijk treedt het vijfde kabinet-Poincaré aan, nadat het vierde eerder deze
maand gevallen was.
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14.
De Duitse Rijksdag besluit dat de uitgesloten metaalarbeiders in Noordwest-Duitsland
recht hebben op ondersteuning van gemeentewege. →

14.
Bij parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland behaalt de United Liberal Party van
Joseph Ward 29 zetels, één meer dan de Reform Party. Labour krijgt 19 zetels.

15.
In Italië wordt een nieuwe fascistische Grondwet van kracht waarin de Grote
Fascistische Raad de spil wordt van een corporatistisch geordende staat.

17.
Door een besluit van de Provinciale Staten van Noord-Holland wordt de Muidertol
opgeheven. Door het toenemende (auto-)verkeer neemt de aversie in Nederland tegen
tollen toe.

19.
De pasgekozen Amerikaanse president H. Hoover vertrekt naar Zuid-Amerika voor
een goodwilltour.

26.
Bij zware stormen voor de Hollandse en Zeeuwse kust komen verschillende schepen
in moeilijkheden. Door dijkbreuk komt de Hoeksche Waard onder water te staan.

29.
Kamerlid Van Severen houdt een felle anti-Belgische rede. →

Gestorven:
21.
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Hermann Sudermann (30-9-1857) Duits naturalistisch schrijver van toneelstukken
en verhalen

Rijksdag versus werkgevers

Stakende Duitse staalarbeiders staan in de rij bij een gaarkeuken.

BERLIJN, 14 november - Een meerderheid in de Duitse Rijksdag heeft vandaag
kritiek geuit op de maatregelen van de werkgevers in de Duitse ijzer- en staalindustrie
tegen de werknemers. Het parlement besloot tevens om gedupeerde arbeiders via de
gemeenten de helpende hand te bieden. Hiermee neemt een conflict dat begin deze
maand is uitgebroken in scherpte toe. Toen besloten de werkgevers in de ijzer- en
staalindustrie in Noordwest-Duitsland om 213 000 arbeiders buiten de poort te
houden. Deze uitsluiting was een reactie op de eenzijdige opzegging van de collectieve
arbeidsovereenkomst door de vakbonden. Deze eisten een loonsverhoging van 15
pfennig per uur. De minister van Sociale Zaken had vervolgens een arbitrageuitspraak
gedaan waarin een loonsverhoging van 6 pfennig was voorzien, maar de werkgevers
weigerden hierop in te gaan. De regering heeft intussen de opstelling van de
werkgevers publiekelijk betreurd.

Ongekende zege voor Herbert Hoover
WASHINGTON, 7 november - Herbert Hoover heeft met nog nooit vertoonde cijfers
de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen: 444 stemmen uit de colleges van
kiesmannen en ruim 21 miljoen stemmen van het electoraat.
Smith, tegen wie tijdens de maanden voor de verkiezingen een uitgebreide roddel
- en fluistercampagne was opgezet, kreeg 87 kiesmannen achter zich en iets meer
dan 15 miljoen stemmen: niet slecht vergeleken met de negen miljoen die Cox in
1920 en de acht miljoen die Davis in 1924 scoorde. Het feit dat Smith katholiek is,
heeft hem niettemin ernstig parten gespeeld: Hoover won in vijf zuidelijke protestantse - staten, die vrijwel altijd Democratisch hebben gestemd.
De linkse partijen hebben bij deze verkiezingen een te verwaarlozen rol gespeeld
en hebben maar 300 000 stemmen voor hun kandidaten behaald.
Op aandringen van gouverneur Smith heeft Franklin D. Roosevelt intussen de
kandidatuur van de Democratische partij aanvaard voor Smiths gouverneurschap
van New York. Roosevelt, die, na in 1920 tevergeefs te hebben meegedaan als
‘running mate’ naast Cox, lange tijd uitgeschakeld is geweest wegens
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kinderverlamming, komt als overwinnaar van de verkiezingen voor het
gouverneurschap terug in de politiek.

Van Severen houdt anti-Belgische rede
BRUSSEL, 29 november - Het Vlaams-nationalistische kamerlid Joris van Severen
heeft in de Kamer, tijdens de bespreking van het wetsontwerp inzake
gratiemaatregelen ten gunste van politiek veroordeelden (de Amnestiewet), een
bijzonder heftige anti-Belgische rede gehouden.
Van Severen hield, tegen de gewoonte in, zijn toespraak in het Frans, omdat hij
zich - naar hij zei - niet richtte tot het Vlaamse volk, maar tot de regering van een
‘vreemd en vijandelijk land’. Hij verdedigde het activisme en sprak zich uit voor de
Groot-Nederlandse gedachte. België kan nooit het vaderland van de Vlamingen zijn.
België is enkel een ongeval in de geschiedenis van Vlaanderen, aldus Van Severen,
die zijn rede besloot met de uitroep: La Belgique, qu'elle crève! (België: barst!)
De toespraak lokte veel protest uit bij de kamerleden van de andere partijen.
Kamervoorzitter Tibbaut vroeg Van Severen bepaalde woorden terug te nemen, maar
deze weigerde daarop in te gaan.
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1.
In Utrecht wordt het Nederlandsch Spoorwegmuseum geopend.

3.
De uitsluiting in de metaalindustrie in Noordwest-Duitsland - begonnen op 1
november - wordt beëindigd.

5.
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In Oostenrijk wordt de christen-democraat dr. M.W. Miklas tot president gekozen
als opvolger van zijn partijgenoot Hainisch.

5.
Tussen Bolivia en Paraguay vinden grensincidenten plaats in het omstreden
Chacogebied. →

9.
Tot voorzitter van het katholieke Centrum in Duitsland wordt mgr. Ludwig Kaas
gekozen. Hij is een representant van de rechtervleugel.

9.
Bij gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen wordt de tot levenslang veroordeelde
activist August Borms met veel stemmen verkozen. →

10.
De Noorse schrijfster Sigrid Undset krijgt de Nobelprijs voor literatuur. Verder vallen
de Duitse chemicus A.O.R. Windaus, de Britse fysicus O.W. Richardson en de Franse
arts Ch.J. Nicolle in de prijzen.

12.
Bij parlementsverkiezingen in Roemenië behaalt de Nationalistische Boerenpartij
de absolute meerderheid. Haar leider J. Maniv wordt kabinetsformateur

20.
Groot-Brittannie erkent de Chinese Nanjing-regering van Guomindang-leider Tjiang
Kaisjek.

21.
In de Brusselse Folies-Bergère gaat de operette Miranda van E. Hullebroek en W.
Putman in première.
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22.
Onder voorzitterschap van de Amerikaan Owen D. Young wordt een intergeallieerd
comité benoemd om de Duitse herstelbetalingskwestie te onderzoeken.

28.
De Nederlandse diplomaat jhr Loudon roept als voorzitter de voorbereidende
commissie voor de Ontwapeningsconferentie te Genève op 15 april 1929 bijeen.
- Het Indiase Nationale Congres aanvaardt Nehru's plan voor dominionstatus. →
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Paraguay valt Bolivia aan
ASUNCIÓN, 5 december - Paraguayaanse militaire patrouilles hebben het Boliviaanse
fort Vanguardia aangevallen in het betwiste grensgebied tussen beide landen, de
Chaco Boreal. De Chaco is een ontoegankelijk, onherbergzaam gebied van moerassen,
dichte bossen en verwilderd land dat nagenoeg onbewoond is.
Zowel Paraguay als Bolivia meent op historische gronden aanspraak op de Chaco
te kunnen maken. Beide landen proberen hier hun nationale trots te hervinden, die
in het geval van Paraguay is gekrenkt door het gebiedsverlies en de nederlaag in de
oorlog (1864-1870) tegen Brazilië, Uruguay en Argentinië, en in het geval van Bolivia
door de nederlaag en het verlies van de toegang tot de Grote Oceaan in de ‘Guerra
del Pacifico’, de zogenaamde Salpeteroorlog, (1879-1883) tegen Chili.
De rivaliteit tussen Bolivia en Paraguay

Boliviaanse soldaten met een Paraguayaanse gevangene.

ten aanzien van het gebied wordt vergroot door geruchten dat in de Chaco overvloedig
olie te vinden zou zijn. Een poging tot verzoening door de Argentijnse president
Marcelo T. de Alvear eerder dit jaar is mislukt.

Congres steunt Nehru-plan
CALCUTTA, december - Het Indiase Nationale Congres, de belangrijkste
oppositiepartij in de Britse kroonkolonie, heeft een grondwet aanvaard waarin India
binnen een jaar de dominionstatus moet krijgen.
De grondwet is uitgewerkt door Motital Nehru, de leider van de belangrijkste
fractie binnen de partij. Aan de opvallend gematigde eis, een dominionstatus in plaats
van volledige onafhankelijkheid voor India, is wel de voorwaarde gekoppeld dat
men in Londen binnen een jaar een beslissing neemt. Gebeurt dit niet, dan zal het
Congres tijdens zijn bijeenkomst die volgend jaar plaatsvindt, de volledige
onafhankelijkheid voor India opeisen.
De eis van een dominionstatus is een tegemoetkoming aan de gematigde leden
van de partij en de moslims, die vrezen politiek volledig het onderspit te zullen delven
in een onafhankelijk India. Slechts een kwart van de Indiase bevolking is moslim.
De gematigde eis is des te opvallender omdat het Congres nog begin dit jaar
weigerde mee te werken met de Britse commissie-Simon, die naar India is gestuurd
om een onderzoek in te stellen naar gewenste hervormingen in het Britsindische
bestuur. Bij aankomst van de commissie in Bombay werden zelfs demonstraties
georganiseerd.
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August Borms gekozen tot kamerlid
ANTWERPEN, 9 december - Bij tussentijdse verkiezingen in Antwerpen is de in de
gevangenis verblijvende kandidaat van de Frontpartij, August Borms, tot kamerlid
gekozen.
De verkiezingen zijn het gevolg van het overlijden van het liberate kamerlid
Kreglinger, voor wiens zetel geen plaatsvervanger voorhanden was. Zoals gebruikelijk
in een dergelijke situatie, kwamen de katholieken en de socialisten niet met
kandidaten. Tegen de liberate kandidaat Paul Baelde, stelde de Vlaams-nationalistische
Frontpartij echter de kandidatuur van August Borms.
Borms was in 1919 ter dood veroordeeld omdat hij tijdens de Grote Oorlog met
de Duitse bezetter had samengewerkt (het zogenaamde activisme), maar zijn straf
was omgezet in levenslange hechtenis.
Hoewel katholieken en socialisten hun kiezers aanmaanden blanco te stemmen,
won Borms het ruimschoots van Baelde. De verkiezing van Borms is door de Kamer
echter ongeldig verklaard. Toch droeg ze in grote mate bij tot de goedkeuring van
de Amnestiewet van 6 december, opgrond waarvan Borms begin volgend jaar zal
worden vrijgelaten.

De omstreden activist August Borms.
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Bolivia en Paraguay komen overeen hun geschil over het Chaco-gebied voor te leggen
aan de Panamerikaanse Unie.

5.
Koning Alexander van Zuidslavië pleegt een staatsgreep en maakt op deze wijze een
eind aan de politieke instabiliteit. →

5.
In Rio de Janeiro (Brazilië) wordt het interamerikaans arbitrageverdrag gesloten, dat
analoog is aan het Briand-Kellogg-pact.

8.
Er komt een telefoonverbinding tot stand tussen Nederland en West-Indië, de vorige
dag werd de verbinding met Nederlandsch Oost-Indië tot stand gebracht.

14.
In Afghanistan wordt koning Amanoellah door een algemene contrarevolutie tegen
zijn te hervormingsgezind geacht beleid gedwongen tot aftreden. Zijn broer
Inajatoellah volgt hem op.

17.
De Vlaamse activist A. Borms die in de Antwerpse Raad is verkozen wordt vervroegd
uit de gevangenis ontslagen.

18.
In het Groningse Grootegast vermoordt IJe Wijkstra vier veldwachters die zijn
minnares Aaltje van der Tuin, die man en zes kinderen voor hem verliet, bij hem
willen weghalen.

28.
In Den Haag wordt de Radioraad geïnstalleerd.
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31.
Trotski wordt naar Turkije verbannen. De vervolging tegen zijn aanhangers in de
USSR begint nu pas goed. →

31.
Bij een Berlijnse uitgeverij verschijnt het anti-oorlogsboek van Erich Maria Remarque
Im Westen nichts Neues. De roman was eerder als feuilleton in de Vossische Zeitung
verschenen en had veel opzien gebaard.

Geboren:
15.
Martin Luther King
(† 4-4-1968) Amerikaans negerleider

Gestorven:
2.
Erich Wichman (11-8-1890) Nederlands schilder/beeldhouwer en fascistisch activist

14.
Cornelis Willem Lely (23-9-1854) Nederlands waterbouwkundig ingenieur en liberaal
politicus

24.
Willem Royaards (21-1-1867) Nederlands regisseur en theaterdirecteur

Koning Alexander vestigt dictatuur
BELGRADO, 5 januari - Koning Alexander van Zuidslavië heeft vandaag de grondwet
buiten werking gesteld en een koninklijke dictatuur uitgeroepen. De actie is vooral
bedoeld om een eind te maken aan de roep om onafhankelijkheid van Kroatië.
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De tegenstellingen tussen Serviërs en Kroaten hebben de afgelopen elf jaar elk
constitutioneel bewind in Zuidslavië onmogelijk gemaakt. De leiders van de Kroaten,
met Radić voorop, hebben steeds geweigerd de ‘Vidovdan’-grondwet van 1921 te
accepteren omdat die te veel rechten voor de centrale regering bij de controle op
persvrijheid, vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van meningsuiting
zou bevatten.
Op 20 juni vorig jaar werden Radić, zijn neef, en een andere Kroatische politicus
in het parlement vermoord, waarna de Kroaten woedend wegliepen. Radić' opvolger,
Ma ek, eiste als prijs voor hun terugkomst een federale staat waarin elk van de
deelnemers grote interne zelfstandigheid zou krijgen.

Reactie
De machtsgreep van Alexander is diens reactie op Ma eks eis, waarvan inwilliging
waarschijnlijk anarchie tot gevolg zou hebben gehad. Alexander heeft de vrijheid
van meningsuiting, drukpers, vereniging en vergadering afgeschaft, de doodstraf
gesteld op pogingen zijn bewind omver te werpen en op vijandelijke propaganda en
contact met illegale organisaties in het buitenland. Hij heeft generaal Petar Zivković
tot premier benoemd.
Zivković was in 1903 de luitenant die in Belgrado de paleispoorten opende voor
de moordenaars van koning Alexander Obrenović. Zivković is ook de man geweest
die in 1917 als leider van de mysterieuze Witte Hand de toenmalige prins Alexander
in Saloniki in staat stelde de leiders van de Groot-Servische terreurorganisatie Zwarte
Hand uit te schakelen.

Koning Alexander (rechis) en generaal Zivković inspecleren de troepen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

346

Leo Trotski naar Turkije verbannen
MOSKOU, 31 januari - Leo Trotski heeft op last van de partijleiding in Moskou zijn
ballingsoord Alma Ata moeten verlaten en is naar Turkije verbannen.
De maatregel is genomen om definitief een eind te maken aan de invloed die
Trotski ondanks zijn verwijdering uit alle functies in partij en staat is blijven
uitoefenen. Hij werd in oktober 1926 uit het Politburo gezet, een jaar later uit het
Centraal Comité verwijderd en in januari vorig jaar naar Alma Ata verbannen - een
maatregel die deed denken aan het tsaristische verleden. Vanuit Alma Ata is Trotski
evenwel in een zeer drukke correspondentie met aanhangers in de USSR blijven
ageren tegen Stalin en de andere machthebbers in Moskou.
In die - overigens legale - correspondentie verweet Trotski Stalin dictatoriale
methoden en veroordeelde hij de huidige geforceerde industrialisatie. Ook heeft hij
alles gedaan om te verhinderen dat zijn aanhangers zich met Stalin zouden verzoenen.
Trotski zal in Turkije gaan wonen op het eiland Prinkipo.

Trotski op weg naar zijn nieuwe ballingsoord op het Turkse eiland Prinkipo.
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1.
De Belg Pierre Charles wordt Europees kampioen boksen in de zwaargewichtklasse.

1.
In de Spaanse steden Ciudad Real en Valencia vinden opstanden plaats tegen dictator
De Rivera.

9.
De USSR, Letland, Estland, Polen en Roemenië sluiten een niet-aanvalsverdrag
waarin analoog aan het Briand-Kellogg-pact de oorlog buiten de wet gesteld wordt.
Dit verdrag wordt naar de volkscommissaris van Buitenlandse Zaken van de USSR
het Litvinov-pact genoemd.

11.
Mussolini sluit met paus Pius XI de Lateraanse verdragen af, het Concordaat. Het
Vaticaan wordt als souvereine stadstaat erkend, en in Italië wordt de staats godsdienst
het roomskatholicisme. →

12.
De Friese Elfstedentocht wordt bij zware vorst en harde noordoostenwind gewonnen
door Karst Leemburg uit Leeuwarden in de recordtijd van 11 uur 30 min. →

13.
Het Amerikaanse Congres stemt in met de Cruiser Act, die de bouw van 15 kruisers
en 1 vliegdekschip inhoudt.
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14.
In Chicago worden bij een gangsteroorlog zes gangsters door rivalen neergeschoten.
Dit bloedbad staat bekend als St. Valentine's Day Massacre.

21.
Trotski krijgt van de Franse regering geen politiek asiel. Van de Turkse regering
heeft hij een verblijfsvergunning tot 1 mei gekregen.

23.
Er ontstaat diplomatieke deining tussen Nederland en België als in het Utrechtsch
Dagblad documenten van het geheime Frans-Belgisch militair pact van 1920
gepubliceerd worden. →

24.
In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen demonstreren gewapende socialisten en nazi's.
Ernstige botsingen blijven uit.

27.
Turkije wordt medeondertekenaar van het Litwinow-pact, dat op 9 februari door de
USSR met andere buurlanden werd gesloten.

Gestorven:
2.
Albert Steinruck (20-5-1872) Duits (film)acteur

12.
Freiherr Albert von Schrenck-Notzing (18-5-1862) Duits medicus, parapsycholoog
en psychiater

Concordaat Mussolini-paus
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Mussolini houdt een rede tijdens het sluiten van de Lateraanse verdragen.

ROME, 11 februari - De Italiaanse leider Benito Mussolini en kardinaal Gasparri
hebben in Rome de verdragen van Lateranen ondertekend, die een einde maken aan
een bijna zestig jaar oud conflict tussen Kerk en Staat in Italië. De akkoorden waarover
meer dan drie jaar is onderhandeld, herstellen de formele banden tussen de Heilige
Stoel en de Italiaanse regering, die na de bezetting van Rome in 1870 waren
verbroken.
De akkoorden bestaan uit drie verdragen. Volgens het eerste erkent de Heilige
Stoel ‘het koninkrijk Italië onder de dynastie van het Huis van Savoy, met Rome als
hoofdstad van de Italiaanse staat’. Daartegenover erkent Italië de onafhankelijkheid
en neutraliteit van Vaticaanstad. In het verdrag wordt ook artikel 1 van de grondwet
dat bepaalt dat het katholicisme de ‘enige staatsgodsdienst’ is, bevestigd.
Mussolini en Gasparri hebben als tweede verdrag een concordaat ondertekend.
De belangrijkste bepaling daarin is: ‘De Italiaanse staat erkent de civiele geldigheid
van het sacrament van het huwelijk dat volgens canoniek recht is toegediend.’ Hiermee
wordt de mogelijkheid tot echtscheiding sterk beperkt. Het concordaat verbiedt ook
evenementen in Romedie ‘in strijd zijn met het heilige karakter van de eeuwige stad’
en stelt godsdienstonderwijs verplicht op middelbare scholen.
Volgens het derde verdrag, de financiële conventie, betaalt de Italiaanse staat 750
miljoen lire in contanten en één miljard lire in obligaties ter compensatie voor de
kerkelijke bezittingen die in het tijdvak 1861-1870, de periode van de Italiaanse
eenwording, zijn onteigend.
De verdragen van Lateranen worden gezien als een triomf voor Mussolini, die
hiermee een einde maakt aan de ‘Romeinse kwestie’. Ze tekenen ook de goede
verstandhouding tussen paus Pius XI en Mussolini, tussen Rooms-Katholieke Kerk
en fascisme. De Kerk beschouwt Mussolini als het best beschikbare alternatief,
ondanks kritiek op het fascistische geweld en het optreden tegen katholieke
coöperaties, banken en vakbonden. Mussolini van zijn kant heeft een groot aantal
gebaren gemaakt jegens het Vaticaan en maatregelen genomen om de Kerk gunstig
te stemmen.

Opschudding rond Frans-Belgisch pact
DEN HAAG, 23 februari - Er is flinke diplomatieke deining ontstaan naar aanleiding
van een publikatie in het Utrechtsch Dagblad als zouden Frankrijk en België een
geheim pact hebben gesloten waarin staat dat men in geval van oorlog met Duitsland
troepen door Nederlands Limburg wil laten optrekken.
Na de publikatie hebben de regeringen van Frankrijk, België en het eveneens
genoemde Groot-Brittannië aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken,
jhr. F. Beelaerts van Blokland, laten weten dat een dergelijk pact niet bestaat. ‘Een
diep treurig incident’, zoals minister-president jhr. mr. D.J. de Geer het heeft genoemd.

Fries Leemburg wint Elfstedentocht

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

LEEUWARDEN, 12 februari - De Elfstedentocht heeft een Fries ingehaald als
winnaar. Kolensjouwer Karst Leemburg uit Leeuwarden volbracht de moordende rit
in elf uur en dertig minuten. Hij had zijn vrouw beloofd binnen elf uur weer thuis te
zijn.
Het was Siberisch koud. Bij de start vroor het zeventien graden. Elders in het land
bleven de ijsbanen dicht vanwege het onmenselijke weer. Tijdens de tocht namen
weinig mensen een kijkje op het ijs. De 98 wedstrijdrijders leverden een heroïsch
gevecht met de ijzige elementen. Een snerpende oostenwind sneed door alles heen,
sneeuw en ijsschotsen veranderden het landschap in een woestenij.
Toch haalden nog 54 heldhaftigen uitgeput Leeuwarden. Karst Leemburg gleed
de 200 km weg op Friese doorlopers. Een achterstand van maar liefst achttien minuten
op koploper C. Jongert zette hij na luttele kilometers om in een voorsprong van niet
minder dan twintig minuten.
Een kleine teen bleek bevroren bij Karst Leemburg. Die moest geamputeerd
worden. Als een trotse herinnering zette hij de teen op sterk water te midden van alle
trofeeën in de prijzenkast.
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3.
Een revolutionaire opstand in de Mexicaanse stad Veracruz onder leiding van generaal
José Aguirre blijft zonder succes.

4.
In Washington wordt Herbert Hoover geïnaugureerd als 31ste president van de VS.
Charles Curtis, die van Indiaanse origine is, wordt beëdigd als vice-president.

6.
Turkije en Bulgarije sluiten een vriendschapsverdrag.

9/10.
In Parijs vindt een internationaal antifascistisch congres plaats onder voorzitterschap
van de schrijver Henri Barbusse. Er wordt besloten tot de oprichting van een
Antifascistisch Bureau.

11.
AR-leider H. Colijn volgt ir. Lely, die in januari overleden is, op als voorzitter van
de Zuiderzeeraad.
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13.
Het Algemeen Christelijk Werkersverbond spreekt zich uit voor de definitieve regeling
van de Belgische taalkwestie op basis van eentaligheid in Vlaanderen en Wallonië
en een speciale regeling voor Brussel.

16.
De Vlaamse socialist Camille Huysmans en zijn Waalse partijgenoot Jules Destrée
publiceren het Compromis des Belges als bijdrage aan de taalkwestie. →

17.
De Duitse autofabriek Adam Opel AG wordt opgekocht door General Motors. De
familie Opel blijft grootaandeelhoudster.

17.
De Madrileense universiteit wordt gesloten na een studentenopstand tegen het
dictatoriale regime van Primo de Rivera. →

18.
Op last van de Britse autoriteiten worden er in Brits Indië 31 communistische leiders
opgepakt.

24.
In Italië vindt een niet al te vrije volksraadpleging plaats, waarbij Mussolini als
overwinnaar uit de bus komt. →

28.
In Ecuador wordt een democratische grondwet van kracht.

28.
De Chinese Guomindang houdt een ‘overwinningscongres’. →
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Gestorven:
5.
David Dunbar Buick (17-9-1854) Amerikaans ingenieur en industrieel

20.
Ferdinand Foch (2-10-1851) Frans militair

Italiaanse fascisten tijdens de gemanipuleerde parlementsverkiezingen.

‘Verkiezingen’ in Italië
ROME, 24 maart- In Italië zijn verkiezingen gehouden waarbij de kiezers ja of nee
konden zeggen tegen een door de fascistische partij opgestelde lijst van 400 kandidaten
voor het parlement. Volgens de officiële uitslag hebben 8 506 576 kiezers ‘ja’
gestemd, tegen 136 198 ‘nee’. Ongeveer één miljoen kiezers heeft de opkomstplicht
bij deze verkiezingen genegeerd.
De uitslag wordt niet gezien als een neerslag van de opinies onder de Italiaanse
kiezers, hoewel wel een meerderheid van hen de fascisten lijkt te steunen. De
fascistische partij is ervan beschuldigd met stembiljetten te hebben geknoeid.
Bovendien hebben het ontbreken van een alternatief en het monddood maken van
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de critici van Mussolini's steeds dictatorialer wordende bewind geleid tot een zeker
gevoel van berusting.

Studentenoproer in Madrid
MADRID, 17 maart - Na gewelddadige botsingen tussen demonstrerende studenten
en de politie is de universiteit van Madrid gesloten.
De Madrileense studenten hebben het voortouw genomen bij onlusten op vrijwel
alle Spaanse universiteiten. De studenten verzetten zich tegen het plan van het militaire
regime om katholieke universiteiten toe te staan graden te verlenen die toegang geven
tot overheidsfuncties. De studenten zien hierin bevoordeling van het katholieke
onderwijs.
De studenten worden in hun verzet tegen de dictatuur van Primo de Rivera gesteund
door leidende Spaanse intellectuelen als Miguel de Unamuno. Deze filosoof voert
met andere ballingen vanuit Frankrijk felle oppositie tegen de dictatuur, die een
strenge vorm van censuur hanteert, de rechterlijke macht heeft gezuiverd en zich in
haar drang om ‘het land te redden’ weinig aantrekt van wetten.
Behalve door de protesten van de links georiënteerde studenten is Primo de Rivera
ook onder druk komen te staan door kritiek binnen het leger. In augustus 1926 was
het al onrustig geworden bij de artillerie toen Primo de Rivera, zelf afkomstig uit de
infanterie, een aantal privileges van het artilleriekorps wilde afschaffen. De
ontevredenheid steeg toen Primo de Rivera, in een poging het leger te moderniseren,
bovendien een einde wilde maken aan het beginsel dat promotie alleen plaatsvindt
op grond van senioriteit. In januari 1929 kwam de zeventigjarige conservatieve
politicus Sanchez Guerra met steun van het leger in opstand. Ook in Ciudad Real
werden artillerieofficieren opstandig. Maar in beide gevallen mislukte de opstand
bij gebrek aan verdere steun.

Guomindang viert op congres zege Tjiang Kai-sjek
NANJING, 28 maart - De Derde Algemene Vergadering van de Guomindang die
vandaag in de Chinese hoofdstad Nanjing is afgesloten, stond in het teken van de
grote militaire successen van de Guomindang in de ‘noordelijke veldtochten’ en de
overwinning van Guomindang-leider Tjiang Kai-sjek (Jiang Jieshi) op zijn rivalen.
Zoals verwacht heeft de oppositie tegen Tjiang op het congres een nederlaag
geleden. Zelfs de linkervleugel van de partij heeft zich verzoend met de
anticommunistische lijn van Tjiang. De communisten hebben veel sympathie verspeeld
door grote wreedheden waaraan de door hen geleide boerenlegers zich in het zuiden
van China schuldig hebben gemaakt. Tevens heeft de volgzaamheid van de
communisten aan de Moskou-lijn in de Guomindang kwaad bloed gezet.

Tjiang Kai-sjek.
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‘Compromis des Belges’ over taalvraagstuk
BRUSSEL, 16 maart - Het spectaculaire succes van de Frontpartij bij de
Bormsverkiezing heeft de andere Belgische partijen ertoe aangezet een oplossing
voor het taalvraagstuk uit te dokteren.
De socialisten Camille Huysmans en Jules Destrée komen met het Compromis
des Belges. Dit manifest verklaart zich voor gelijke eentaligheid van Vlaanderen en
Wallonië, en voor splitsing der centrale diensten. Het geschrift is echter niet vrij te
pleiten van een concessie aan de Walen. In uitzonderlijke gevallen, waar de bevolking
het wenselijk zou achten, blijft een tweetalig stelsel mogelijk. Dit zou dan bij
referendum moeten worden beslist. Het document wordt door 27 socialistische
volksvertegenwoordigers medeondertekend. Drie dagen geleden heeft het ACW zich
van zijn kant uitgesproken voor een definitieve taalregeling in dezelfde zin. Het
speciale taalregime zou slaan op Brussel en sommige gemeenten op de taalgrens.
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1.
In Oostenrijk komt het kabinet van mgr. lgnaz Seipel ten val.

3.
Perzië wordt medeondertekenaar van het Litvinov-pact.

5.
Litouwen ondertekent het Litvinov-pact.

10.
De Duitse regering reageert afwijzend op het verzoek om politiek asiel van Trotski.

12.
In Brits Indië worden twee wetten van kracht die tot doel hebben de arbeidsonrust
in te dammen. Al een jaar lang is er een revolutionaire stakingsbeweging aan de
gang.

15.
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Het SDAP-dagblad Het Volk onthult dat in de moordzaak Giessen-Nieuwkerk in
1925 twee onschuldigen tot 15 jaar zijn veroordeeld, doordat de hoofdgetuige meineed
pleegde op aandrang van de justitiële autoriteiten.

15.
In Genève komt de voorbereidende commissie voor de Ontwapeningsconferentie
onder voorzitterschap van jhr. Loudon bijeen. Opnieuw wordt het voorstel van
Litvinov tot onmiddellijke en volledige ontwapening van de hand gewezen.

18.
In Amsterdam brandt het Paleis voor Volksvlijt, de kristallen schepping van architect
C. Outshoorn uit 1864, volledig af. →

24.
In Denemarken vormen de socialisten een nieuwe regering nadat ze bij de
parlementsverkiezingen een grote overwinning hebben behaald op de liberalen. →

29.
In Moskou wordt de 16de conferentie van de CPSU (b) afgesloten. Op de agenda
stond onder andere het Vijfjarenplan dat tot versnelde collectivisatie van de landbouw
moet leiden.

29.
In Brussel gaat de opera Der Spieler van Sergej Prokofjev naar een verhaal van
Dostojevski in première.

30.
Ernst Streeruwitz wordt benoemd tot nieuwe kanselier van Oostenrijk.

Geboren:
5.
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Hugo Claus, Vlaams dichter, (toneel)schrijver en regisseur

Gestorven:
4.
Carl Friedrich Benz (25-11-1844) Duits automobielconstructeur, ondernemer en
uitvinder

Het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam staat in lichterlaaie.

Brand verwoest Paleis voor Volksvlijt
AMSTERDAM, 18 april - Het uit glas en ijzer opgetrokken Paleis voor Volksvlijt
aan het Amsterdamse Frederiksplein, de trotse schepping van Cornelis Outshoorn,
is door brand verwoest. Het uit 1864 daterende Paleis voor Volksvlijt werd gebruikt
voor nijverheidstentoonstellingen en voor toneel- en muziekuitvoeringen.
Het ontwerp van het Paleis voor Volksvlijt is gebaseerd op het Londense Crystal
Palace van Paxton.

Slechts verwrongen halfgesmolten gietijzer is overgebleven van het bouwsel.
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Links kabinet Denemarken
KOPENHAGEN, 24 april - De sociaal-democraat Thorvald Stauning heeft opnieuw
het premierschap op zich genomen nadat zijn partij bij de verkiezingen voor de
Folketing een grote overwinning heeft behaald op de liberalen. Stauning was een
aantal jaren geleden premier van het eerste sociaal-democratische kabinet van
Denemarken (vanaf 1924), maar de monetaire hervormingen die hij toen probeerde
door te voeren, leidden drie jaar geleden tot een verkiezingsnederlaag.
Tot de belangrijkste punten van de nieuwe regering behoren het terugdringen van
de militaire uitgaven en de hervorming van het strafrecht.

De nieuwe premier van Denemarken, Thorvald Stauning.
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1.
In Berlijn komt het tot bloedige confrontaties met de politie als de politiechef
Zorgiebel de 1-mei-demonstratie van de KPD verbiedt. →

1.
In het Groningse Oldambt breekt de grootste landarbeidersstaking uit de Nederlandse
geschiedenis uit. →
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3.
In Pruisen wordt de communistische Rotfrontkampferbund, opgericht om zich tegen
de nazi's teweer te stellen, verboden.

4.
Op de vergadering van de voorbereidende commissie voor de
Ontwapeningsconferentie te Genève krijgt het Amerikaanse voorstel van ambassadeur
Gibson, om tot verplichting van publikatie van militaire kredieten te komen grote
bijval. Alleen Duitsland. China en de USSR liggen dwars.

16.
De Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood (Californië) verleent
de eerste prijzen voor de beste film en acteur/actrice van het afgelopen jaar
(Academy-award, sinds 1931 bekend als Oscar).

16.
In Griekenland wordt de Senaat weer ingesteld (afgeschaft in 1862). →

19.
In Noord-China verklaart generaal Feng Yu-xiang de oorlog aan de nationalistische
regering van Tjiang Kai-sjek.

23.
De afgezette Afghaanse koning Amanoellah wordt gedwongen het land te verlaten.

26.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen winnen de liberalen en de nationalisten en
verliezen de socialisten. →
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28.
In Moskou wordt het achtdaagse 5de congres van de Sovjets van de USSR besloten
met het aanvaarden van het Vijfjarenplan.

29.
Het Belgische kabinet-Jaspar besluit op grond van de verkiezingsuitslag aan te blijven.

30.
Bij de Britse parlementsverkiezingen behalen de socialisten (Labour) een grote
overwinning. →

Geboren:
1.
Audrey Hepburn, Amerikaans filmactrice van Nederlandse origine.
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Stakende landarbeiders in Drieborg (Oost-Groningen).

Staking in Oost-Groningen
GRONINGEN, 1 mei - Op de Dag van de Arbeid is in Oost-Groningen een vrijwel
algemene staking begonnen van landarbeiders. Ze eisen van de boeren een
loonsverhoging van 10 procent. Aan de staking doen rond de 5000 mannen en
vrouwen mee.
De rijke boeren in Oost-Groningen trachten de staking te breken door zoveel
mogelijk ‘onderkruipers’ te werven. Ze slagen erin meer dan 2000 man te ronselen.
Omdat ze ook in snel tempo landbouwmachines kopen, kan toch nog de helft van de
oogst worden binnengehaald. De boeren kunnen onder andere in Friesland veel
landarbeiders werven van christelijken huize. In confessionele kring wordt gezegd
dat de staking het werk is van revolutionairen. Ook werden tuinarbeiders uit
Zuid-Holland geworven, die uit hun dorp vertrekken onder het zingen van het
Wilhelmus en in de trein zitten met oranje strikjes op hun jas.

Griekse Senaat hersteld
ATHENE, 16 mei - Premier Eleftherios Venizelos van Griekenland heeft vandaag
de in 1862 afgeschafte Senaat in ere hersteld. Door deze grondwettelijke wijziging
hoopt de premier enige staatkundige stabiliteit te kunnen scheppen, die zijn
republikeinse machtsbasis moet versterken.
Venizelos is sinds mei 1928 weer terug op het politieke toneel. De republikeinen
hadden al in november 1926 de parlementsverkiezingen gewonnen. Ze namen toen
zitting in een coalitiekabinet onder leiding van Alexander Zaimis. Anderhalf jaar
later nam Venizelos het roer van hem over.
Hij sloot snel een vriendschapsverdrag met Italië en deed concessies aan
Joegoslavië dat meer faciliteiten kreeg in de corridor naar Thessaloniki, die het land
sinds 1926 had. Het akkoord met Joegoslavië mondde in maart van dit jaar uit in een
vriendschapsverdrag.
Deze buitenlandse politiek is een treffende illustratie van de internationale oriëntatie
die Venizelos vanaf het begin van zijn carrière voor ogen heeft gestaan. De liberaal
is echter nooit in staat geweest zijn macht te consolideren door de scherpe
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tegenstellingen tussen republikeinen en monarchisten in eigen land, een controverse
die sinds de oorlog het karakter van een nationaal ‘schisma’ heeft aangenomen.

Taalkwestie centraal bij verkiezingen
BRUSSEL, 26 mei - Na de Bormsverkiezing van zes maanden geleden hebben de
parlementsverkiezingen opnieuw duidelijk aangetoond dat de Vlaamse kwestie het
centrale politieke probleem is dat de publieke opinie op dit ogenblik bezighoudt.
De Frontpartij haalde 11,6% van de stemmen in Vlaanderen, wat 11 kamerzetels
oplevert (+ 5) en doet met 4 senatoren haar intrede in de Senaat. De andere winnaar
is de liberale partij, die met 28 kamerzetels er eveneens 5 op vooruitgaat. De partijen
die de meest extreme standpunten innemen ten opzichte van de taalkwestie, delen
dus de zege.
Voor de katholieken verandert er niet veel: zij verliezen 1 zetel (77). De grote
verliezers zijn ongetwijfeld de socialisten die 8 zetels zijn kwijtgeraakt (70). De
gunstige economische conjunctuur, de sociale wetten die zijn goedgekeurd door het
katholiek-liberale kabinet, de gedeeltelijke verkorting van de dienstplicht tot 8
maanden, die de socialistische 6-maandeneis ontkrachtte, het dubbelzinnige
Compromis des Belges op taalgebied en de onenigheid binnen de partij, zijn allemaal
factoren die tot deze nederlaag hebben bijgedragen. De communisten ten slotte hebben
15 000 stemmen meer behaald, maar verliezen niettemin 1 zetel.

Bloedig geweld in Berlijn
BERLIJN, 2 mei - Bij ongeregeldheden tijdens de 1-meiviering gisteren in Berlijn
zijn in totaal 19 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend personen werden
gearresteerd. Vooral in de wijken Neukölln en Wedding hebben zich op de dag van
de arbeid schermutselingen tussen politie en betogers voorgedaan.
In verband met dreigende rellen had de politiecommandant van Berlijn, de
sociaal-democraat Zörgiebel al tevoren de 1-meibetogingen verboden. Met name uit
links-radicale kringen was al enige tijd te horen dat 1 mei de dag van protest tegen
de sociaal-democratische regering zou worden. De oproepen van onder meer de KPD
had de politiecommandant geïnterpreteerd als oproepen tot geweld.
Om de naleving van het verbod te garanderen waren 13 000 man politie op de
been gebracht. Dezen konden evenwel niet verhinderen dat kleine groepjes
demonstranten zich gisteravond aaneensloten en barricaden opwierpen.
Door politie én betogers werd gisteravond van vuurwapens gebruik gemaakt. In
de loop van de avond kwam het tot bloedige straat gevechten, waarbij behalve de 19
doden ook nog een onbekend aantal gewonden viel.
De deelstaat Pruisen, waaronder Berlijn ressorteert, heeft intussen al diverse
links-radicale organisaties verboden. Daaronder zijn de Rode Front- strijdersbond,
het Rode Jongfront en de Rode Marine. Verwacht wordt dat andere deelstaten deze
verboden zullen overnemen.
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De persen in het hoofdkwartier van de Liberalen in Old Queens, St.-Victoria, draaien op volle toeren
ten behoeve van de verkiezingscampagne.

Labour behaalt net geen meerderheid
LONDEN, 30 mei - Bij de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië is de
Labourpartij als grootste uit de stembus gekomen, maar heeft net niet voldoende
stemmen behaald om als regeringspartij een werkzame meerderheid in het parlement
te hebben.
Wanneer MacDonald zou worden gevraagd een regering te vormen, zal hij steun
moeten zien te vinden bij een van de andere partijen.
Begin volgende week zal blijken of premier Baldwin bereid is zijn functie neer te
leggen of met een minderheidsregering zal doorgaan. Hij kan aanblijven tot het
parlement anderszins beslist.
In politieke kringen heerst de opvatting dat de verkiezingsuitslag niet als een
mandaat voor het socialisme kan worden uitgelegd. De premier zou daarom niet het
recht hebben de regering van het land aan de socialisten over te dragen.
Zeker is dat Baldwin zich niet meer tot de Liberalen van Lloyd George zal wenden
om een Conservatief kabinet in stand te houden.

De nationalistische kandidaat Sir Oswald Mosley wordt toegejuicht in Smethwick, waar hij een
meerderheid van 6500 stemmen behaalde.
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1.
Tussen Nederland en Bolivia wordt een handelsverdrag gesloten.

1.
In Munchen vindt een massale manifestatie van de rechtsnationale oud-strijdersbond
Stahlhelm plaats tegen het Young-plan tot herziening van de Duitse herstelbetalingen.
→

3.
Chili, Peru en Bolivia bereiken een akkoord over het betwiste Tacna-Arica-gebied.
→

5.
In Groot-Brittannië treedt het tweede Labourkabinet-Mac-Donald aan dat het
kabinet-Baldwin opvolgt.

7.
Paus Pius XI vaardigt de Grondwet van Vaticaanstad uit.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

9.
Venezolaanse opstandelingen nemen bezit van Willemstad op Curaçao en ontvoeren
gouverneur Fruytier

14.
Tussen Pruisen en het Vaticaan wordt een Concordaat gesloten waarover nuntius
Pacelli al vanaf 1925 had onderhandeld. Het bisdom Berlijn en het aartsbisdom
Paderborn worden opnieuw ingesteld en de rijkstoelage aan de clerus wordt verhoogd.

21.
De Duitse regering stemt in met het Young-plan. →

26.
De ENKA-fabriek te Arnhem fuseert met de Vereinigte Glanzstoff Fabriken te
Elberfeld tot Algemene Kunstzijde Unie (AKU).

27.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Verdrag van Versailles beklemtoont
de Duitse president von Hindenburg in een rede nogmaals dat zijn land niet schuldig
is aan het uitbreken van de wereldoorlog.

29.
Het Vaticaan sluit een Concordaat met Mexico, waarmee een einde komt aan de al
sinds de Mexicaanse revolutie bestaande spanningen tussen R.-K. Kerk en Staat. →

Geboren:
12.
Anne Frank († maart 1945) Nederlands schrijfster

18.
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Jürgen Habermas, Duits socioloog; lid van de neo-marxistische Frankfurter Schule

Gestorven:
25.
Georges Courteline (ps. van G. Moineaux) (25-6-1858) Frans satirisch
(toneel)schrijver

Felle Duitse campagne tegen Young-plan
BERLIJN, 20 juni - In Duitsland is een buitengewoon heftige en geladen campagne
aan de gang tegen het zogenaamde Young-plan ter herziening van de Duitse
herstelbetalingen aan de vroegere Geallieerden. Overal in het land worden protest
bij een komst en gehouden en de Duitse industrie heeft vandaag verklaard dat de
herstelbetalingen ‘het produktievermogen van de Duitse economie te boven gaan’.
De regering van de sociaal-democraat Müller houdt desalniettemin vast aan haar
voornemen om de Young-voorstellen te aanvaarden en dat doet het prestige van dit
kabinet tot onder het nulpunt dalen.
Het plan van de Amerikaanse bankier Owen D. Young is de afgelopen weken op
een conferentie van experts in Den Haag uitgewerkt. Het voorziet in een verlaging
van de herstelbetalingen voor Duitsland in vergelijking met het Dawes-plan van
1924. Volgens het nu bepaalde compromis moet Duitsland jaarlijks 1,7 miljard mark
betalen tegen 2,5 miljard volgens het Dawesregime. Er is tevens voorzien in een
adempauze om de Duitse economie tot ontplooiing te laten komen. Het Young-plan
gaat uit van herstelbetalingen tot het jaar 1988.
Rijkskanselier Müller - toevallig ook de man die destijds zijn handtekening zette
onder het Verdrag van Versailles - is door dit Young-plan in eigen land mikpunt van
felle kritiek geworden. De emoties laaien op en doen in intensiteit denken aan de
maanden rond de Duitse ondertekening van het Verdrag van Versailles.
Werkgevers, landbouworganisaties en radicale verenigingen protesteren om het
hardst en de paramilitaire organisatie van oud-frontstrijders, Stahlhelm, ageert in
diverse steden en verspreidt pamfletten. Tegelijk met de herstelbetalingen wordt de
Republiek van Weimar in vele pamfletten naar de mestvaalt verwezen.
Een van de meest opmerkelijke verschijnselen in dit protest is het geleidelijke
samengaan van conservatiefmonarchale stromingen, vertegenwoordigd door
bijvoorbeeld Stahlhelm en de Duits-nationale Volkspartij enerzijds en de
nationaal-socialisten anderzijds. De traditionele nationalisten in de DNVP zijn de
laatste tijd steeds verder in rechts-radicale richting gegaan, nadat de partij in gematigde
gedaante vorig jaar de verkiezingen had verloren.
Alfred Hugenberg - de krantenmagnaat
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VS-gedelegeerde Owen D. Young (links) met zijn secretaris in Berlijn.

- is intussen partijvoorzitter geworden en stimuleert de rechtsradicale koers naar
vermogen. Ook in NSDAP-hoek wordt van de vorming van een soort nationaal
eenheidsfront tegen ‘Weimar’ heil verwacht.

Kerk en Staat in Mexico verzoenen zich
MEXICO-STAD, 29 juni - De Mexicaanse regering en de katholieke bisschoppen
hebben hun geschillen bijgelegd. De bisschoppen aan vaardden een plechtige
verklaring van interim-president Emilio Portes Gil, dat de verplichting

Sympathisanten van de ‘Cristeros’ tijdens een tegen de Mexicaanse regering gerichte manifestatie.
De Cristeros die in een aantal Mexicaanse deelstaten actief zijn geweest, hebben de afgelopen jaren
een bloedige strijd geleverd tegen de Mexicaanse overheid omdat deze ‘de heiligste rechten van de
Rooms Katholieke Kerk’ zou aantasten. Zo werd de moord op president Obregon in de zomer van
vorig jaar gepleegd door een Cristero.

voor priesters om zich te laten registreren bij de burgerlijke autoriteiten, niet betekent
dat de regering probeert de Kerk te domineren.
Hiermee komt een voorlopig einde aan maanden van spanningen tussen Kerk en
Staat die soms het karakter hebben aangenomen van een burgeroorlog. De Kerk
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verzette zich tegen de moderniseringen zoals die in de grondwet van 1917 zijn
voorzien. In januari 1926 schreven de Mexicaanse bisschoppen dat ‘de grondwet de
heiligste rechten van de Katholieke Kerk aantast’. President Calles besloot hierop
de tegen de macht van de Kerk gerichte bepalingen in de grondwet uit te voeren:
priesters moesten zich laten registreren bij de plaatselijke autoriteiten en katholieke
lagere scholen werden gesloten.
Het conflict verscherpte zich toen de priesters hierna besloten geen missen meer
op te dragen. In Jalisco en vier andere deelstaten werden katholieke guerrillagroepjes
gevormd: de Cristeros, naar strijdkreet ‘Viva Cristo Rey’ (Leve Christus Koning).
Tot in de zomer van 1927 werden over en weer bloedige moorden begaan.
De spanningen namen daarna iets af, maar in juli 1928 werd de weer tot president
gekozen Obregon vermoord door een Cristero. Een halfjaar daarvoor waren een
priester en drie anderen veroordeeld wegens een mislukte moordaanslag op Obregon.
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Grensgeschillen tussen Chili en Peru bijgelegd
SANTIAGO/LIMA, 3 juni - Dank zij bemiddeling van de Amerikaanse president
Herbert Hoover is een definitieve regeling getroffen voor de grensgeschillen tussen
Chili en Peru. Deze geschillen vloeien voort uit de Pacific- of Salpeteroorlog, die in
1879 uitbrak.
Geschilpunt in deze oorlog vormden de rijke nitraatvelden in de Atacamawoestijn.
Deze behoorden gedeeltelijk toe aan Peru, Bolivia en Chili.
In februari 1879 bezetten 2000 Chileense soldaten de Boliviaanse havenstad
Antofagasta. Datzelfde jaar werden de Peruaanse kuststeden Iquique en Tarapaca
veroverd. Chili bezat nu het gehele nitraatgebied. De Chileense expansie werd actief
gesteund door de Britse mijnbouwmaatschappijen die het nitraat wonnen.
In 1880 zetten de Chileense troepen hun opmars voort. Ze veroverden de Peruaanse
provincies Tacna en Arica. Een jaar later veroverde Chili de Peruaanse hoofdstad
Lima. De Chilenen dwongen de verliezers Peru en Bolivia in 1883 tot de
ondertekening van het vernederende verdrag van Ancón. Bolivia verloor Antofagasta
en daarmee zijn toegang tot de Grote Oceaan. Peru moest Tarapaca opgeven. De
grensprovincies Tacna en Arica zouden voor tien jaar onder Chileens bestuur komen;
daarna zou de bevolking via een stemming kunnen beslissen of ze bij Peru of Chili
wilde horen. Deze volksstemming werd nooit gehouden.
In 1904 bereikte Chili een akkoord met Bolivia, maar een definitieve regeling met
Peru liet op zich wachten. Dit was aanleiding tot voortdurende problemen in de
inter-Amerikaanse verhoudingen. Uiteindelijk hebben beide landen zich kunnen
vinden in een verzoeningsvoorstel van de Amerikaanse president Hoover. Arica
wordt definitief toegewezen aan Chili, Tacna wordt opnieuw deel van Peru. Chili
verplicht zich een schadeloosstelling van $ 6 miljoen te betalen en een spoorlijn aan
te leggen tussen Arica en Tacna.

President Herbert Hoover.
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1.
In de VS treedt de Immigratiewet van 1924 in werking. De bedoeling ervan is het
overwicht van de uit Noord-Europa stammende bevolking te behouden.

3.
In Nederland worden algemene verkiezingen gehouden. →

3.
Op de tiende plenaire vergadering van het uitvoerend Comité van de Komintern
(EKKI) wordt N.I. Boecharin als trotskist uit de leiding gezet.

6.
De Spaanse dictator Primo de Rivera legt de ontwerptekst van een corporatistische
grondwet voor aan de volksvertegenwoordiging, de Cortes.

7.
Tussen het Vaticaan en Roemenië wordt een Concordaat gesloten.

9.
DNVP-leider en krantenmagnaat Alfred Hugenberg richt een nationaal comité op
tegen het plan-Young.

9.
In Portugal vormt generaal Ivens Ferraz een nieuwe regering, nadat die van José
Vincente Freitas op 4 juli ontslag had genomen.
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13.
In Brussel wordt een Frans-Belgisch akkoord gesloten over de financiële afhandeling
van de Ruhrbezetting.

17.
De USSR verbreekt de diplomatieke betrekkingen met China naar aanleiding van de
overname door China van het beheer over de Mantsjoerijse spoorweg.

25.
Paus Pius XI verlaat als eerste paus sinds 1870 het Vaticaan.

27.
De dijk van de Wieringermeerpolder wordt gedicht.

29.
De Belgische coureur Maurice Dewaele wint de Tour de France. →

31.
In Frankrijk volgt Aristide Briand, Raymond Poincaré op als premier. Deze had enige
dagen eerder om gezondheidsredenen ontslag genomen.

Geboren:
9.
Hassan Sa'd, als Hassan II sinds 1961 koning van Marokko

28.
Remco (Wouter) Campert, Nederlands experimenteel dichter en schrijver
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Gestorven:
15.
Hugo von Hofmannsthal (1-2-1874) Oostenrijks dichter, essayist en toneelschrijver

Een demonstratie in Mexico-Stad vóór de politiek die de regering voert ten aanzien van de Rooms
Katholieke Kerk. Kerk en staat hebben vorige maand hun geschillen bijgelegd, waardoor er voorlopig
een eind lijkt te zijn gekomen aan de gespannen verhouding.

De katholieke premier Ruys de Beerenbrouck tijdens een boerendemonstratie.

Verschuivingen minimaal
DEN HAAG, 3 juli - De Tweede-Kamerverkiezingen hebben nauwelijks enige
verandering opgeleverd ten opzichte van de verkiezingen in 1925. De RKSP, SDAP,
CHU en de Vrijzinnig Democraten zijn in zetelaantal gelijk gebleven. De AR heeft
een zetel moeten prijsgeven terwijl de SGP en CPH elk een zetel hebben gewonnen.
De koningin heeft de katholiek jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck opgedragen
een kabinet te formeren. Op Financiën blijft jhr. mr. D.J. de Geer minister.
Als pleister op de wonde voor een niet vervulde ambitie, wordt H. Colijn door de
koningin benoemd tot minister van Staat.
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Dewaele rijdt zeer regelmatige Tour
PARIJS, 29 juli - De Tour de France is gewonnen door de Belg Maurice Dewaele.
Hij reed in 186 uur, 39 minuten en 14 seconden door Frankrijk. Zijn voorsprong in
Parijs op landgenoot Demuysere bedroeg 32 minuten en 4 seconden.
Frantz, triomfator van de twee afgelopen jaren, eindigde als vijfde. Als troost liet
hij zich in de laatste etappe van Dieppe naar Parijs in de bloemetjes zetten.
In de eerste rit hees Dewaele zich al in het geel. Dat habijt stond hij niet meer af,
hoewel hij ook zijn slechte dagen kende.
De ploeg hield Dewaele, bijgenaamd de metronoom (de regelmatige ronderenner),
in het zadel en verdedigde zijn koppositie.
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1.
In het kader van de international anti-oorlogsdag vinden in tal van Europese
hoofdsteden, waaronder Amsterdam, demonstraties plaats.

4.
Met een mars van 60 000 SA'ers en SS'ers door München wordt het vierdaagse
congres van de NSDAP afgesloten.

7.
In Nederland treedt het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck aan, een
extraparlementair kabinet van rechtse (confessionele) signatuur.

11.
In Mantsjoerije vinden grensgevechten plaats tussen Russische en Chinese troepen.

11.
De Belgische wielercoureur Georges Ronsse prolongeert te Zürich zijn wereldtitel
op de weg. →
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11.
Perzië en Irak sluiten een vriendschapsverdrag.

14.
Onder grote belangstelling wordt de op 10 augustus op 74-jarige leeftijd overleden
feministe en pioniere van de seksuele hervorming Aletta Jacobs gecremeerd. Zij was
de eerste vrouw in Nederland die de universiteit doorliep en het beroep van arts
uitoefende.

24.
Arabische Palestijnen vallen in Jeruzalem orthodoxe joden aan uit onvrede met het
gebruik van de Klaagmuur, het restant van de Tempel en onderdeel van de
El-Aqsamoskee. →

Na mohammedaanse godsdienstoefeningen in de Grote Moskee te Jeruzalem vallen op 24 augustus
Arabische Palestijnen orthodoxe joden aan, uit onvrede over het gebruik van de Klaagmuur. Foto:
joden op de vlucht voor Arabieren.

24.
Turkije sluit een vriendschapsverdrag met Perzië. Eerder deze maand was zo'n verdrag
gesloten met het Koninkrijk van de Hedzjaz en Nedzed van koning Ibn Saoed.

31.
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De Haagse Internationale conferentie over het plan-Young eindigt in volledige
overeenstemming. Deel van het akkoord is de ontruiming van het Rijnland door
Frankrijk en België binnen een jaar.

Gestorven:
19.
Sergei Pavlovitsj Diaghilev (31-3-1872) Russisch balletdanser en choreograaf, stichter
van het moderne (Russische) ballet

23.
Karel van de Woestijne (10-3-1878) Vlaams schrijver en dichter

Coureur Ronsse prolongeert wereldtitel
ZÜRICH, 11 augustus - De Belgische profrenner Georges Ronsse heeft, precies
twaalf maanden nadat hij in Boedapest wereldkampioen werd, in Zürich zijn titel
met succes verdedigd. Alweer een goed seizoen dus voor Ronsse, die eerder dit jaar
al Bordeaux-Parijs won. Veel werd in Zürich verwacht van de Italianen, die alles
hadden gezet op ‘campionissimo’ Alfredo Binda (twee wereldtitels, viermaal Italiaans
kampioen en viermaal winnaar van de Ronde van Italië).
Zoals iedereen had vermoed ging Binda in de aanval tijdens de laatste klim. Alleen
Ronsse slaagde erin aan zijn wiel te blijven. Toen Binda merkte dat hij Ronsse niet
zou kwijtraken, begon hij het tempo te drukken. In die mate zelfs dat de andere Belg
Jef Dervaes, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en de Luxemburger Nicolas
Frantz weer konden aansluiten. In de spurt echter had Ronsse geen enkele moeite
met zijn tegenstanders. Tweede werd Frantz. Een zwaar teleurgestelde Binda eindigde
als derde.
Ronsse zegevierde driemaal in Bordeaux-Parijs (1927, 1929 en 1930), één keer
in Parijs-Roubaix (1927) en éénmaal in Parijs-Brussel (1928). Hij legt zich later toe
op de stayerij, waarin hij in 1934, 1935 en 1936 de Belgische titel bemachtigt. Als
tussendoortje pikte hij ook tweemaal het nationaal kampioenschap veldrijden mee.
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2.
Het Nederlandse concern Margarine Unie en het Britse Lever Bros fuseren tot
Unilever, met een Nederlandse en Britse moedermaatschappij.

5.
De Franse premier Aristide Briand stelt tijdens de plenaire zitting van de Volkenbond
te Genève de vorming van de Verenigde Staten van Europa voor. →

11.
De Rotterdamse scheepswerven Wilton en Fijenoord fuseren.

12.
Mussolini wijzigt zijn kabinet. Graaf Dino Grandi wordt minister van Buitenlandse
Zaken.

14.
De VS treden toe tot het Haagse Internationale Hof van Justitie.

17.
Britse troepen beginnen met de ontruiming van het Rijnland.

19.
In Litouwen wordt A. Woldemaras, de eerste premier van het land die zich in 1926
uitriep tot dictator, in een democratische omwenteling aan de kant gezet.
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24.
In de USSR wordt een revolutionaire week ingevoerd, bestaande uit vier werkdagen
en een rustdag.

25.
Koningin-moeder Emma opent in Amsterdam het Antonie van Leeuwenhoek
(zieken)huis, een in de behandeling van kankerpatiënten gespecialiseerd ziekenhuis
dat gehuisvest is in het voormalig Militair Hospitaal.

26.
De Deutsche Bank en de Discontobank fuseren. Het is de grootste fusie in de Duitse
bankwereld tot nu toe.

26.
In Oostenrijk wordt de christen-democraat Joh. Schrober kanselier.

28.
Op initiatief van het Nederlandse Verbond van Christelijke Letterkundige Kringen
wordt de Christelijke Auteurs Kring opgericht. Voorzitter wordt de
jeugdboekenschrijver W.G. van der Hulst.

30.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Vaccinatiewet aan. Vanwege bezwaren
in religieus-orthodoxe kringen tegen inenting bevat de wet geen verplichtingsclausule.

Geboren:
30.
Dorothee Sölle, Duits luthers theologisch publiciste
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Aristide Briand.

Voorstel Briand aan Volkenbond: verenigd Europa
GENÈVE, 5 september - De vorming van de Verenigde Staten van Europa is het
doel waarnaar gestreefd moet worden. Dat heeft de Franse premier, Aristide Briand,
vandaag verklaard tijdens de plenaire zitting van de Volkenbond in Genève.
Briand, de ‘pelgrim van de vrede’, wil de economische banden tussen de Europese
landen sterk aantrekken en collectieve veiligheidsovereenkomsten sluiten. Frankrijk
heeft daarbij overigens het zekere voor het onzekere genomen, daar het in het oosten
van het land is begonnen met de bouw van de zogenaamde ‘Maginot-linie’, een reeks
bunkers die als het ware een muur moet vormen om een eventuele vijand tegen te
houden.
Dat neemt niet weg dat Stresemann, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
vanouds Briands vriend, enthousiast is voor de plannen van degene die lange tijd
zijn Franse ambtgenoot is geweest. Stresemann zal dat een dezer dagen tijdens een
toespraak op de plenaire zitting van de Volkenbond toelichten. Of Briands voorstel
elders ook in dezelfde mate wordt toegejuicht, valt overigens sterk te betwijfelen.
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3.
De Britse Labourregering-MacDonald knoopt weer diplomatieke betrekkingen aan
met de USSR.

6.
Onder massale belangstelling wordt de op 3 oktober overleden Duitse minister van
Buitenlandse Zaken Gustav Stresemann (51) in Berlijn begraven. →

7.
De Britse prime-minister, Ramsay Mac-Donald, op staatsbezoek in de VS, spreekt
als eerste Britse premier het Congres toe.

15.
Het Duitse kabinet publiceert een oproep tot het volk tot onthouding van steun aan
het door Hugenberg en Hitler aangevraagde plebisciet tot afwijzing van het
plan-Young.

16.
In Maastricht schiet de politie op een groep stakers van de op 22 juli stilgelegde
Zinkwit-Maatschappij. De socialist Becker die een gewonde kameraad in veiligheid
wilde brengen en de agent Houben verliezen hierbij het leven.
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16.
In Afghanistan roept Mohammed Nadir Khan, die op 8 oktober Kaboel ingenomen
en de in januari aan de macht gekomen Habiboellah Ghazi (eig. Batsja-i-Sakaw)
verdreven heeft, zich uit tot sjah. Hiermee is definitief een einde gekomen aan de
Barakzai-dynastie, die het land vanaf 1835 regeerde.

22.
De Labourleider James H. Scullin vormt in Australië een kabinet.

22.
De Franse regering-Briand komt ten val.

24.
In Brussel vindt de verlovingsplechtigheid plaats van prinses Marie-José met de
Italiaanse kroonprins Umberto. Het feestgedruis wordt verstoord door een mislukte
aanslag. →

24.
De beurskrach van Wallstreet bestempelt deze dag tot zwarte Donderdag. →

31.
In Egypte worden de grondwettelijke rechten hersteld die koning Foead in 1928
buiten werking had gesteld.

Gestorven:
28.
Fürst Bernhard Heinrich Martin von Bülow (2-5-1849), Duits staatsman

Rampzalige crash op beurs Wallstreet
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NEW YORK, 24 oktober - De handel in aandelen, die in de afgelopen jaren steeds
koortsachtiger was geworden en tot steeds hogere koersen had geleid is ingestort.
Nadat zich twee dagen geleden al een scherpe toersval van gemiddeld 18 punten
had voorgedaan en er op die dag niet minder dan 12 miljoen aandelentransacties
hadden plaatsgevonden, is er nu een regelrechte paniek op de beurs uitgebroken.
Weliswaar trachten bankiers nog met een interventie van $ 240 miljard het vertrouwen
van aandeelhouders te herstellen, maar de val blijkt niet meer te stuiten. Op de 29ste
oktober tuimelen de vijftig belangrijkste aandelen bijna 40 punten naar beneden en
vinden bijna 16,5 miljoen transacties plaats, een absoluut record.
Over die dinsdag gaan verhalen dat enorme aandelenpakketten, die voor geen
enkele normale prijs een koper kunnen vinden, voor een paar stuivers in het bezit
komen van toevallig aanwezige

Grote paniek breekt uit op de beurs van Wallstreet in New York.

loopjongens. De torenhoge stijging van de laatste tijd is vooral het gevolg van de
windhandel die in aandelen is ontstaan. Door de voortdurende stijging was het
mogelijk geworden aandelen aan te schaffen met een kleine aanbetaling en ze af te
betalen met de winst van de inmiddels in waarde gestegen aankoop. Daardoor staat
tegenover de aandelen echter niet voldoende geld.
De enorme koersval leidt ertoe dat banken en bedrijven de uitstaande leningen
gaan terugvragen, waardoor een lawine van faillissementen ontstaat die veel mensen
tot de bedelstaf brengen.

Dood Stresemann markeert einde van een tijdperk
BERLIJN, 3 oktober - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Gustav
Stresemann, is vanmorgen vroeg op 51-jarige leeftijd aan een hersenbloeding
overleden. Stresemann was al geruime tijd ziek, maar had tot het laatst
waarschuwingen van zijn arts in de wind geslagen. Gisteravond nog had hij zijn partij
met veel moeite overreed om de nieuwe sociale plannen van het kabinet niet te
blokkeren.
Stresemann heeft zes jaar lang het buitenlands beleid van zijn land bepaald. Dit
beleid stond in het kader van de verzoening met Frankrijk en hij kreeg hiervoor samen
met zijn Franse collega Aristide Briand in 1926 de Nobelprijs voor vrede. Zijn laatste
succes was de voorgenomen ontruiming door Frankrijk van het Rijnland, die in
augustus jongstleden werd afgesproken. Stresemann heeft zich steeds ingezet voor
de Republiek van Weimar, hoewel hij tot 1918 een annexionistisch standpunt vertolkte
en de onbeperkte duikbootoorlog steunde. Voor Stresemann was echter de door hem
na 1918 gevolgde koers een kwestie van nuchtere belangenpolitiek, om Duitsland
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de kans tot economische wederopbouw te verschaffen. ‘Nationale Realpolitik’,
noemde hij dit.
In de eerste reacties vandaag wordt gezegd dat met de dood van Stresemann een
tijdperk ten einde is en de republiek een onzekere toekomst tegemoet gaat. Ook in
het buitenland wordt bezorgd gereageerd op het bericht van zijn dood.

Verloving van prinses Marie-José met Umberto, kroonprins van Italië.

Mislukte aanslag op prins
BRUSSEL, 24 oktober - Vandaag is in Brussel een mislukte aanslag gepleegd op
kroonprins Umberto van Italië.
Umberto, die zich in Brussel zal verloven met prinses Marie-José, was vanochtend
op weg naar het graf van de Onbekende Soldaat, toen een jonge student met een
groot vernikkeld pistool van een afstand van 30 meter op hem schoot.
De prins bleef ongedeerd, en de dader, de 21-jarige Fernando de Rosa, kon meteen
worden aangehouden. Hij werd door omstanders lelijk toegetakeld, waarbij hij
verschillende tanden kwijtraakte.
Er werden in de stad 32 verdachte Italianen opgepakt. De twee Brusselse
politiemannen die de aanslag verijdelden, krijgen van de prins zilveren
sigarettenkokers met zijn naam en een kroontje erop aangeboden.
Minister Hymans van Buitenlandse Zaken heeft de Italiaanse kroonprins de excuses
van de Belgische regering overgebracht.
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1.
In Frankrijk wordt André Tardieu benoemd tot formateur nadat Daladier zijn opdracht
heeft moeten teruggeven.

9.
In Amsterdam wordt onder auspicien van de Film Liga, waarvan de schrijver Menno
ter Braak de motor is, met de film La Passion de Jeanne d'Arc (regie Carl Dryer) de
bioscoop De Uitkijk geopend. Het is het eerste avant-gardetheater in Nederland.

13.
In Basel (Zwitserland) wordt een internationale bank gesticht in het kader van de
uitvoering van het plan-Young inzake de Duitse herstelbetalingen.

17.
De NSDAP wint fors bij de gemeenteraadsverkiezingen in Pruisen.

17.
Met steun van oud-president Calles wordt door de Mexicaanse
volksvertegenwoordiging de revolutionaire kandidaat Pascual Ortiz Rubio tot president
gekozen. →
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17.
Stalin weet de uitstoting van Boecharin uit het Politburo te bewerkstelligen. Ze
behoren tot de zogenaamde rechtse oppositie. →

18.
De USSR zendt troepen de grens van Mantsjoerije over, in verband met de eenzijdige
overname van de spoorlijn aldaar door de Nanking-regering.

18.
In Utrecht overlijdt mgr. Henricus van de Wetering (79), die sinds 1895 aartsbisschop
van Utrecht was.

25.
Het Belgische kabinet-Jaspar komt ten val ten gevolge van onenigheid tussen de
regeringspartijen over de taalkwestie. →

30.
De geallieerde troepen voltooien de ontruiming van de tweede bezettingszone in het
Rijnland, zoals afgesproken is in het plan-Young.

Geboren:
11.
Hans Magnus Enzenberger, Duits schrijver

12.
Grace Kelly († 14-9-1982) Amerikaans filmactrice

Gestorven:
6.
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prins Max von Baden (10-7-1867) Duits liberaal edelman

24.
Georges Benjamin Clemenceau (28-9-1841) Frans radicaal-socialistisch politicus

Stalin overwint ‘rechtse oppositie’

Josef Stalin en Aleksej Ivanovitsj Rijkov.

MOSKOU, 25 november - Stalin heeft in de Russische communistische partij een
belangrijke overwinning geboekt op de ‘rechtse oppositie’, bestaande uit de
partij-ideoloog en voormalig Komintern-voorzitter Nicolai Boecharin, de voorzitter
van de Raad van Volkscommissarissen Aleksej Rykov en de leider van de Russische
vakbond Michaël Tomski. Deze drie vooraanstaande partijleden voerden oppositie
tegen Stalins politiek van snelle industrialisatie en gedwongen collectivisatie van de
landbouw in de Sovjet-Unie.
Boecharin, die op 17 november uit het Politburo was gezet, en zijn twee
geestverwanten hebben vandaag een verklaring uitgegeven waarin zij zich geheel
achter Stalins politieke lijn scharen. ‘We beschouwen het onze plicht te verklaren
dat in dit conflict de partij en het Centraal Comitë gelijk hebben... we zullen een
definitieve strijd tegen alle deviaties van de partijlijn voeren, in het bijzonder tegen
rechtse deviaties,’ zo delen zij mee.

Regering-Jaspar gevallen
BRUSSEL, 25 november - Na drieënhalf jaar regeren is in België het
katholiek-liberale ministerie-Jaspar, vermoeid door een reeks tegenstellingen en een
groot aantal ministerswisselingen uiteengevallen.
De moeilijkheden rond de vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit hadden
de solidariteit binnen de regering aangetast. Verder werd de gevoerde deflatiepolitiek,
als remedie tegen de economische crisis, door de meerderheid bekritiseerd. Bij de
behandeling, deze maand, van regeringsontwerpen inzake het taalgebruik in
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bestuurszaken en in het lager en middelbaar onderwijs raakte de politieke toestand
bijzonder ontvlambaar, toen bleek dat de liberalen het opnieuw voor de francofone
minderheden in Vlaanderen opnamen.
Uiteindelijk is Jaspar, na onenigheid tussen de regeringspartners betreffende een
katholiek voorstel om het budget van landsverdediging in te krimpen, naar de Koning
gestapt.

Rubio president in Mexico
MEXICO-STAD, 17 november - Pascual Ortiz Rubio is gekozen tot president van
Mexico. Ortiz Rubio is een vertrouweling van ex-president Calles, die achter de
schermen de eigenlijke macht in handen blijft houden.
De presidentsverkiezingen waren nodig omdat de winnaar van de verkiezingen
van 1928, Obregon, vóór zijn installatie werd vermoord door een katholiek activist.
Minister van Binnenlandse Zaken, Emilio Portes Gil, ook een vertrouweling van
Calles, werd daarna gekozen tot interim-president. Calles heeft inmiddels, na als
minister van Oorlog een rebellie van lokale machthebbers in het noorden te hebben
onderdrukt, de Nationale Revolutionaire Partij, PNR, opgericht.
De PNR wordt de officiële partij van het regime, en verenigt de politici en de
militaire leiders die sinds 1920 de macht hebben in Mexico. De oprichters hopen zo
verzekerd te zijn van voortdurende controle over het land. Politieke groepen,
vakbonden en boerenorganisaties die buiten de partij om actief proberen te zijn,
worden door de politieke machthebbers met harde hand onderdrukt.
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3.
Uit onvrede over de koers van partijvoorzitter Hugenberg verlaten tien afgevaardigden
de Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP) en gaan een eigen Rijksdagfractie vormen.

4.
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Koning Albert weigert in tweede instantie het ontslag van het kabinet-Jaspar, dat
gestruikeld was over de taalkwestie.

5.
Tadzjikistan in Aziatisch Rusland wordt een autonome Sovjetrepubliek.

6.
In Turkije wordt vrouwenkiesrecht ingevoerd.

8.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beieren en Thüringen gaan de nazi's (NSDAP)
sterk vooruit.

10.
De Nederlandse arts Christiaan Eijkman ontvangt de Nobelprijs voor zijn ontdekking
van de oorzaak van beri-beri en zijn vitaminenonderzoek. →

10.
Bij de regeringsverklaring van het nieuwe Belgische kabinet-Jaspar wordt het door
de socialistische leider Vandervelde ervan beschuldigd de grootindustrie en de
bankwereld te steunen. →

14.
In Griekenland wordt Alexander Zaimis gekozen tot president, als opvolger van
admiraal Koundouriótis.

21.
De Duitse minister van Financiën Rudolf Hilferding (SPD) neemt ontslag. Eerder
deze maand had hij nog een politieke overwinning behaald toen de Rijksdag zijn
economisch herstelprogram aannam.
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22.
Te Chaborowsk komen Russische en Chinese vertegenwoordigers tot
overeenstemming om het spoorwegconflict bij te leggen. De Russische troepen zullen
Mantsjoerije ontruimen en de geschillen zullen op een nog te houden conferentie
besproken worden.

22.
Het door Hugenberg en Hitler aangespannen plebisciet over de afstemming van het
plan-Young krijgt 5,8 van de 20 miljoen benodigde stemmen.

29.
Op Java worden Soekarno en andere nationalistische leiders door de Nederlandse
koloniale overheid gearresteerd. →

Gestorven:
20.
Émile Loubet (31-12-1838) Frans staatsman; president van 1899-1906
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Gouverneur-generaal De Graeff bij zijn aankomst in Indië in 1926.

Soekarno wordt opgepakt
BANDOENG, 29 december - Naar aanleiding van het gerucht dat de PNI (Partai
Nasional Indonesia) zou overwegen om op 1 januari 1930 een machtsgreep te plegen,
heeft de politie in Bandoeng op bevel van gouverneur-generaal jhr. mr. A.C.D. de
Graeff, huiszoeking gedaan in alle kantoren en bij alle leiders en propagandisten van
de PNI. Enkele honderden personen zijn hierbij gevangengenomen, onder wie de
oprichter en voorzitter van de partij, ir. Soekarno.
Algauw wordt bijna iedereen weer vrijgelaten. Alleen Soekarno en drie
medebestuursleden worden in augustus 1930 voor de Landraad van Bandoeng gedaagd
op beschuldiging van het aanzetten tot verzet tegen het koloniale gezag.
In zijn pleitrede schildert Soekarno de bloei waartoe zijn land zal komen als het
eenmaal vrij en onafhankelijk is geworden.
Van het viertal wordt Soekarno tot de zwaarste straf veroordeeld: vier jaar. Hij
wordt opgesloten in de Soekamiskingevangenis, iets ten zuiden van Bandoeng. Hij
mag er geen boeken met een politieke inhoud lezen. De bijbel en vooral de koran
worden door hem bestudeerd.

Nobelprijs voor bacterioloog Eijkman
STOCKHOLM, 10 december - De Nederlandse bacterioloog Christiaan Eijkman
heeft de Nobelprijs voor geneeskunde in ontvangst genomen. Hij deelt de prijs met
de Britse biochemicus Frederick G. Hopkins. Eijkman heeft de onderscheiding
gekregen voor zijn onderzoek naar een bepaalde aandoening (polyneuritis) bij kippen,
waarbij een verband met de gevreesde ziekte beri-beri werd vermoed.
Aan het eind van de vorige eeuw ontdekte Eijkman dat het zilvervliesje van de
rijstkorrel stoffen bevat, die onontbeerlijk zijn voor een goede gezondheid en de
opbouw van voldoende weerstand tegen ziekten. Pas drie jaar geleden zijn deze
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bestanddelen daadwerkelijk geïsoleerd: vitamine Bl. Samen met Hopkins heeft
Eijkman op deze manier de grondslag voor de vitamineleer gelegd.

Groot tumult in Belgisch parlement
BRUSSEL, 10 december - Bij de bespreking van het regeringsbeleid voor het
zittingsjaar 1929-1930 heeft Emile Vandervelde fors uitgehaald naar de voorgestelde
fiscale maatregelen.
Eerst hekelde hij het voornemen van de bewindvoerders om belastingen te heffen
op het vermoedelijke in komen en niet op het werkelijke inkomen. Vervolgens noemde
Vandervelde het voorstel om de supertaks af te schaffen, een maatregel die alleen
de welgestelden ten goede zal komen.
Vandervelde klaagde over de druk die de grootindustrie op de regeringspolitiek
uitoefent, en sprak van de dictatuur van de bankwereld. ‘De bankpaleizen beheersen
de regeringspaleizen’, riep hij uit. Toen de katholieke minister Houtart, in zijn repliek,
de woorden van Vandervelde beledigende insinuaties noemde, werd het tumult zo
groot, dat de vergadering door de kamervoorzitter moest worden geschorst.
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1.
In Egypte wordt de Wafd-leider Nahas Pasja opnieuw premier

3.
In Den Haag wordt de tweede intergeallieerde conferentie over de Duitse
herstelbetalingen geopend. De Belgische premier Jaspar treedt opals voorzitter. →

8.
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De Belgische prinses Marie-José treedt in Rome in het huwelijk met de Italiaanse
kroonprins Umberto.

11.
In Portugal komt het kabinet Ivens Ferraz ten val, omdat de leider van de Katholieke
partij, Antonio de Salazar, het oneens is met de toenadering tot de constitutionele
republikeinen.

14.
Te Lima komen Spanje en Peru overeen hun geschillen aan pauselijke arbitrage te
onderwerpen.

17.
In Nederland komt de tweede Landelijke Metaal CAO tot stand; de eerste - van 1919
- was door de opstelling van de in de Metaalbond georganiseerde werkgevers nooit
verlengd. De CAO stelt onder meer fabriekskernen in de grootmetaal verplicht.

17.
Twee Russische oorlogsbodems passeren de Dardanellen. Hiermee maakt de USSR
duidelijk dat ze de bepalingen in het Verdrag van Locarno die dat verbieden, niet
erkent.

20.
De intergeallieerde conferentie over de Duitse herstelbetalingen wordt succesvol
afgesloten. In het door de vertegenwoordigde landen getekend verdrag wordt het
plan-Young bijgesteld. →

21.
In Londen wordt een internationale maritieme conferentie geopend, een voortzetting
van de in 1921 en 1922 te Washington gehouden conferentie.

23.
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In Thüringen wordt de nazi Wilhelm Frick minister van Binnenlandse Zaken. Hij is
de eerste NSDAP-er die zitting heeft in een (deelstaat)regering. →

25.
Nederland gaat een haven bouwen in China. →

26.
Jawaharlal Nehru, leider van de radicale socialistische fractie van het Indiase Nationale
Congres, roept de onafhankelijkheid van India uit. →

28.
De Spaanse dictator Primo de Rivera wordt gedwongen af te treden. →

Wilhelm Frick.

Nazi aangesteld als minister in Duitse deelstaat
BERLIJN, 23 januari - In de Duitse deelstaat Thüringen is een nationaal-socialist
minister geworden. Het is Wilhelm Frick, die de portefeuilles van Interne
Aangelegenheden en Onderwijs gaat beheren.
Frick geldt al jaren als een trouwe aanhanger van de NSDAP en van Adolf Hitler.
Frick was onder meer betrokken bij de mislukte putsch van de NSDAP in november
1923 in München. Het ministerschap van Frick hangt samen met de stemmenwinst
die zijn partij bij de recente regionale verkiezingen heeft geboekt. Niet alleen in
Thüringen maar ook eerder al in Saksen en Baden won de NSDAP er zetels in de
parlementen bij. In Thüringen zelf, waar 8 december vorig jaar werd gestemd,
verhoogde de NSDAP haar aandeel in de stemmen van 4,6 naar 11,3 procent. Deze
winst wordt algemeen toegeschreven aan de campagne tegen de herstelbetalingen
volgens het Young-plan. Hierbij heeft de NSDAP de steun gekregen van de
conservatieve nationalisten en tevens veel publiciteit in de persorganen van Alfred
Hugenberg ondervonden.
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Nederland gaat haven bouwen in Chinese republiek
TIANJIN, 25 januari - Het hoofd van de Chinese Jingning-spoorweg, Goo Ji-yi, heeft
vandaag als vertegenwoordiger van het bestuur van Mantsjoerije in Tianjin een
overeenkomst getekend met een Nederlands havenbedrijf.
Het contract voorziet in de bouw van de haven van Huludao in de Baai van
Liaodong, ten noorden van de Gele Zee.
De bouw dient over vijfeneenhalf jaar te zijn voltooid. Bij overschrijding van deze
termijn dient het Nederlandse bedrijf circa ƒ 1000 boete per dag te betalen. Totale
kosten bedragen ƒ 6,5 miljoen.
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Nehru roept onafhankelijkheid India uit
LAHORE, 26 januari - Jawaharlal Nehru, zoon van de gematigde oppositieleider
Motital Nehru en leider van de radicale socialistische fractie binnen het Indiase
Nationale Congres, heeft vandaag met instemming van de partij de nationale
onafhankelijkheid van India uitgeroepen.
Hiertoe was vorige maand besloten nadat de Britse overheid het ultimatum om
India binnen een jaar de dominionstatus te verlenen, had laten verlopen. Het Congres
besloot voortaan niets minder dan de onafhankelijkheid te eisen, en gaf Mahatma
Gandhi toestemming opnieuw een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid af te
kondigen. De laatste maal dat Gandhi een dergelijke actie leidde, in 1922, spoelde
over India een golf van geweld waarbij vele mensen gedood werden en duizenden
politici in de gevangenis verdwenen.
Vandaag zullen, volgend op de aankondiging in Lahore, overal in het land

Demonstratie in Bombay voor de onafhankelijkheid van India. In het midden staat het symbool van
Gandhi: een spinnewiel.

Congresleden een speciale gelofte afleggen dat zij alles in het werk zullen stellen
om de nationale onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Voortaan zal deze dag als
Nationale Onafhankelijkheidsdag gevierd worden.

Duitse herstelbetalingen vastgesteld
BERLIJN, 20 januari - De omvang van en de wijze van betalen bij de Duitse
herstelbetalingen zijn definitief vastgelegd.
Dat is gebeurd op een conferentie van de betrokken landen in Den Haag, waar
voor Duitsland de ministers Julius Curtius van Buitenlandse Zaken en zijn collega
Wilhelm Groener van Defensie aanwezig waren.
Duitsland heeft zich in een slotdocument officieel verplicht om de nu aanvaarde
regeling ook uit te voeren. Er zal een internationale bank voor de betalingen worden
opgericht om de geldstroom te coördineren. Tevens kan Duitsland bij deze bank zijn
schuldpapieren deponeren. De Duitsers krijgen de mogelijkheid om de betalingen
tijdelijk stop te zetten - een moratorium - indien de Duitse munt in gevaar zou komen.
In geval van meningsverschillen zal niet meer buiten Duitsland om door de
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ex-Geallieerden worden beslist maar treedt een strikt aan regels gebonden
arbitrage-instituut in werking.

Spaanse dictator De Rivera treedt af
MADRID, 28 januari - De Spaanse generaal Primo de Rivera, die in 1923 de macht
greep, is als premier afgetreden nadat het leger heeft duidelijk gemaakt dat het hem
niet langer wenst te steunen.
De afgelopen twaalf maanden was de kritiek op Primo de Rivera sterk toegenomen:
studentenrellen en kleine militaire opstanden zetten de dictatuur onder druk. Maar
het zijn vooral de dalende waarde van de peseta, veroorzaakt door de kapitaaluitvoer,
de slechte oogsten, de teruglopende betalingen van naar Zuid-Amerika geëmigreerde
Spanjaarden en de wereldrecessie, die tot een storm van kritiek op het regeringsbeleid
hebben geleid. Het. aftreden van minister van Financiën Calvo Sotelo kon het regime
niet meer redden, te meer omdat ook koning Alfonso XIII de impopulariteit van
Primo de Rivera en de algehele onvrede als een bedreiging voor zijn eigen positie
ging zien.
Op 26 januari vroeg Primo de Rivera aan de commandanten van de militaire regio's
van Spanje of hij hun steun nog had. Omdat een duidelijk ‘ja’ uitbleef, besloot hij
af te treden en zich terug te trekken in Parijs, waar hij na anderhalve maand zou
overlijden. Generaal Berenguer, Hoge Commissaris in Marokko, heeft als nieuwe
premier nu de taak gekregen het land te normaliseren en de monarchie te redden.

Generaal Miguel Primo de Rivera en koning Alfonso XIII (eerste rij links en tweede van links).
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6.
Een commissie van de Amerikaanse Senaat bepleit hervormingen op Haïti en spreekt
zich uit voor steun aan de presidentskandidaat Stenio Vincent.

8.
Na twee dagen debatteren neemt de Franse Assemblée het regeringsvoorstel aan om
een sociale verzekering in te voeren.

10.
Er wordt een begin gemaakt met de droogmaling van de Wieringermeer.

17.
De Franse regering-Tardieu komt ten val.

18.
Te Genève begint een internationale conferentie over harmonisatie van
douanetarieven.

18.
De Amerikaanse astronoom Clyde Tombaugh, die werkzaam is op het Lowell
Observatorium te Flagstaff (Arizona), ontdekt een nieuwe planeet die hij Pluto doopt,
naar de initialen van zijn collega Percival Lowell. Lowell had via mathematische
berekeningen de plaats van de planeet bepaald.

21.
De Japanse presidentsverkiezingen worden gewonnen door de liberalen. Dezen
krijgen 273 zetels, tegenover 174 zetels voor de conservatieven.
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22.
De Oostenrijkse kanselier Johannes Schober brengt een bezoek aan Berlijn. →

23.
De nazi Horst Wessel, een Sturmführer, bezwijkt na een moordaanslag. Hij is de
tekstschrijver van het in nazi-kringen populaire lied Die Fahne hoch.

25.
Het pasgevormde Franse kabinet-Chautemps verkrijgt niet het vertrouwensvotum
van de Assemblée en wordt demissionair.

26.
In het Vaticaan overlijdt kardinaal Merry del-Val, die van 1904-1914 staatssecretaris
van het Vaticaan was.

28.
De Duitse Rijksdag neemt na veertien dagen van felle debatten het plan-Young aan.
Hiertoe was een interventie van president von Hindenburg nodig om de rechts-radicale
DNVP van Hugenberg tot matiging te bewegen. →

Geboren:
23.
Jef Geeraerts, Vlaams schrijver

Gestorven:
24.
Jacobus van Looy (12-10-1855) Nederlands schrijver en schilder
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Young-plan door Duitse Rijksdag aanvaard
BERLIJN, 28 februari - Na veertien dagen van felle debatten is het Young-plan in
de Duitse Rijksdag aangenomen.
Het Young-plan, genoemd naar de Amerikaanse bankier en voorzitter van de
Internationale Commissie voor Herstelbetalingen Owen D. Young, is een nieuw plan
ter regeling van Duitse herstelbetalingen dat in de plaats komt van het Dawes-plan
uit 1924. Het voorziet in een geleidelijke aflossing van de oorlogsschuld van circa
DM 121 miljoen in 58,5 jaar, wat een verlichting van de Duitse schuldenlast betekent.
Het plan stuitte op felle weerstand van de Deutsch-Nationale Volkspartei van Alfred
Hugenberg. Een interventie van president von Hindenburg was nodig om aan de
grootste bezwaren van deze partij tegen het Young-plan tegemoet te komen. Op 17
februari ontving von Hindenburg partijleider Hugenberg en fractievoorzitter Ernst
Oberfohren, de felste tegenstanders van een parlementaire oplossing van de Duitse
herstelbetalingen, om over hun bezwaren te spreken.

Owen D. Young.

Kanselier Schober bezoekt Berlijn
BERLIJN, 22 februari - De Oostenrijkse bondskanselier Johannes Schober heeft
tijdens zijn bezoek aan Berlijn het Duitse volk via de radio toegesproken. Hij wees
de luisteraars op de gemeenschappelijke Duits-Oostenrijkse cultuur die al eeuwen
bestaat en riep beide staten op om een nieuw Europa op te bouwen. Schober - een
sympathisant van de groot-Duitse gedachte - sprak over Duitsland en Oostenrijk als
‘de twee Duitse broeders die hand in hand de zon tegemoet kunnen lopen’, nu na de
tweede conferentie van Den Haag de mogelijkheden geschapen waren om de
lijdensweg van het Duitse volk na de oorlog in Duitsland en Oostenrijk te beëindigen.
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2.
De Franse links-republikein Tardieu vormt opnieuw een regering.

5.
In de USSR wordt de Lenin-orde en de Orde van de Rode Ster ingesteld.

6.
In New York wordt een massale werklozendemonstratie door de politie
uiteengeslagen. →

12.
Tot directeur van de Duitse Bank wordt oud-kanselier Hans Luther benoemd als
opvolger van Hjalmar Schacht die uit protest tegen de uitvoering van het plan-Young
ontslag heeft genomen.

12.
Gandhi begint aan een demonstratieve tocht naar Dandi om daar door eigen
zoutwinning het Britse zoutmonopolie aan de kaak te stellen. →

12.
De Duitse president von Hindenburg ratificeert de Haagse conventies inzake het
plan-Young.

27.
Het Duitse kabinet-Müller komt ten val in verband met de voorgenomen bezuiniging
op de werkloosheidsuitkeringen. →
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28.
President von Hindenburg benoemt de leider van het Katholieke Centrum, Brüning,
tot formateur. →

28.
De Turkse regering decreteert de verturksing van Griekstalige plaatsnamen.
Constantinopel wordt Istanboel, de nieuwe hoofdstad Angora wordt Ankara.

29.
De Thüringse Landdag neemt de door minister van Binnenlandse Zaken Frick
(NSDAP) voorgestelde volmachtenwet aan.

30.
In Duitsland komt het kabinet-Brüning tot stand. Het bestaat voornamelijk uit
ministers van het vorige kabinet-Müller, zij het dat door de uittreding van de SPD
de nieuwe coalitie veel rechtser is. →

Gestorven:
2.
David Herbert Lawrence (11-10-1885) Engels dichter en schrijver

8.
William Howard Taft (15-9-1857) Amerikaans Republikeins politicus

16.
Miguel Primo de Rivera, markies van Estella (8-1-1870) Spaans militair en politicus

19.
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Arthur James Balfour (25-7-1848) Brits Conservatief politicus

VS door crisis verlamd
NEW YORK / WASHINGTON, 6 maart - De ineenstorting van de aandelenbeurs
en de daarop gevolgde reeks faillissementen van kleine banken en andere financiële
instellingen heeft een vernietigende uitwerking op het Amerikaanse bedrijfsleven.
In korte tijd loopt de industriële produktie met de helft terug, zodat de totale produktie
even groot is als in 1913. Er zijn 13 miljoen werklozen, een kwart van de werkende
bevolking.
De nood die door werklozen geleden wordt, is groot: slechts een kwart van hen
krijgt een uitkering waarvan valt te leven. In New York werd vandaag door werklozen
een massale demonstratie gehouden voor ondersteuning door de overheid. De politie
greep echter naar de wapenstok en sloeg de betoging uit elkaar.
President Hoover vindt dat de lokale overheden steun moeten geven, maar die zijn
daar meestal niet toe in staat omdat ze vaak zelf grotendeels afhankelijk zijn van een
paar ondernemingen die over de kop zijn gegaan. De zuinige manier waarop Hoover
de crisis te lijf gaat, leidt tot wrange grappen: ‘Hoovervilles’ heten bijvoorbeeld de
uit blik en karton opgetrokken krottennederzettingen waar mensen die

Werkloze betogers in New York vluchten voor de hard optredende politie.

geen huur meer kunnen betalen, leven; of ‘Hooverdekens’ de oude kranten waaronder
mensen op een bank in het park liggen te slapen.

Gandhi begint ‘zoutmars’
SABARMATI, 12 maart - De Indiase oppositieleider Mahatma Gandhi is met een
aantal volgelingen een protestmars begonnen tegen het Britse monopolie op de
winning van zout in India. In het gezelschap van 79 mannen en vrouwen verliet hij
vandaag Sabarmati-Asjram te voet voor een mars van 400 kilometer naar de kustplaats
Dandi. Daar wil hij op 5 april aanstaande het Britse verbod op particuliere zoutwinning
met voeten treden door zout uit de zee te halen.
Naar verwachting zullen duizenden Indiërs zich bij Gandhi aansluiten. Overal
langs de route staan nu al mensen te wachten op de stoet. Velen zinken op de knieën
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als Gandhi langskomt. De Britse autoriteiten vrezen dat deze zogeheten ‘zoutmars’
enorme publiciteit binnen en buiten India zal krijgen en nog meer onrust en
nationalistische aspiraties onder de Indiërs zal scheppen. De mars wordt gezien als
een belangrijk onderdeel van de door Gandhi geleide satyagraha-campagne van
burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de Britse overheersing van India.

Gandhi met volgelingen tijdens de protestmars tegen het Britse zoutmonopolie.
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Duitse kabinetswisseling
BERLIJN, 27 maart - Het kabinet van rijkskanselier Hermann Müller is gevallen.
De sociaal-democratische regeringsleider heeft bij president von Hindenburg zijn
ontslag ingediend.
Met de val van dit kabinet komt een einde aan een maandenlange crisissfeer in de
coalitiepartijen waarin het laatste restje gemeenschappelijkheid was weggeëbd en in
de publieke opinie nog slechts gehoond werd over dit kabinet van de grote
persoonlijkheden.
Hermann Müller - zelf al geruime tijd geplaagd door een galblaasontsteking - is
ten slotte gestruikeld over zijn eigen partij, waar al enige tijd het motto ‘Heraus aus
der Regierung’ hoogtij viert.
Aanleiding tot de val vormde de bezuiniging op de werkloosheidsuitkeringen,
noodzakelijk geworden door het snel stijgende leger werklozen in Duitsland. Tussen
januari vorig jaar en januari dit jaar is hun aantal van 1,8 naar 2,8 miljoen gestegen.
Om het gat te dichten hadden de bewindslieden uiteindelijk overeenstemming
bereikt ten aanzien van een bescheiden verhoging van de werkloosheidspremies voor
werkgevers en werknemers. De SPD wilde hierbij voor de arbeiders niet verder gaan
dan 3,5 procent, terwijl de andere partijen en ook het kabinet 4 procent voorstelden.
In de SPD-fractie vonden vandaag de linkervleugel en de vakbondsvleugel elkaar in
hun verzet tegen de kabinetsplannen. De partijtop vreesde anders de vakbondskaders
van zich te vervreemden. Müller heeft ten slotte zijn eigen partij niet durven trotseren
en zijn ontslag ingediend. Het ziet er niet naar uit dat de democratische partijen
voorlopig in staat zullen zijn een nieuwe coalitie te vormen.

Brüning (links) maakt een overwinningsgebaar op een partijbijeenkomst.

BERLIJN, 30 maart - Duitsland heeft een nieuw kabinet en het staat onder leiding
van de 44-jarige financieel expert en voormalig parlementariër van de katholieke
Zentrumpartei, dr. Heinrich Brüning. Brüning heeft vandaag zijn nieuwe
regeringsploeg voorgesteld, waarin afgezien van de SPD dezelfde partijen
vertegenwoordigd zijn als in het vorige kabinet.
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Het nieuwe kabinet heeft geen meerderheid in het parlement, en de kans is groot
dat het volgens de Wet op de noodtoestand zal moeten regeren zonder de steun van
de Rijksdag. De SPD spreekt in dit verband al van ‘naakte inbreuk op de grondwet’
maar de overige partijen hebben de nieuwe regering toegejuicht.
In de publieke opinie lijkt men de duidelijke machtsverhoudingen en de
doortastende autoriteit van de nieuwe regering op prijs te stellen na de permanente
crisis van de laatste maanden.
De figuur van Heinrich Brüning komt voor velen als verrassing op de voorgrond.
De katholiek Brüning - afkomstig uit Westfalen - geldt als een man van weinig
woorden, die doorgaans op de achtergrond placht te werken. Meestal liep hij tot nu
toe - bleek professorengezicht en met de dossiers onder de arm - door de
wandelgangen van de Rijksdag. Ondanks zijn ietwat ascetisch ogende ijver bleek hij
in het verleden ook een handig tacticus te zijn. Hij lijkt de president te zijn aanbevolen
door de chef van de Wehrmachtsabteilung, generaal von Schleicher, die een vriend
van von Hindenburg is en de president al geruime tijd heeft bewerkt om tot een
daadkrachtig en minder parlementair-constitutioneel kabinet te komen.
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3.
Na het overlijden van keizerin Zauditu wordt Ras Tafari alleenheerser in Abessinië.

3.
In een artikel in de Pravda verklaart Stalin de oorlog aan de koelakken, de bemiddelde
boeren.

4.
De bevelhebber van de noordelijke troepen in China, generaal Feng Yu-xiang,
verklaart de Nanjing-regering van Tjiang Kaisjek de oorlog.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

5.
De wet op de vernederlandsing van de Gentse universiteit wordt door de Koning
bekrachtigd. →

11.
De paus benoemt mgr. J.H. Janssen tot aartsbisschop van Utrecht als opvolger van
de overleden mgr. Van de Wetering.

12.
Duitsland en Oostenrijk sluiten een handelsverdrag.

14.
De Rijksdag neemt de begrotingswijzigingen van het nieuwe kabinet-Brüning aan,
die belasting verhoging en bezuiniging op de werkloosheidsverzekering inhouden.

16.
In Amsterdam wordt de Nederlandsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek
opgericht. →

17.
De Britse Labourregering sluit een handelsakkoord met de USSR.

18.
In de Indiase stad Chittagong vinden straatgevechten plaats tussen politie en
nationalisten.

22.
De op 21 januari geopende maritieme conferentie in Londen eindigt met een verdrag
over reductie van de vloten, regulering van de duikbootoorlog en beperking van de
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vliegkampschepen. Naast Groot-Brittannië ondertekenen Frankrijk, Italië, Japan en
de VS het verdrag.

26.
In Antwerpen wordt de Wereldexpositie geopend.

29.
In IJmuiden wordt door koningin Wilhelmina de Noordersluis in gebruik gesteld.

Geboren:
3.
Helmut Kohl, Duits christen-democratisch politicus

Gestorven:
1.
Cosima Wagner, geboren Liszt (25-12-1837) echtgenote van de Oostenrijkse
componist Richard Wagner

4.
Vladimir Majakovski (19-7-1893) Russisch dichter

Fiat Koning aan vernederlandsing universiteit Gent
BRUSSEL, 5 april - Koning Albert heeft de Wet op de vernederlandsing van de
universiteit van Gent bekrachtigd.
Na de totstandkoming van de ‘Nolfbarak’ was in Vlaanderen blijvend aangedrongen
op de algehele vernederlandsing van de Gentse universiteit. Het terrein daarvoor
werd geëffend door de uitspraken van het Algemeen Christelijk Werkersverbond en
de Belgische Werkliedenpartij, die zich gewonnen verklaarden voor een definitieve
taalregeling op basis van de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië.
De vernederlandsing van de Gentse universiteit was een programmapunt van de
katholiek-liberale regering-Jaspar. De liberalen stemden met deze vernederlandsing
in, maar eisten waarborgen voor de bescherming van de Franstalige minderheden in
het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Overeengekomen werd die kwestie
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op een later tijdstip te regelen. Met grote meerderheid werd het regeringsontwerp
toen goedgekeurd, door de Kamer op 5 maart, door de Senaat op 2 april. De wet
treedt met ingang van het academiejaar 1930-1931 in werking.

Oprichting van muziekvereniging
AMSTERDAM, 16 april - In de hoofdstad hebben enkele belangstellenden voor de
hedendaagse muziek de Nederlandsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek
opgericht, met als voornaamste doel het verbreiden van de Nederlandse muziek in
binnenen buitenland en tevens het onder de aandacht brengen van de nieuwste
ontwikkelingen in het buitenland. Hiertoe organiseert het bestuur, bestaande uit
Eugène Calkoen, Caspar Höweler, Georges Enderlé, Julius Hijman, Hugo Godron
en initiatiefnemer Daniël Ruyneman, uitwisselingsconcerten en
muzieklyceumconcerten; deze laatste in samenwerking met het Muzieklyceum in
Amsterdam.
Deze opzet is met name ontstaan toen bleek dat de sectie Holland van de
International Society for Contemporary Music sinds enkele jaren geen activiteiten
meer ontplooide. Maar een jaar na de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging
voor Hedendaagsche Muziek bracht Sem Dresden de sectie Holland van de ISfCM
weer tot leven, waarna beide organisaties elkaar ijverig beconcurreerden.
De Nederlandsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek zal vanaf november
1931 bovendien een informatief maandblad uitgeven.
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4.
In Amsterdam speelt het Nederlands elftal gelijk tegen België (2-2).

5.
Op last van de Britse onderkoning van India, Lord Irwin, wordt Gandhi samen met
duizenden medestanders gearresteerd. →

6.
In Brugge wordt in aanwezigheid van de Koning priesterdichter Guido Gezelle
herdacht, die 100 jaar geleden in deze stad is geboren.

6.
Japan gaat onder internationale druk akkoord met de Chinese tarievenpolitiek in ruil
voor een gunstige regeling van Japans belangrijkste exportprodukten gedurende drie
jaar.

12.
In Den Haag overlijdt op 70-jarige leeftijd de (voormalige) leider van de SDAP Pieter
Jelles I Troelstra. Hij leiddede partij, waarvan hij mede-oprichter was in 1894, tot
1925. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Op 24 mei begeleidt een stoet sociaal-democraten de op 12 mei overleden SDAP-oprichter en -leider
Pieter Jelles Troelstra naar zijn laatste rustplaats in Den Haag.

14.
Een door 1028 Amerikaanse economenondertekende petitie vraagt om een
presidentieel veto van de Hawley-Smoot Tariff Bill. De protectionistische maatregelen
waarin deze wet voorziet, zullen volgens de economen tot (inter-) nationale
repercussies leiden.

15.
Minister van Waterstaat Reymer hakt met zijn Zendtijdbesluit de knoop in de
radiowereld door. →

16.
Frankrijk en China sluiten een verdrag inzake Indo-China.

17.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken Briand zendt de Europese
Volkenbondsleden een memorandum waarin hij pleit voor een Europese Unie.
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18.
In Antwerpen wint België de returnmatch tegen Nederland met 3-1.

19.
In de Unie van Zuid-Afrika wordt aan (blanke) vrouwen kiesrecht verleend.

27.
Duitsland en Turkije sluiten een handelsverdrag.

28.
Na het terugtreden van premier Joseph Ward wordt in Nieuw-Zeeland Georges W.
Forbes premier.

Gestorven:
13.
Fridtjof Nansen (10-10-1861) Noors poolreiziger en diplomaat; Nobelprijs 1922

13.
Helena Lange (9-4-1848) Duits feministe

Gandhi gearresteerd na geslaagde mars
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De onafhankelijkheidsstrijd in India verscherpt zich. De straatgevechten met de politie nemen in
hevigheid toe.

DELHI, 5 mei - De populaire Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi
is vandaag gearresteerd op bevel van de Britse onderkoning, Lord Irwin.
Gandhi had na zijn succesvolle ‘zoutmars’ van Sabarmati naar Dandi aangekondigd
het zoutdepot van Dharlana in de provincie Surat te zullen gaan bezetten.
Zoals gebruikelijk had hij zijn voornemen kenbaar gemaakt in een brief aan de
autoriteiten en daarbij opnieuw geëist dat de Britten ‘de belasting op zout en het
verbod om als particulier zout te winnen’ zouden opheffen.
De Britse autoriteiten in India maakten zich aanvankelijk weinig zorgen over de
invloed die de mars op de situatie in het land zou hebben, totdat bleek hoezeer
Gandhi's protest overal tot de verbeeldingsprak.
De tocht van dorp naar dorp over 400 kilometer heeft onder de plattelandsbevolking
en onder de vrouwen veel anti-Britse, nationalistische sentimenten gewekt. Overal
begonnen mensen weer zelf zout te winnen of op andere manieren de voorschriften
van de Britse autoriteiten te overtreden.
Sinds het begin van een nieuwe burgerlijke-ongehoorzaamheidscampagne ruim
twee maanden geleden zijn tientallen gedood, honderden gewond en naar schatting
zestigduizend mensen gearresteerd.

Reymer publiceert fel omstreden Zendtijdbesluit
DEN HAAG, 15 mei - Minister van Waterstaat, mr. P. Reymer (RKSP), heeft in het
vandaag gepubliceerde Zendtijdbesluit de AVRO, VARA, KRO en NCRV elk
evenveel zendtijd toegekend.
Het Zendtijdbesluit is zeer fel omstreden geraakt. Zo kreeg de voorganger van
Reymer, minister Van der Vegte, een met 400 000 handtekeningen ondersteund
petitionnement waarin gevraagd werd de A VRO een geheel eigen zender te geven.
Het besluit van minister Reymer (de vier grote omroepen elk 20% van de zendtijd,
elke maandag op de zender Hilversum en elke vrijdag op Huizen een algemeen
programma - 15% - en 5% voor de VPRO) betekent dat de bestaande zendtijd van
de AVRO wordt gehalveerd.
Bovendien betekent het algemeen programma, dat mede gemaakt moet gaan
worden door niet-algemene verenigingen, dat de identitieit van de AVRO als nationale
en algemene omroep hiermee ontkend wordt. Tegenover de verontwaardiging van
de AVRO over het zendtijdbesluit staat de tevredenheid van NCRV, KRO en VARA.
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8.
De Roemeense Kamer en Senaat proclameren de uit de verbanning teruggeroepen
ex-kroonprins Carol tot koning Carol II. →

12.
In Nederland vindt een hereniging plaats van de twee elkaar beconcurrerende
communistische partijen, de door de Komintern erkende CPH (CPH-Amstel, naar
het partijgebouw te Amsterdam) en het CPH-Centraal Comité (de onder leiding van
de oude partijtop staande partij, ook Wijnkooppartij genoemd). →

17.
De Amerikaanse president Hoover ondertekent de Hawley-Smoot Tariff Bill, waardoor
de invoerrechten nog meer opgetrokken worden.

18.
In Brussel wordt het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep (NIR) opgericht,
devoorloper van de BRT. →

19.
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Het Britse Lagerhuis verwerpt een motie van de Conservatieven tot bezuiniging op
de werkloosheidsverzekering.

21.
Van wege onenigheid met de Britse Hoge Commissaris inzake de Soedan wordt de
Egyptische premier Nahas Pasja gedwongen af te treden.
Ismail Sidhi Pasja, een Britsgezinde royalist, volgt hem op.

24.
In Londen wordt het Simonrapport gepubliceerd waarin zeer voorzichtige
aanbevelingen voor democratisering in Brits Indië worden gedaan. De onder leiding
van John Allsebrook Simon staande regeringscommissie peilde vanaf 1926 de opinie
in India en werd massaal geboycot.

26.
In Duitsland wordt H. Dietrich de nieuwe minister van Financiën - hij beheerde
Economische Zaken - nadat minister P Moldenhauer (Deutsche Volkspartei) in zijn
eigen partij geen steun had kunnen vinden voor zijn dekkingsplan bij de begroting.

26.
Op het 16de partijcongres van de CPSU in Moskou verdedigt Stalin de omvangrijke
partijzuiveringen. →

30.
De laatste Franse bezettingstroepen ontruimen het Rijnland.

Geboren:
24.
Claude Chabrol, frans cineast

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Op 20 juni verlaten de laatste Franse troepen het Rijnland.

Stalin contra trotskisten
MOSKOU, 26 juni - Het 16de partijcongres van de CPSU staat geheel in het teken
van de partijzuiveringen. Aan het eind van zijn zes uur durende toespraak verdedigde
Stalin de scherpe maatregelen die tegen de zogenaamde ‘oppositionelen’ in de
communistische partij zijn getroffen.
Uit een overzicht van het Centraal Comité blijkt dat sinds het laatste partijcongres
in 1927 6500 partijleden wegens ‘trotskistische gezindheid’ zijn vervolgd. Rond de
5800 voormalige trotskisten hebben zich vrijwillig van de oppositie afgekeerd. Circa
34 000 partijleden die tot de ‘rechtse oppositie’ behoorden zijn sinds 1927 uit de
partij gezet.

Josif Stalin.

Wijnkoop weer lid CPH
AMSTERDAM, 12 juni - De in 1925 door de Komintern geroyeerde communist
David Wijnkoop is weer als lid toegelaten tot de CPH.
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Wijnkoop stichtte na zijn verwijdering uit de CPH zijn eigen partij, CPH-CC
(Centraal Comité). Voor deze partij zit hij ook in de Tweede Kamer. Nadat hij zich
weer heeft bekend tot de CPH-uitgangspunten, is Wijnkoop toegestaan zijn kamerzetel
te blijven bezetten. Twee andere voormalige CPH-leden, dr. W. van Ravesteyn en
dr. J. Romein, zijn niet overgestapt naar de officiële Communistische Partij Holland.
De andere communistische splinter, de Revolutionair-Socialistische Partij van
Sneevliet, blijft zelfstandig.

Nationale omroep België
BRUSSEL, 18juni-Vandaagisdewet van kracht geworden waarbij het Belgisch
Nationaal Instituut voor Radio-Omroep (NIR) wordt opgericht. Het NIR, dat zijn
inkomsten voor 90% van het luistergeld ontvangt, is gehouden aan objectieve
berichtgeving en mag geen handelsreclame voeren.
De Raad van Beheer, waarvan de minister van Verkeerswezen voorzitter is, is
gelijkelijk samengesteld uit Vlamingen, Walen en Brusselaars, die onderling weer
gelijkelijk zijn verdeeld in katholieken, liberalen en socialisten.
Op 1 februari 1931 om 17.00 uur zullen de uitzendingen starten, waarna de
programma's elke dag tussen 17.00 en 22.00 uur te beluisteren zijn.

Koning Carol II van Roemenië, die zijn zoon Michael na vijf jaar ballingschap is opgevolgd.

Carol volgt zijn zoon als koning op in Roemenië
BOEKAREST, 8 juni - Het Roemeense parlement heeft vandaag prins Carol, die
eergisteren na vijf jaar ballingschap in Roemenië terugkeerde, tot koning uitgeroepen.
Koning Carol II volgt zijn zoon Michael op.
Carol trad eind 1925 als kroonprins af ten gunste van zijn toen vierjarige zoon.
Daaraan was een familieruzie voorafgegaan. Carol had (en heeft) een minnares, de
in Roemenië hoogst impopulaire Magda Lupescu. Toen de kroonprins zich in 1925
met haar naar het buitenland had begeven, stelde zijn vader, koning Ferdinand, hem
een ultimatum: hij diende zonder Lupescu naar Boekarest terug te keren. Carol
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weigerde en prins Michael werd kroonprins. Toen koning Ferdinand in 1927 stierf,
werd de zesjarige Michael koning.
Het Roemeense parlement heeft prins Carol teruggeroepen in de hoop dat een
krachtig bestuur een eind kan maken aan de chaotische politieke situatie.
Regeringspartijen en oppositie wisselen elkaar in snel tempo af. De Kieswet is zo
ondemocratisch en de verkiezingen zijn zovertekend door corruptie en geweld dat
de partijloze generaal Averescu bij twee verkiezingen in één jaar eerst 52 procent
van de stemmen kon krijgen en vervolgens minder dan twee procent.
De eerste verkiezingen waren door hemzelf, de tweede door zijn liberale
tegenstanders georganiseerd.
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1.
Groot-Brittannië gaat akkoord met de onafhankelijkheid van Irak. →

1.
Het liberale Algemeen Nederlandsch Vakverbond, het Verbond van Vakorganisaties
van Hoofdarbeiders en de Centrale van Nederlandsch Overheidspersoneel fuseren
tot de Nederlandsche Vakcentrale(NVC).

3.
Bij Koninklijk Besluit wordt het Radiocontrolereglement ingesteld. De
Radiocontrolecommissie moet toezicht houden op de uitzendingen en deze naar
goeddunken censureren. Deze commissie wordt bekend onder de naam Rococo.

3.
Otto Strasser, leider van de sociaal-revolutionaire vleugel van de NSDAP, breekt
met Hitler (die steeds meer steun zoekt en krijgt in industriële kringen) en richt de
revolutionaire National-Sozialistische Partei op, ook wel Zwart Front genoemd.

7.
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In Finland trekt naar Italiaans voorbeeld de fascistische Lappo- beweging op naar
de hoofdstad Helsingfors (Helsinki) en bewerkstelligt de val van de regering-Kallio
en het verbod van de communistische partij.

14.
In Moskou wordt het 16de congres van de CPSU(b), dat op 26 juni is begonnen,
beëindigd.

19.
In België wordt de Regie van Telegraaf en Telefoon opgericht.

21.
Maksim Litvinov wordt benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van de USSR.
→

26.
De Duitse president von Hindenburg vaardigt een noodverordening uit. →

27.
De Tour de France wordt gewonnen door de Franse coureur André Leducq.

30.
In Portugal richt Salazar de Partij van Nationale Eenheid op.

30.
Uruguay wint het eerste wereldkampioenschap voetbal te Montevideo door in de
finale Argentinië met 4-2 te verslaan. →

Gestorven:
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7.
Arthur Conan Doyle (22-5-1859) Brits detective-schrijver

Regering negeert Rijksdag
BERLIJN, 26 juli - De Duitse regering van rijkskanselier Brüning heeft vandaag een
pakket maatregelen ter vermindering van het begrotingstekort vastgesteld buiten de
Rijksdag om. Het gaat hier om verminderingen van de werkloosheidsuitkeringen en
om belastingverhogingen die acht dagen geleden nog uitdrukkelijk door de
meerderheid van de Rijksdag waren afgewezen. De beslissingen van vandaag zijn
gebaseerd op zogenaamde noodverordeningen, waartoe de president volgens de
grondwet zijn toevlucht kan nemen. Met de besluiten van vandaag is de democratie
van Weimar in een nieuwe fase getreden. Want hoewel het op zichzelf om een
procedure gaat waarin in de grondwet is voorzien, is ook duidelijk dat de regering
zich ten opzichte van het parlement in een sterkere positie heeft weten te plaatsen
en het parlement zichzelf op een zijspoor dreigt te zetten.
Enkele weken geleden had rijkskanselier Brüning in geval van tegenwerking door
het parlement al gedreigd met ‘buitengewone middelen’ om de bezuinigingen te
kunnen doorvoeren. Op 16 juli was er vervolgens een dramatisch debat gevoerd in
de Rijksdag waarbij ten slotte de SPD samen met de communisten en de
nationaal-socialisten de begrotingsvoorstellen van de regering had verworpen. Toen
twee dagen later een SPD-motie tegen de noodverordening een meerderheid behaalde,
oordeelde minister van Financien Dietrich

President von Hindenburg (links achter in de auto) wordt gegroet in Speyer.

in de Rijksdag: ‘We moeten ophouden met belangenpolitiek die het werken
onmogelijk maakt; de vraag is of wij Duitsers een hoop van belanghebbenden of een
staatsvolk zijn’.
Daarop had de rijkskanselier zelf een nieuwe noodverordening van de rijkspresident
uit zijn tas getrokken waarin naar artikel 25 van de grondwet de Rijksdag werd
ontbonden. De communisten zongen daarop de Internationale terwijl de overige
partijen in diep zwijgen vervielen. Na de zomer volgen nu verkiezingen. De ontbinding
maakte de weg vrij voor noodverordeningen die niet langer van parlementaire
goedkeuring afhankelijk zijn.

Uruguay wereldkampioen voetballen
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Uruguay wordt de eerste wereldkampioen voetballen.

MONTEVIDEO, 30 juli - Als tweevoudig Olympisch kampioen viel aan Uruguay
de eer te beurt als organisator op te treden van het eerste wereldkampioenschap
voetbal. Het thuisland legde meteen beslag op de gouden beker. Uruguay had in 1924
en in 1928 het Olympisch toernooi gewonnen. Dat stond toen gelijk met de wereldtitel.
Maar in 1928 besloot de in 1904 opgerichte FIFA een eigen WK in te stellen. Uruguay
viert zijn honderdste verjaardag en zegde toe alle kosten te betalen voor de reis en
het verblijf van de Europese deelnemers. Alleen Frankrijk, België, Roemenië en
Joegoslavië staken de oceaan over. De rest schrok terug voor de lange reisduur.
Er waren nog zeven Zuidamerikaanse landen aanwezig. Mexico en Amerika (met
genaturaliseerde Engelsen en Schotten) vertegenwoordigden Noord-Amerika.
De finale werd een herhaling van de Olympische eindstrijd in 1928. En weer
bedwong Uruguay tegenstander Argentinië, dat tot de rust met 2-1 voor stond. Daarna
schoten Cea, Iriarte en invaller Castro het thuisland naar een 4-2 triomf. België bleef
steken in zijn groep, waar het klop kreeg van de Verenigde Staten (3-0) en Paraguay
(1-0).

Maksim Litvinov op Buitenlandse Zaken in USSR
MOSKOU, 21 juli - Maksim Litvinov, sinds 1921 plaatsvervangend volkscommissaris
(minister) van Buitenlandse Zaken van de USSR, is officieel volkscommissaris
geworden. Hij volgt Georgi Tsjitsjerin op, die in februari om gezondheidsredenen
is afgetreden. Litvinov wordt gezien als de logische keus voor het ministerschap.
Sinds 1921 heeft hij in samenwerking met Tsjitsjerin het buitenlandse beleid, zoals
dat was uitgestippeld door de partijleiding, bekwaam ten uitvoer gebracht. Hij was
vóór de Oktoberrevolutie al internationaal actief voor de partij, waarvan hij sinds
1898 lid is.

Isolement
Het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie is de afgelopen twee jaar gekenmerkt
door een toenemend isolement. Vóór 1928 ging de relatief grote binnenlandse vrijheid
hand in hand met het zoeken naar internationale partners. Sinds de geforceerde
industrialisatie, de collectivisatie van de landbouw en de repressieve binnenlandse
lijn op politiek en cultureel gebied werden ingezet, heeft de Sovjet-Unie internationaal
het isolement gezocht.

Eind in zicht van Brits Irak-mandaat
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LONDEN, 1 juli - Groot-Brittannië en Irak hebben een samenwerkings- en
vriendschapsverdrag gesloten, dat van kracht zal worden zodra Irak wordt toegelaten
tot de Volkenbond.
De voornaamste punten in het verdrag zijn dat Groot-Brittannië de volledige
onafhankelijkheid van Irak zal erkennen, Irak volledige verantwoordelijkheid zal
nemen voor het bestuur van zijn eigen zaken, voor de handhaving van de binnenlandse
veiligheid en, afhankelijk van het verdrag, voor de verdediging tegen buitenlandse
agressie.
Groot-Brittannië erkent dat aan zijn mandaatverantwoordelijkheden automatisch
een einde komt, zodra het verdrag van kracht wordt.
Alle Britse troepen zullen worden teruggetrokken uit Hinaidi, de grote RAF-basis
op 12 kilometer van Bagdad en van Nosjoel binnen vijf jaar na de inwerkingtreding
van het verdrag.
Irak zal gedurende die vijf jaren drie luchtmachtbases aan Groot-Brittannië
verpachten, ten westen van de Eufraat en de Sjat el-Arab. Deze bases zullen op kosten
van de Britten door Irak worden verdedigd.
Het verdrag zal vijfentwintig jaar van kracht blijven.
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3.
In de Indiase stad Bombay vinden ernstige ongeregeldheden plaats tussen nationalisten
en Britse ordebewakers. →

Protest in India tegen de zoutbelasting. Een bord met John Bull, symbool van de Britse onderdrukking
wordt getoond.

4.
In Noord-Frankrijk breekt een algemene textielstaking uit. →

5.
De Amerikaanse tennisspeelster Helen Wills-Moody behaalt voor de vierde
achtereenvolgende keer de titel bij de tenniskampioenschappen van Wimbledon.
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6.
In het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen legt de echtgenote van kroonprins
Leopold, de Zweedse prinses Astrid, die luthers opgevoed is, de katholieke
geloofsbelijdenis af.

7.
In Canada vormt Richard Bedford Bennet een Conservatieve regering.

12.
Turkse troepen steken de grens met Perzië over om de opstandige Koerden te
bestrijden die vanuit Perzië invallen doen op Turks grondgebied.

18.
Drie gematigd rechtse partijen in de Duitse Rijksdag sluiten op initiatief van de
voorzitter van de Deutsche Volkspartei, Ernst Scholz, een akkoord voor samenwerking
in de in september te kiezen nieuwe Rijksdag.

21.
De Wieringermeer, het eerste grote project van de Zuiderzeewerken, is drooggemalen.
→

24.
Bij de elfde IJzerbedevaart te Diksmuide komt het tot ernstige incidenten. →

25.
In Peru wordt Augusto Leguía, die vanaf 1919 het land als dictator bestuurde, door
een opstand gedwongen af te treden. →

25.
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Maarschalk Pilsudski grijpt in Polen weer in en laat als minister-president en minister
van Oorlog de leiders van de linkse en centrum-oppositie arresteren. →

31.
Koningin Wilhelmina viert haar vijftigste verjaardag.

Geboren:
5.
Neil Armstrong, Amerikaans astronaut

Gestorven:
4.
Siegfried Wagner (6-6-1869) Duits operacomponist en -dirigent

28.
Allvar Gullstrand (5-6-1862) Zweeds oogarts; Nobelprijs 1911

Noordfranse textielfabrieken gaan plat
PARIJS, 4 augustus - Bijna alle textielfabrieken in Noord-Frankrijk zijn plat gegaan.
Het ziet er naar uit dat de grootste textielstaking in de Franse geschiedenis is
uitgebroken.
De aanleiding is de door minister Laval van Arbeid ingevoerde verhoging van de
sociale premies. De bonden, in dit geval unaniem, vinden dat deze minstens voor
een deel betaald moeten worden door de werkgevers. De laatsten zijn daar volstrekt
niet toe bereid, vooral niet in deze onzekere tijd, nu de crisis elke dag harder toeslaat
en het met name in de textiel zeer slecht gaat. Minister Laval is al evenmin geneigd
concessies te doen. Vandaar dat een oplossing voorlopig niet in zicht komt. Het is
overigens wel de vraag hoe de stakers moeten standhouden. De voedselproblemen
waren vorige maand al nijpend in grote delen van Frankrijk, ten gevolge van het
graantekort. Het leger moest toen ingezet worden teneinde de boeren met hun oogst
te helpen en de Fransen voor zover mogelijk toch van brood te voorzien.
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Textielarbeiders in Noord-Frankrijk hebben het werk neergelegd.

Wieringermeer drooggemalen
WIERINGERMEER, 21 augustus - Nadat half februari de gemalen hun werk waren
begonnen is vandaag de Wieringermeer drooggevallen. Met de aanleg van de polder
is in feite al in 1923 begonnen, maar het werktempo was laag omdat men eerst - als
proefpolder - een stuk Zuiderzee ter hoogte van Andijk heeft ingepolderd. Het nieuwe
land wordt gebruikt voor landbouw. De kavels in de Wieringermeerpolder worden
250 bij 800 meter. Dat is aanzienlijk groter dan de normale landbouwpercelen in ons
land.

Deelnemers aan de elfde IJzerbedevaart raken slaags met gendarmes te paard.

Onrustige IJzerbedevaart
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KAASKERKE / DIKSMUIDE, 24 augustus - In aanwezigheid van tienduizenden
Vlamingen werd tijdens de elfde IJzerbedevaart in Kaaskerke/Diksmuide de IJzertoren
ingewijd.
Met de bouw van de 50 m hoge toren was op 2 juni 1928 al begonnen. In de
kruiskop met op de flanken het AVVVVK, luidde voor het eerst de klok Nele.
De bedevaart zelf verliep onrustig door hevige incidenten tussen Vlamingen en
ordestrijdkrachten. Allereerst werd het feit dat de Nederlandse en de Zuidafrikaanse
gastsprekers het land niet binnen mochten, als een regelrechte uitdaging beschouwd.
Op het einde van de plechtigheid vloog een klein vliegtuig over de menigte en gooide
Belgische vlaggetjes en vlugschriften uit, waarin de bedevaarders ‘verraders’ werden
genoemd. Toen door bedevaarders na de plechtigheid werd gevraagd de driekleur te
verwijderen van het stadhuis van Diksmuide, antwoordde de rijkswacht met een
charge. Dat was het sein voor een rechtstreeks treffen tussen IJzerbedevaarders en
ordestrijdkrachten.
Alleen de koelbloedigheid van het IJzerbedevaartcomité, dat na overleg met de
bevelhebbers de Vlamingen tot kalmte maande, heeft een bloedbad voorkomen.
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Maarschalk Pilsudski.

Pilsudski drijft Polen in richting van dictatuur
WARSCHAU, 25 augustus - Vandaag zijn in Polen op bevel van maarschalk Pilsudski
de oppositieleiders van de linkse en de centrumpartijen gearresteerd en in het oude
fort in Brest gevangengezet. Dit is het gevolg van al maanden durende spanningen
en twisten tussen het parlement (Sejm) en de regering in Polen.
De regering beschuldigt de parlementariërs van bemoeizucht, gekonkel en luiheid,
terwijl het parlement van de regering inzage eist in begrotingen en andere
regeringsaangelegenheden die onder de controle van het parlement vallen. De regering,
bestaande uit de trouwe volgelingen van Pilsudski, is fel tegenstandster van het
parlementaire stelsel, en streeft duidelijk naar een dictatoriale vorm van macht. Al
tijdens de herfstzittingen van 1929 heeft een grote groep officieren het
parlementsgebouw bezet en met pistolen in de hand geprobeerd om gunstige besluiten
af te dwingen.
Pilsudski heeft het parlement in grove taal beschreven en beledigd.
De linkse oppositie heeft sindsdien steeds vijandelijker resoluties aangenomen.
Een van deze resoluties, van een centrum-linkse groepering, is voor Pilsudski
aanleiding geweest om het parlement te ontbinden en zelf premier te worden.
Deze actie tegen de oppositie is door de politieke partijen veroordeeld. Nieuwe
verkiezingen zullen dit jaar worden gehouden, maar verdere inperking van de
democratie in Polen lijkt onafwendbaar. De officieren in de omgeving van Pilsudski
nemen steeds belangrijkere posities over van de burgerlijke bestuurders. Het land
bevindt zich op de weg naar een militaire dictatuur.

Peruaanse dictator Leguía aan de kant geschoven
LIMA, 25 augustus - De Peruaanse dictator Augusto Leguía, die sinds 1919 aan de
macht is, is afgezet. De rebellie tegen Leguía werd geleid door kolonel Luis Sánchez
Cerro. Deze heeft de macht overgenomen en verkiezingen in het vooruitzicht gesteld.
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Leguía heeft getracht met een schip naar Groot-Brittannië uit te wijken, maar hij is
gearresteerd en overgebracht naar een eilandje voor de kust van Peru.
Augusto Leguía was president van 1908 tot 1912 en kwam opnieuw aan de macht
in 1919. Hij liet zich via ongrondwettelijke verkiezingen tweemaal herkiezen. Politieke
tegenstanders, met name aanhangers van de APRA, de Alianza Popular Revolucionaria
Americana die in 1924 werd opgericht door Haya de la Torre, liet hij meedogenloos
vervolgen. De APRA pleitte voor een planeconomie en de nationalisatie van
buitenlandse ondernemingen. Leguía was de meest gruwelijke tiran die Peru tot nu
toe gekend heeft. Gesteund door overvloedige Amerikaanse kredieten begon hij in
het begin van zijn regeringsperiode met de aanleg van infrastructurele werken, onder
andere in de hoofdstad Lima. Langs de kust werden irrigatieprojecten met een totale
oppervlakte van 4000 km2 uitgevoerd. Om aan de behoefte aan hoog gekwalificeerd
technisch personeel te voldoen opende de regering een landbouwschool in Lima.
Leguía stimuleerde investeringen van Amerikaanse maatschappijen in de oliewinning,
kopermijnen en landbouw. Officieel werd de staat van horigheid van de Indiaanse
bevolking in het Andesgebergte door hem afgeschaft. Artikel 58 van de nieuwe
grondwet (uit 1920) beschermde het land van de Indianen tegen onrechtmatige
verkoop en vordering. De Indianen werden tot volwaardige burgers van Peru
verklaard, maar in de praktijk veranderde er niets aan het lot van de Indiaanse
boerenbevolking op het land van de grootgrondbezitters.
De val van Leguía werd ingeleid door de economische crisis van 1929. De waarde
van de Peruaanse export van grondstoffen kelderde. Nationalistische stromingen
konden bovendien moeilijk het akkoord aanvaarden, waarbij Peru met Chili een jaar
tevoren was overeengekomen dat Arica definitief aan Chili zou toevallen. Arica
behoorde tot 1879 aan Peru, maar werd toen door Chili veroverd in de Pacific-oorlog.
Leguía had eveneens een grensakkoord gesloten met Colombia over een betwist stuk
Amazone-oerwoud; hiertegen waren nationalisten in het leger gekant.
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5.
De liberale president van Argentinië, Hipólito Irigoyen, wordt in een coup afgezet
ten gunste van de door grootgrondbezitters gesteunde José Uriburu. →
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6.
Op het Haagse Houtrust vindt een massamanifestatie van de AVRO plaats om te
demonstreren tegen het Zendtijdbesluit van 15 mei. →

8.
In Amsterdam vindt een massale demonstratie plaats tegen de nieuwe vlootwet van
de regering. De SDAP is een petitionnementsactie begonnen.

9.
In Peking laat generaal Feng Yu-xiang zich door de noordelijke legers uitroepen tot
president van een Chinese tegenregering. →

11.
De grote textielstaking in Noord-Frankrijk, die op 4 augustus uitbrak, wordt beëindigd.
→

14.
Bij de Duitse Rijksdagverkiezingen verliezen de partijen van het centrum, de SPD
en burgerlijk rechts, en winnen de nazi's en de communisten. →

15.
In Spanje wordt, nu de perscensuur is opgeheven, de roep om afschaffing van de
monarchie steeds luider.

17.
De plenaire vergadering van de Volkenbond te Genève keurt de aanbevelingen van
de studiecommissie inzake de Europese Unie goed.

25.
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In Oostenrijk komt een rechtse regering aan de macht, met de leider van de Heimwehr,
een rechtsradicale oud-strijdersbond, Vaugoin, aan het hoofd.

25.
In een proces tegen drie leger-officieren die zijn aangeklaagd wegens hoogverraad
(ze hebben geprobeerd nazi-cellen in het leger te vormen) legt Hitler als getuige de
bedoeling van de NSDAP uit: op legale wijzede macht grijpen.

28.
In Berlijn wordt de Kampfbund gegen den Faschismus opgericht. Voorzitter wordt
H. Remmele (KPD).

Geboren:
7.
Boudewijn Albert Charles Leopofd Axel Marie Gustave van Saksen-Coburg, prins
der Belgen

Gestorven:
28.
Daniel Guggenheim (9-7-1856) Amerikaans maecenas

Op 14 september vindt in Rotterdam de jaarlijkse manifestatie van de SDAP en NVV plaats, die dit
maal in het teken staat van de crisis.
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Guomindang-leider Tjiang Kai-sjek (links) brengt een toost uit.

China in greep van machtsstrijd
PEKING, 11 september - In deprovincie Henan is het leger van Tjiang Kai-sjek een
aanval begonnen op de troepen van de opstandige generaal Feng Yu-xiang (Feng
Joe-siang). Naar verluidt zullen daarbij de steden Luoyang, Zhengzhou en de
provinciehoofdstad Kaifeng belegerd worden.
De vijandelijkheden zijn een uitvloeisel van een actie van enkele opstandige
Guomindang-generaals die de leiding van deze partij door Tjiang Kai-sjek betwisten.
Op 9 januari van dit jaar is in Peking een ‘tegenregering’ gevormd.
De overlevingskansen van dit bewind worden door waarnemers niet hoog
aangeslagen. Naast interne meningsverschillen wordt de nieuwe regering bedreigd
door de troepen van de met Tjiang Kai-sjek verbonden ‘warlord’ Zhang Xue-liang
(Tsjang-sjuè-liang) die vanaf het noordoosten van China naar Peking optrekken.

Textielstaking in Frankrijk voorbij
PARIJS, 11 september - Vandaag zijn nagenoeg alle textielarbeiders in
Noord-Frankrijk onverrichter zake weer aan het werk gegaan. De staking heeft bijna
anderhalve maand geduurd. De honger won het uiteindelijk van de vastberadenheid
van de stakers. Behalve de stakende textielarbeiders heeft ook minister Laval van
Arbeid een moeilijke tijd doorgemaakt. Alle bonden verzetten zich unaniem tegen
zijn besluit de sociale premies voor de werknemers te verhogen.
‘Quel métier!’ (wat een vak! of: wat een weefgetouw!) liet het satirische weekblad
Le Canard Enchaîné de minister in een spotprent dan ook uitroepen.
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Coup van Uriburu in Argentinië

Gepantserde auto met opstandige Argentijnse militairen in Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 5 september - Ultrarechtse militairen onder leiding van generaal
José Uriburu hebben in Argentinië een staatsgreep gepleegd. De bejaarde
burgerpresident Hipólito Irigoyen is afgezet.
Irigoyen is de leider van de Radicale Burgerunie, een partij die sinds 1916 in
Argentinië aan de macht is en vooralde hervormingsgezinde stedelijke middenklasse
vertegenwoordigt. Van 1916 tot 1922 oefende Irigoyen het presidentschap ook al
uit. In 1928 werd hij, inmiddels 78 jaar oud, en half seniel, herkozen. Irigoyen
regeerde nauwelijks zelf, dat deden zijn naaste medewerkers. Irigoyen staat in
Argentinië bekend als ‘de vader van de armen’ vanwege de sociale hervormingen
die hij tijdens zijn eerste regeringsperiode doorvoerde. Door de Argentijnse oligarchie
van grootgrondbezitters, handelaren en financiers wordt hij, evenals de radicale partij,
gehaat.

‘Gordeldier’
Vanwege zijn teruggetrokken karakter wordt hij door zijn politieke tegenstanders
‘het gordeldier’ genoemd. In de weken voorafgaande aan de staatsgreep werden
betogingen in de straten van Buenos Aires gehouden waarbij de leuze ‘Weg met het
gordeldier!’ werd geroepen. In een uiterste poging zijn naderende val te voorkomen,
delegeerde Irigoyen alle macht aan de vice-president.
De economische crisis, die in 1929 is uitgebroken, heeft een einde gemaakt aan
een periode van grote voorspoed in Argentinië. De prijzen die het land voor de export
van zijn vlees, huiden, granen en wol ontvangt, zijn gekelderd.

Electoraal verlies
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Begin 1930 verloor de Radicale partij mede als gevolg van de economische crisis de
provinciale verkiezingen.
In legerkringen heeft de overtuiging post gevat dat slechts de militairen Argentinië
kunnen verlossen van de politici en met name de Radicalen.
De militairen werden intellectueel geïnspireerd door de dichter Leopoldo Lugones,
een fervent bewonderaar van de Italiaanse dictator Mussolini, die zei dat ‘het uur
van het zwaard is aangebroken’.

Een enorme mensenmassa in de Argentijnse hoofdstad tijdens de coup.

AVRO houdt massameeting tegen zendtijdbesluit

‘De Bezem’ werft leden in Den Haag tijdens de grote protestdemonstratie van de AVRO tegen het
zendtijd-besluit.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

300 000 AVRO-sympathisanten verdringen zich op het Houtrustterrein.

DEN HAAG, 6 september - Op het Houtrustterrein is een grote protestdemonstratie
gehouden tegen het op 15 mei van dit jaar afgekondigde Zendtijdbesluit. Nadat de
Tweede Kamer het besluit van minister Reymer had goedgekeurd, had De Vrije
Luister-vink een request bij de koningin ingediend. ‘De zendtijd van de algemene
omroep is gehalveerd ten bate van de onze volkseenheid versplinterende
partijpolitiek’, aldus de AVRO-aanhang. Het stak de AVRO met name dat zij de
helft van haar zendtijd moet afstaan aan haar grote rivaal, de socialistische VARA.
Op Houtrust waren zeker 130 000 demonstranten bijeen om hun eis tot een betere
zendtijdverdeling kracht bij te zetten. Velen waren met speciaal geformeerde
autocolonnes naar Den Haag gekomen.
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Verkiezingsaffiches van de Duitse socialisten richten zich tegen de nazi's.

Duits centrum verliest
BERLIJN, 14 september - Bij vandaag gehouden algemene verkiezingen in Duitsland
hebben de nationaal-socialisten en de communisten grote winst geboekt. Verliezers
zijn de partijen van het democratische midden geworden. De NSDAP maakte een
sensationele sprong van 12 naar 107 zetels, terwijl de KPD van 23 naar 77 zetels
omhoog ging.
De vlucht van de kiezer naar uitersten geschiedt tegen de achtergrond van een
instortende economie en een labiele, hier en daar zelfs hysterische politieke stemming
in het land. De werkloosheid is ondanks het zomerseizoen niet verder teruggelopen
dan tot 2,8 miljoen hetgeen voor de komende winter het ergste doet vermoeden.
Overal wordt de laatste weken melding gemaakt van faillissementen en ontslagen.
Huiseigenaars staan bij de gemeentekassen in

De NSDAP verwijst in haar campagne naar de offers van de Grote Oorlog.
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Communisten komen op voor de vrouw.

de rij omdat hun huurders niet meer in staat zijn om de huren te betalen.
De NSDAP voerde in deze situatie een uitgekiende verkiezingscampagne met
massabijeenkomsten en demonstraties tegen het Young-plan en tegen de in haar ogen
failliette democratie, ‘De nationaal-socialistische beweging zal de democratie
overwinnen en de autoriteit van de persoonlijkheid in haar rechten herstellen’, zo
stond in haar brochures. Ook de KPD voerde een felle campagne met de slogan:
‘Alleen wij communisten strijden zowel tegen het Young-plan als tegen de roof-vrede
van Versailles.’
De gematigder partijen konden in deze labiele en opgeklopte stemming geen
aantrekkingskracht uitoefenen evenmin als de kleurloze, stijve rijkskanselier Brüning
zelf. Na de verkiezingen van vandaag hebben de antirepublikeinse krachten 255 van
de 577 zetels - geen meerderheid, maar voldoende om grondwetswijzigingen tegen
te houden.
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1.
In Londen wordt de jaarlijkse Imperial Conference van het Britse Gemenebest
geopend.

1.
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De Britse regering ziet af van haar concessierechten van de Noordchinese havenstad
Wei-hai-wei.

5.
Bij het Franse Beauvais vergaat het grootste Britse luchtschip, de R 101. Van de 54
reizigers vinden er 48 de dood, onder wie ook de staatssecretaris voor
Luchtvaartzaken, Lord Thompson.

12.
In Athene wordt de op 5 oktober begonnen Balkanconferentie afgesloten met een
resolutie tot grotere (militaire en economische) samenwerking tussen de Balkanstaten.

12.
In Berlijn vindt een massale antifascistische demonstratie plaats als antwoord op de
Stahlhelmmanifestatie in Koblenz.

13.
Ondanks het uniformverbod in Pruisen verschijnen de gekozen nazi's, gebruikmakend
van de parlementaire onschendbaarheid, geuniformeerd bij de opening van de
Rijksdag. →

17.
In Antwerpen wordt de invoering van de 40-urige werkweek gevierd. →
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Op 17 oktober wordt in Antwerpen de invoering van de 40-urige werkweek en de 7-urige werkdag
voor havenarbeiders op feestelijke wijze gevierd. Foto: oproep om aan de feestbetoging deel te nemen.

19.
Bij de Noorse parlementsverkiezingen winnen de rechtse partijen.

20.
De gereformeerde Vrije Universiteit te Amsterdam viert haar 50-jarig bestaan.

21.
Het witboek van de Britse minister van Koloniën, Webb (Lord Passfield), inzake
Palestina wordt openbaar gemaakt. Als compromis tussen de Arabische en joodse
eisen valt het bij beide groeperingen niet in goede aarde. →

21.
In Gent vindt de plechtige opening plaats van de nederlandstalige universiteit. →

28.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de door links bestreden Vlootwet aan. →
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30.
Griekenland en Turkije sluiten een vriendschapsverdrag.

Geboren:
26.
John Arden, Engels toneelschrijver

Gestorven:
14.
Sam van Houten (17-2-1837) radikaal liberaal politicus

Witboek inzake Palestina-beleid slecht ontvangen
LONDEN, 21 oktober - De Britse regering heeft een witboek gepubliceerd, waarin
haar beleid ten aanzien van Palestina wordt gepresenteerd.
Het witboek benadrukt dat vrede en welzijn in Palestina afhankelijk zijn van betere
betrekkingen tussen joden en Arabieren. De regering zal Palestina blijven besturen
overeenkomstig de voorwaarden in het mandaat, dat haar zowel aan de joodse als
aan de niet-joodse bevolking verplicht, en de beleidsverklaring van 1922 blijft de
basis van het toekomstige beleid.
De belangrijkste besluiten die in het witboek zijn aangekondigd, zijn: 1. de
strijdkrachten en de politiemacht worden versterkt om eventuele noodsituaties het
hoofd te kunnen bieden; 2. er zal een wetgevende raad, bestaande uit de Hoge
Commissaris en 22 leden, worden gevormd; 3. er zullen maatregelen worden genomen
voor de ontwikkeling van de landbouw en voor een betere controle op de immigratie.
De besluiten die in het witboek van de Britse regering zijn neergelegd, zijn
gebaseerd op de aan bevelingen van een commissie onder leiding van Lord Passfield,
die de afgelopen maanden een bezoek heeft gebracht aan Palestina.
Naar aanleiding van het witboek heeft dr. Weizmann besloten af te treden als
voorzitter van het Joods Agentschap en de zionistische organisatie. In Palestina zelf
is het witboek door zowel joden als Arabieren fel bekritiseerd.
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Rel in Rijksdag om nazi's

Adolf Hitler samen met de overige nationaal-socialistische fractieleden.

BERLIJN, 13 oktober - Na massale antifascistische betogingen gisteren in Berlijn
is vandaag de nieuwe Rijksdag geopend met een rel: de 107 NSDAP-parlementariërs
verschenen allen in het uniform van de partij in het plenum, nadat ze kort tevoren in
slagorde de zaal waren binnen gemarcheerd.
Het dragen van zulke uniformen is in Pruisen verboden, maar de parlementariërs
zijn binnen de Rijksdag in verband met de immuniteit niet strafbaar. De eerste zitting
daarna stond ook in het teken van tumult en demagogie. Zowel de NSDAP als de
KPD diende moties van wantrouwen tegen de regering-Brüning in. Plaatsvervangend
voorzitter van de Rijksdag werd NSDAP-er Franz Stöhr.
Opmerkelijk was vandaag dat de SPD de oppositie tegen kanselier Brüning heeft
laten varen en een stilzwijgende instemming met diens kabinet lijkt te willen huldigen.
In elk geval stemde de SPD niet met moties van wantrouwen van links of rechts mee.
De regering-Brüning heeft op deze eerste zittingsdag tevens haar nieuwe
bezuinigingsconcept voorgelegd, dat mikt op een sluitende begroting en bijna tien
procent minder omvat dan de noodbegroting van enkele maanden geleden.

Vlootwet door Tweede Kamer aanvaard
DEN HAAG, 28 oktober - Ondanks grote demonstraties en een door anderhalf miljoen
mensen ondertekend volkspetitionnement heeft de Tweede Kamer de Vlootwet van
minister van Defensie, mr. dr. L.N. Deckers (RKSP), aanvaard. Net als bij de
roemruchte Vlootwet van 1923 is ook ditmaal fel geprotesteerd en gedemonstreerd
tegen de plannen. De afgelopen maanden heeft vooral de SDAP in miljoenenoplaag
manifesten verspreid, waarin werd gesteld dat de regering met de voorstellen de
wereldvrede bedreigt in plaats van bevordert. De nu aangenomen Vlootwet betekent
de bouw van een lichte kruiser (het wordt de De Ruyter), zes onderzeeboten en zes
torpedobootjagers. Het bouwplan strekt zich uit over tien jaar en zal ƒ 120 miljoen
gaan kosten.
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Vliegen spreekt de betogers toe.

De AJC passeert het Amstelkanaal tijdens de anti-vlootwetdemonstratie.

Vernederlandste universiteit open
GENT, 21 oktober - Onder massale belangstelling heeft in Gent de opening van het
eerste academiejaar van de vernederlandste Rijksuniversiteit plaatsgevonden.
De plechtigheid werd bijgewoond door onder anderen de gouverneur van
Oost-Vlaanderen, de burgemeester van Gent, de kabinetschef van de minister van
Kunsten en Wetenschappen en tientallen Vlaamse studenten uit Leuven. Bij het
binnentreden in de aula weerklonk een daverende Vlaamse Leeuw.
Toen de secretaris van de Academische Raad de benoeming tot rector van August
Vermeylen meedeelde, barstte een minutenlange ovatie los. In zijn toespraak zei de
nieuwe rector dat hij een jeugddroom verwezenlijkt zag en dat hij verheugd is dat
zijn rectoraat samenvalt met de vervlaamsing van de universiteit.
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Rector August Vermeylen (midden).
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1.
In Vlaanderen wordt voor het eerst de Week van het Vlaamse Boek georganiseerd.

2.
Ras Tafari roept zich uit tot keizer Haile Selassie van Abessinië.

4.
De Republikeinen houden bij tussentijdse verkiezingen een krappe meerderheid in
Huis van Afgevaardigden en Senaat.

4.
De Amerikaanse president Hoover vraagt het Congres een extra krediet van $ 150
miljoen voor het uitvoeren van openbare werken.

4.
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In Brazilië grijpt Getúlio Vargas de macht. →

4.
Het saneringsprogram van de rechtse Duitse regering-Brüning wordt bij de Rijksraad
ingediend. Het omvat loonsverlaging, korting op werkloosheidsvoorziening,
belastingverhoging en lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

11.
In Finland worden de communistische partij en haar organisaties verboden.

12.
In Londen begint de eerste ronde-tafelconferentie over Brits Indië.

14.
De Imperial Conference te Londen wordt beëindigd. Tot teleurstelling van Canada
heeft de Britse regering zich gekant tegen preferentiële tarieven om de export van
tarwe uit de dominions te steunen.

15.
De Nederlandse uitgevers en boekhandelaren organiseren voor het eerst een
Boekendag.

15.
In Den Helder komt Hr. Ms. Snellius behouden aan van een oceanografische expeditie
in de zeeën van de Indonesische archipel.

16.
In Polen krijgt Pilsudski bij een allesbehalve vrije volksstemming bijna absolute
steun.
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17.
In Genève gaat een Economische Wereldconferentie van start.

20.
N.I. Boecharin, de vooraanstaande Russische communist die door Stalin wegens
rechtse afwijkingen uit de partij is gestoten, geeft in een brief aan het Centraal Comité
van de CPSU zijn fouten toe.

Gestorven:
5.
Christiaan Eijkman (11-8-1858) Nederlands arts; Nobelprijs 1929
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Getúlio Vargas grijpt de macht in Brazilië

Bataljon vrouwelijke militairen tijdens de machtsovername in Brazilië.

RIO DE JANEIRO, 4 november - In Brazilië heeft Getúlio Vargas de macht
gegrepen. Vargas, een voormalig legerofficier, was gouverneur van de zuidelijke
deelstaat Rio Grande do Sul en kandidaat bij de presidentsverkiezingen die eerder
dit jaar in Brazilië gehouden werden.
Deze verkiezingen werden gewonnen door Julio Prestes, evenals de zittende
president Washington Luiz afkomstig uit de deelstaat Sao Paulo. Hiermee werd een
traditie van ruim twintig jaar doorbroken, waarbij de president afwisselend uit São
Paulo en de deelstaat Minas Gerais afkomstig was. De verbolgen Mineiros spanden
vervolgens met de Gaúchos, de inwoners van Rio Grande do Sul, samen om desnoods
met geweld de benoeming van Vargas als president door te drukken. In oktober trok
een legertje militairen en politici naar Rio de Janeiro.
Dit heeft president Washington Luiz tot ontslag gedwongen en verhinderd dat
Julio Prestes hem zou opvolgen.
Getúlio Vargas (47) heeft als minister van Financiën gediend onder president
Washington Luiz. Alvorens gouverneur van Rio Grande do Sul te worden, is hij eerst
nog parlementslid geweest. Zijn geslaagde greep naar de macht maakt een einde aan
de Eerste Republiek in Brazilië, die bestond vanaf 1889 toen keizer Dom Pedro II
werd verjaagd en de republiek werd uitgeroepen na 67 jaar keizerrijk. Vargas'
machtsgreep besluit tevens de periode van ‘koffie met melk’-regeringen, waarbij de
presidenten afwisselend uit de koffie-deelstaat São Paulo en de zuivel-deelstaat Minas
Gerais afkomstig waren.
De regering van president Washington Luiz werd het laatste jaar geplaagd door
de internationale economische crisis. De prijzen voor koffie, Brazilië's belangrijkste
exportprodukt zijn zo gekelderd, dat koffie gebruikt wordt als brandstof voor de
stoomlocomotieven.
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2.
Tijdens het proces tegen de Indonesische nationalisten te Bandoeng houdt Soekarno
een befaamd geworden rede.

3.
In Oostenrijk treedt een nieuwe regering aan met de christen-democraat Otto Ender
als kanselier

4.
Het Franse kabinet-Tardieu komt ten val.

5.
In het Belgische Maasdal tussen Hoei en Luik vindt een milieuramp plaats: een giftige
wolk ontsnapt uit een chemische fabriek. →

6.
De Rijksdag wijst een motie van wantrouwen tegen de regering-Bruning af. Daarmee
krijgt de eerder deze maand door president von Hindenburg uitgevaardigde
noodverordening tot sanering van de economie wetskracht.

7.
In de Sovjet-Unie wordt het proces tegen acht leden van de ‘Industriële partij’
afgesloten. →

9.
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De voorbereidende commissie voor de ontwapeningsconferentie is het - met de
stemmen van Duitsland en de USSR tegen- eens over de agenda voor de in februari
1932 te houden Volkenbondsconferentie die aan ontwapeninggewijd zal worden.

12.
De laatste geallieerde troepen ontruimen het Saargebied.

13.
In Frankrijk treedt het kabinet-Theodore Steeg aan.

22.
De Scandinavische landen, Nederland, België en Luxemburg sluiten de Conventie
van Oslo. →

24.
In Bandoeng wordt ir. Soekarno tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld; drie andere
nationalisten krijgen iets lichtere straffen.

30.
Na de noordelijke warlords te hebben aangepakt begint Tjiang Kai-sjek zijn eerste
grote veldtocht tegen het Rode Leger van Mao Zedong (Mao Tse-toeng). →

31.
De paus publiceert een encycliek over huwelijk en gezin, Casti connubii, waarin hij
zich uitspreekt tegen gemengde huwelijken (van katholieken en andersdenkenden).

Geboren:
3.
Jean-Luc Godard, Frans cineast
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Het leger van Tjiang Kai-sjek tijdens de campagne tegen de communisten.

Strijd Tjiang tegen Roden
NANJING, 30 december - Uit Zuid-China worden verspreide gevechten gemeld
tussen nationalistische legereenheden en communistische rebellen. De nationalistische
legers onder leiding van Tjiang Kai-sjek zijn, na een opstand in eigen gelederen te
hebben bedwongen, nu begonnen aan een campagne ter omsingeling van
communistische bases in drie provincies: Hubei, Hunan en Jiangxi.
Het besluit tot de veldtocht tegen de communisten werd genomen op een
vergadering van de Guomindang in Hankou op 23 oktober jongstleden. Op 5
november begon een nationalistisch leger van honderdduizend man aan een mars in
de richting van de ‘basisgebieden’ van de communisten.
Op 12 november kwam het 3de plenum van de Vierde Vergadering van de
Guomindang overeen dat het vernietigen van het Chinese Rode Leger als de
belangrijkste prioriteit beschouwd moet worden. Volgens de besluiten van het plenum
moeten deze ‘omsingeling en onderdrukking’ binnen drie à zes maanden zijn voltooid.

Muilezels worden door soldaten van Tjiang opgetuigd.
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Giframp in Maasvallei eist 66 doden
LUIK, 5 december - In de Maasvallei hangt een bijzonder zware, koude en klamme
mist. In enkele dagen tijd heeft deze mist 66 doden en enkele honderden zieken
veroorzaakt en talrijke stuks vee aangetast. Vooral oudere mensen en astmapatiënten
zijn het slachtoffer. Bovendien moeten alle arbeiders van Phenix Works in een
ziekenhuis worden opgenomen. In de Daily Mail verklaarde professor Haldane uit
Cambridge dat hier ongetwijfeld sprake is van een epidemie. Professor Alexandre
Travers van de Lorreinse universiteit beweerde in Le Matin dat er in de buurt een
ammoniakketel ontploft is. De hygiënecommissie van de stad Luik is in spoedzitting
bijeengeroepen om zich over de mogelijke oorzaak te beraden.
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Doodstraffen voor ‘Industriëlen’
MOSKOU, 7 december - Vandaag is het proces tegen acht leden van de ‘Industriële
partij’ beëindigd.
De beklaagden, van wie professor L.K. Ramzin de bekendste is, zijn schuldig
bevonden aan de ondermijning van de Sovjet-industrie en aan spionage. Daartoe
hadden zij relaties aangeknoopt met de Franse president Poincaré, Lawrence of
Arabia en de Nederlandse oliemagnaat sir Henry Deterding. De verdachten, bijna
allemaal hoge ambtenaren van het Gosplan, de staatsplancommissie, bekenden
allemaal grif hun misdaden. Bewijzen voor hun vermeende subversieve activiteiten
werden echter niet getoond. Vijf verdachten zijn veroordeeld tot de doodstraf, de
drie andere tot lange gevangenisstraffen.
In de Sovjetrussische pers vindt een grote campagne tegen de beklaagden plaats.
De kranten roepen op de misdadigers hun gepaste straf niet te laten ontlopen. Een
dochter van de verdachte Sitnin heeft publiekelijk de doodstraf voor haar vader geëist.

Ondertekening van de Oslo-conventie
OSLO, 22 december - In de Noorse hoofdstad hebben vijf kleine, neutrale, Europese
landen een samenwerkingsverband op economisch en politiek gebied ondertekend.
De zeven landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, België
en Luxemburg) willen vooral streven naar een vermindering van de
handelsbelemmeringen. Ten aanzien van de politieke samenwerking zeggen de landen
te willen streven naar het bevorderen van internationaal overleg en preventieve
diplomatie tot behoud van de vrede. Het initiatief voor deze Conventie van Oslo is
uitgegaan van de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Mowinckel. Uitdrukkelijk
wordt door de deelnemers steun toegezegd aan de economische activiteiten van de
Volkenbond.

De handelsovereenkomst van de Oslo groep wordt plechtig ondertekend. Voor Nederland tekent J.A.
Nederbragt (derde van links), voor België tekent M. Suetens (derde van rechts).
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10.
De voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen van de USSR, Vlatjeslav
Molotov, kondigt in het Centraal Comité van de CPSU de collectivisering van 50
procent van de landbouw aan.

12.
De geallieerde militaire controlecommissie wordt opgeheven, nu de laatste troepen
het Rijnland en Ruhrgebied hebben verlaten.

16.
In Genève komt de studiecommissie inzake de Europese Unie bijeen.

19.
De eerste ronde-tafel-conferentie in Londen inzake Brits Indië eindigt met een appel
aan de Congrespartij van Gandhi om deel te nemen aan de onderhandelingen om zo
tot een dominionstatus van het land te komen. Door haar afwezigheid was de RTC
mislukt. →

21.
In de Belgische Kamer interpelleren de socialisten de regering over het crisisbeleid.
→

22.
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In een zaaltje van de Diamantbeurs te Amsterdam verzorgt de VARA bij wijze van
experiment televisieuitzendingen. De signalen gaan per telefoonlijn naar Huizen
waar ze via de zender worden uitgezonden naar Amsterdam. →

22.
Het Franse kabinet-Steeg, dat in december aantrad, komt ten val.

23.
In Den Haag overlijdt de Russische ballerina Anna Pavlova (49), de beroemdste
balletdanseres van haar tijd. Met name als soliste in De Stervende Zwaan van Michail
Fokine (muziek Camille Saint-Saëns) behaalde ze triomfen.

25.
Op last van de Britse onderkoning van Brits Indië, Lord Irwin, wordt Gandhi
vrijgelaten. In Bombay wordt hij als een triomfator ontvangen.

26.
Hongarije en Oostenrijk sluiten een vriendschapsverdrag.

27.
In Frankrijk treedt de regering-Laval aan.

29.
De Volkenbond veroordeelt Polen vanwege de behandeling van de Duitse minderheid.

Gestorven:
3.
Joseph Jacques Césaire Joffre (24-1-1852)Frans militair
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9.
Claude Anet (28-5-1868) Frans romanschrijver

RTC over India zonder resultaat
LONDEN, 19 januari - De Britse premier Ramsay MacDonald heeft vandaag de
eerste ronde-tafelconferentie over de politieke toekomst van India afgesloten. Aan
de conferentie namen vrijwel alle betrokken partijen deel behalve het Indiase
Nationale Congres, de belangrijkste onafhankelijkheidsbeweging. Inzet van de
conferentie was een nieuwe grondwet voor India, gebaseerd op het principe van een
Indiase federatie en geleidelijke overgang naar zelfbestuur. Het Congres weigert mee
te praten zolang niet drie zaken door Londen vooraf gegarandeerd worden: India's
recht om zich los te maken van het Britse Rijk; een nationale regering die ook de
verant woordelijkheid heeft voor de financiën en de defensie van het land; en het
recht om door een onafhankelijk tribunaal alle Britse claims op bezittingen in India
te laten onderzoeken.

Motie socialisten over crisisbeleid
BRUSSEL, 21 januari - In de Belgische Kamer hebben de socialisten bij motie een
praktisch plan ingediend om de werkloosheid te bestrijden. De staat moet voorschotten
geven aan provincies en gemeenten voor het uitvoeren van openbare werken, zoals
het bouwen van scholen en goedkope woningen. De steun aan werklozen moet worden
uitgebreid tot de niet-verzekerden. Zij vragen verder om de oprichting van een
paritaire toezichtscommissie inzake de immigratie van buitenlandse arbeiders, en
om een zeer strenge toepassing van de 8-urenwet. Ten slotte pleiten zij voor de
bevordering van de nationale nijverheid.

Proef televisie
AMSTERDAM, 24 januari-Het wonder televisie was de afgelopen dagen te
aanschouwen in het gebouw van de Diamantbeurs aan het Weesperplein in de
hoofdstad.
Op uitnodiging van de VARA gaf de Duitse televisiedeskundige F. Noack een
uiteenzetting gevolgd door een aantal proefuitzendingen. De beeldsignalen werden
vanuit de beurs met een telefoonlijn naar de radiozender Huizen geleid. Van daaruit
werden ze door de ether teruggezonden en konden ze worden bekeken op een
beeldscherm, opgesteld in een ander zaaltje in het gebouw. Ook elders in het land
werden de signalen door televisieamateurs op zelfgebouwde beeldschermen
opgevangen.
Het gebeuren in Amsterdam trok veel bekijks en ondanks de matige
ontvangstkwaliteit toonde het VARA-bestuur zich tevreden.
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8.
In Gelsenkirchen vindt een massale manifestatie van mijnwerkers uit het Ruhrgebied
plaats tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering.

9.
Tijdens de debatten over de begroting van Buitenlandse Zaken (minister Julius
Curtius) verlaten de NSDAP-afgevaardigden demonstratief de Rijksdag na driemaal
Heil geroepen te hebben.

14.
In Spanje vak het kabinet-Berenguer. →

16.
De rechtse, met de fascistoîde Lappo-beweging sympathiserende politicus Svinhufvud
wordt president van Finland.

17.
In New Delhi vinden onderhandelingen plaats tussen Gandhi en de Britse onderkoning
Lord Irwin. →

19.
In Berlijn gaat de filmversie van de Dreigroschenoper van B. Brecht en K. Weill
(regie G.W. Pabst) in première.
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24.
De Duitse regering maakt bekend dat de werkloosheid deze winter een nieuw
hoogtepunt heeft bereikt. Er zijn in Duitsland bijna vijf miljoen werklozen
geregistreerd.

24.
In de Belgische Kamer interpelleert de nationalist Ward Hermans de regering over
de amnestieclausules in het Verdrag van Versailles.

26.
In het bijzijn van kanselier Brüning vindt een gesprek plaats tussen de voorzitter van
de Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB), Theodor Leiphart, en president
von Hindenburg. Het gesprek levert geen enkele concrete toezegging op.

27.
In een manifest spreken 188 Duitse schrijvers zich uit voor toenadering tussen
Duitsland en Frankrijk. Het is een antwoord op een manifest van 186 Franse auteurs
met een zelfde strekking.

Geboren:
2.
Andreas Antonius Maria van Agt, Nederlands politicus

8.
James Dean († 2-10-1955) Amerikaans filmacteur

Gestorven:
11.
Charles Algernon Parsons (13-6-1854) Brits ingenieur, uitvinder van de stoomturbine
(1884)
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Onderhandelingen Gandhi en Britse onderkoning
DELHI, 17 februari -Mahatma Gandhi, de leider van het Indiase Nationale Congres,
is vandaag in onderhandeling gegaan met de Britse onderkoning Lord Irwin. Het
gesprek vindt plaats in Delhi op verzoek van Gandhi, die van het Congres volledige
volmachten heeft gekregen om een overeenkomst met Lord Irwin te sluiten. Wel
zullen enkele partijleiders, die net als Gandhi zelf op 26 januari jongstleden uit de
gevangenis werden ontslagen, naar Delhi afreizen om de Mahatma van advies te
dienen.
Gandhi praat met de onderkoning op verzoek van zijn partij, die op haar beurt
onder druk is gezet door de 26 Indiase afgevaardigden bij de rondetafelconferentie
in Londen. Bij hun terugkeer uit Engeland hadden zij er bij het Congres op
aangedrongen ‘naar voren te treden en een duidelijke bijdrage te leveren aan de
uitvoering van het plan (voor een geleidelijke overgang naar onafhankelijkheid)’.
Het Congres heeft de ronde-tafelconferentie geboycot omdat het niet gelooft dat de
Britten over werkelijke onafhankelijkheid willen praten.

Druk op Spaanse monarchie groeit
MADRID, 14 februari - De Spaanse premier, generaal Dámaso Berenguer, is
afgetreden nadat de meeste politieke partijen hebben getoond geen vertrouwen te
hebben in de verkiezingen die hij had uitgeschreven.
Na het aftreden van Primo de Rivera in januari 1930 was Berenguer tot premier
benoemd om te proberen de monarchie te redden. De kritiek op koning Alfonso XIII,
die had ingestemd met de militaire coup van 1923, nam echter alleen maar toe, en
ook onder voormalige monarchisten gingen stemmen op voor de vorming van een
republiek.
In augustus werd in een hotel in San Sebastian een pact gesloten waarbij
republikeinse groepen en linkse organisaties in Catalonië besloten tot gezamenlijke
actie. Op 15 december moest de opstand plaatsvinden, maar drie dagen eerder kwam
een van de samenzweerders, een kapitein uit de Aragonese stad Jaca, al in opstand,
waardoor de plannen uitlekten en de leiders van het gevormde Revolutionair Comité
werden gearresteerd.
Generaal Berenguer kondigde, om een uitbarsting van onrust te voorkomen,
verkiezingen aan. Pas twintig dagen vóór de stemdag zou de perscensuur worden
opgeheven, en onder deze omstandigheden gingen ook de royalistische partijen niet
akkoord.
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5.
In New Delhi sluiten Gandhi en de Britse onderkoning Lord Irwin een pact. →

7.
In Davos overlijdt de Nederlandse schilder/architect Theo van Doesburg. →

8.
Turkije en de USSR tekenen een overeenkomst om de vloten in de Zwarte Zee te
reduceren.

10.
De Britse Labourpartij royeert Sir Oswald Mosley vanwege diens oprichting van een
fascistische beweging. →

17.
In Moskou wordt het 6de congres der Sovjets van de USSR besloten met de uitstoting
van vooraanstaande communisten als Rykov, Tomski en Kroepskaja (de weduwe
van Lenin) uit het Centraal Comité.

17.
De Belgische regering besluit de ambtenarensalarissen met 6 procent te verlagen.

18.
In Spanje wordt een monarchistisch kabinet gevormd met kapitein-generaal Juan
Bautista Aznar als eerste minister.
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20.
De katholieke bisschop van Berlijn, mgr. Schreiber, sluit zich aan bij waarschuwingen
van zijn collega's van Keulen en Paderborn tegen het nationaal-socialisme.

21.
In Hilversum wordt de KRO-studio ingewijd.

21.
De Duitse regering maakt een plan openbaar om tussen Duitsland en Oostenrijk een
tolunie te stichten. De regeringen in Parijs, Londen en Rome reageren onmiddellijk
afwijzend.

25.
In Scottsboro (Alabama, VS) worden negen jonge zwarte Amerikanen gearresteerd
op beschuldiging van verkrachting van een blanke vrouw. In kringen van strijders
voor gelijke burgerrechten wordt hun zaak een cause célèbre.

26.
Irak en Transjordanië sluiten een vriendschapsverdrag.

26.
New Delhi wordt plechtig ingewijd als nieuwe hoofdstad van Brits Indië. Ze neemt
de plaats in van de stad Calcutta.

28.
President von Hindenburg decreteert na twee politieke aanslagen van nazi's in
Hamburg een demonstratie- en uniformverbod voor NSDAP en KPD.

Pact van Gandhi en Irwin
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DELHI, 5 maart - Na dagenlang onderhandelen en naarstig overleg met zijn achterban
heeft de Indiase oppositieleider Mahatma Gandhi vandaag een overeenkomst gesloten
met de Britse onderkoning Lord Irwin.
In dit zogenaamde ‘Irwin-Gandhi-Pact’ wordt bepaald dat de burgerlijke
ongehoorzaamheidscampagne wordt opgeheven en het Congres in de toekomst zal
deelnemen aan de onderhandelingen tussen Engeland en India over grondwettelijke
hervormingen. Verder zijn er allerlei regelingen getroffen voor vrijlating van de
duizenden politieke gevangenen en schadeloosstelling van de mensen die geleden
hebben onder het harde Britse optreden tegen de deelnemers aan de burgerlijke
ongehoorzaamheidscampagne.
Hoewel Gandhi volledige volmachten van zijn partij had gekregen en bovendien
de overeenkomst de afgelopen

Britse leeuwen verbazen zich over Gandhi's verzetsmethoden.

nacht nog aan andere partijleiders heeft voorgelegd, tonen veel Congresleden zich
geschokt door het feit dat hun leider de eis voor volledige onafhankelijkheid voor
India heeft laten varen.

Mosley richt fascistische partij op
LONDEN, 5 maart - Sir Oswald Mosley was gisteravond door ziekte niet in staat in
Londen de eerste vergadering bij te wonen van de Nieuwe Partij, die hij oprichtte na
zijn vertrek uit de regering.
Hij liet echter een brief circuleren waarin hij stelde dat de Nieuwe Partij geen
beloften doet. ‘Wat U alleen krijgt is de gelegenheid deel te nemen aan een
gedisciplineerde poging tot nationale reconstructie, een poging om de rampen af te
wenden die al op ons afkomen, om loonsverlagingen te voorkomen, om werkloosheid
op te heffen, om de grimmige dreigingen af te weren van armoede, vrees, onzekerheid
en nood, die nu boven elke ingezetene van Groot-Brittannië hangen.’
‘Om Groot-Brittannië te redden’, aldus Sir Oswald Mosley, ‘moeten wij: 1. het
parlement hervormen door het van een praathuis tot een werkplaats te maken, 2. de
handel reorganiseren, 3. de invoer controleren, 4. samenwerken met de dominions.’

Tijdschrift De Stijl verschijnt niet meer
DAVOS, 7 maart - Als gevolg van het overlijden van de schilder/architect Theo van
Doesburg houdt het tijdschrift De Stijl op te bestaan. Samen met de schilder Piet
Mondriaan en de architect J.J.P. Oud richtte Van Doesburg het tijdschrift in 1917
op. Het fungeerde als spreekbuis voor een groep schilders, architecten, vormgevers
en beeldhouwers (de zogenaamde Stijlgroep) die radicale vernieuwingen voorstond.
In hun artikelen verdedigden zij het volstrekt abstracte (‘voorstellingsloze’) kunstwerk.
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Dit moest worden opgebouwd uit de meest elementaire vormen: de horizontale en
de verticale lijn, de drie primaire kleuren (rood, geel en blauw) en de drie primaire
niet-kleuren (wit, zwart en grijs). Deze uitbanning van elke herinnering aan de
waarneembare werkelijkheid had als doel het streven naar universaliteit. In haar
eerste manifest, verschenen in 1918, formuleerde de Stijlgroep dit als volgt: ‘De
oorlog destructiveert de oude wereld met haar inhoud: de individuele overheersing
op elk gebied. De nieuwe kunst heeft naar voren gebracht hetgeen het nieuwe
tijdsbewustzijn inhoudt: evenwichtige verhouding van het universele en het
individuele.’ De leden van De Stijl waren ervan overtuigd dat als hun ideeën over
schoonheid, functionaliteit en harmonie geaccepteerd zouden zijn, hun kunst
overbodig zou zijn geworden.
De internationale verbreiding van de denkbeelden van De Stijl was vooral te danken
aan Van Doesburg, die in binnen- en buitenland lezingen en cursussen gaf.
Verschillende buitenlandse kunstenaars sloten zich voor korte of langere tijd bij de
beweging aan. Tot de vroegste deelnemers aan de Stijlgroep behoorden onder anderen
de beeldhouwer Vantongerloo en de schilder Huszar, Bart van der Leek en Severini.
De meubelontwerper/architect Gerrit Rietveld en de beeldhouwer Brancusi traden
later tot de groep toe.
Piet Mondriaan, wiens beeldtaal centraal stond in de opvattingen van De Stijl over
kunst, trok zich al in 1925 terug. Hij was van mening dat Van Doesburg het principe
van de horizontale en de verticale lijn verraadde en de harmonie verstoorde toen deze
overstapte op het gebruik van diagonale elementen en daardoor de compositie
dynamischer maakte.
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1.
Een ernstige aard beving verwoest het grootste deel van de hoofdstad van Nicaragua,
Managua. Er vallen meer dan 2000 slachtoffers.

1.
De nationaal-socialistische minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat
Saksen, W. Frick, wordt na aanneming van een motie van wantrouwen tegen zijn
beleid gedwongen op te stappen. →

2.
Het gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië voert een loonsverlaging voor
ambtenaren door van 10 procent.

4.
Het 43ste partijcongres van de Belgische socialisten, de BWP, wordt geopend. Het
congres staat in het teken van de strijd tegen het militarisme.

6.
In verband met een militaire opstand op de Azoren kondigt de Portugese regering
daar de noodtoestand af.
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14.
Na de grote stembusoverwinning van de Republikeinen in Spanje wordt de Republiek
uitgeroepen. Koning Alfonso XIII wordt gedwongen af te treden en Alcalá Zamora
wordt president. →

17.
In Bombay arriveert de opvolger van de onderkoning Lord Irwin, Lord Willingdon.
Hij was gouverneur-generaal van Canada.

18.
In Roeselare wordt de Vlaamse volksschrijver Edward Vermeulen gehuldigd ter ere
van zijn 70ste verjaardag. →

20.
De meerderheid van het Britse Lagerhuis spreekt zich uit voor het toestaan van
sportwedstrijden op zondag.

22.
Irak en Egypte sluiten een vriendschapsverdrag.

24.
Bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering van Turkije worden alle
kandidaten van de nationalistische Jong-Turkenpartij van Moestafa Kemal gekozen.

30.
Tegenstanders van Tjiang Kai-sjek vestigen hun macht in Kanton. →

Geboren:
1.
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Rolf Hochhuth, Duits toneelschrijver

10.
Marcel van Maele, Belgisch Nederlandstalig dichter

Spaanse koning gevlucht

Madrilenen geven blijk van hun voorkeur voor de rechtse generaal Franco.

MADRID, 14 april - Nu het republikeins-socialistische blok de lokale verkiezingen
in Spanje heeft gewonnen, is koning Alfonso XIII naar Frankrijk vertrokken. Het al
eerder opgerichte Revolutionair Comité heeft een voorlopige regering gevormd.
Het vertrek van de koning komt nadat duidelijk is geworden dat de republikeinse
golf niet tegen is te houden. Na felle studentenprotesten zijn de universiteiten gesloten.
De rechtszaak tegen de leden van het Revolutionair Comité, dat voor december 1930
een opstand had georganiseerd, wordt propaganda voor de republikeinse zaak.
De regering vestigde haar hoop op de lokale verkiezingen van 12 april, maar hieruit
is gebleken dat de meeste Spaanse kiezers, vooral in de grotere steden, de monarchie
verwerpen.
Niceto Alcalé Zamora y Torres, leider van het Revolutionair Comité, eiste hierop
het aftreden van Alfonso. In Barcelona en Sevilla was al een republiek uitgeroepen
voordat in Madrid overeenstemming was bereikt over het vertrek van de koning.

Aznar, president van de Spaanse Raad, heeft zojuist de akte van abdicatie van de koning getekend.

NSDAP-minister Frick moet aftreden
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BERLIJN, 1 april - In de Duitse deelstaat Saksen is NSDAP-minister Frick tot aftreden
gedwongen. Dit gebeurde door een motie van wantrouwen van de sociaal-democraten
die een meerderheid in het deelstaatparlement verwierf. Ook de conservatieve
Deutsche Volkspartei en de Staatspartei steunden de motie.
In deze motie werd geconstateerd dat minister Frick ondemocratisch gedrag ten
toon spreidt en zijn ambt misbruikt om NSDAP-propaganda te voeren en
NSDAP-leden te bevoordelen.
Het gedwongen vertrek van de NSDAP-bewindsman komt de partij van Hitler
slecht van pas. Enkele dagen geleden - op 28 maart- heeft de nationale overheid al
een noodverordening uitgevaardigd tegen het politiek extremisme in Duitsland.
De noodverordening legt bijeenkomsten en demonstraties aan banden. Als cruciale
bepaling is opgenomen dat politieke verenigingen het dragen van uniformen en tekens
kan worden verboden. Dit raakt rechtstreeks de NSDAP. Ook publikaties met
extremistische inhoud kunnen worden verboden.
De noodverordening is, aldus de regering-Brüning, bedoeld om het politieke en
culturele radicalisme in Duitsland te beteugelen.
Twee weken geleden hadden zich in Hamburg enkele tragische gevallen van
extremisme voorgedaan, waarbij de NSDAP was betrokken. Een opperwachtmeester
die lid van de NSDAP was, had zijn chef neergeschoten omdat deze jood zou zijn
en hij, de opperwachtmeester, zich niet door joden wenste te laten ondervragen. Drie
andere NSDAP-ers hadden een parlementariër neergeschoten in de veronderstelling
dat deze de leider van de links-radicale Rode Strijdersbond was. In Hamburg was
na deze gebeurtenissen door het stadsbestuur meteen al een verbod uitgevaardigd
tegen KPD- en NSDAP-publikaties en -bijeenkomsten.

Tjiang van twee kanten belaagd
KANTON, 30 april - Door de bezetting van Kanton door muitende troepen is de
regering van Tjiang Kai-sjek in een interne tweefrontenstrijd verwikkeld geraakt.
Militaire leiders uit de linkervleugel van de Guomindang, gestationeerd in de
zuidelijke provincies van China, zijn in opstand gekomen tegen het bewind van de
generaal.
Tegelijkertijd breidt de opstand van de communisten zich steeds verder uit. Bij de
rivier de Han in de provincie Hopei zijn zij echter op heftige tegenstand van de
regeringstroepen gestuit.
Sinds Tjiangs staatsgreep in 1927 hebben de communisten in verschillende
afgelegen gebieden enclaves onder communistisch gezag gevestigd, waar zij een
strijdmacht hebben opgebouwd die het de Guomindang steeds moeilijker maakt.

Huldiging van Warden Oom
ROESELARE, 18 april - Vandaag is de Belgische volksschrijver Edward Vermeulen,
beter bekend onder zijn schrijversnaam Warden Oom, op grootse wijze in Roeselare
gehuldigd naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Warden Oom, die eerst
landbouwer van beroep was en daarna gemeentelijk ontvanger in Hooglede,
debuteerde op zijn vijftigste. Hij was erg gehecht aan zijn geboortedorp Beselare.
Tijdens de veldtocht van 1914 werd de bevolking van Beselare ingekwartierd in het
naburige Zonnebeke, waar ze vier jaar bleef. Vanuit zijn venster kijkend op de toren
van Beselare, schreef Warden Oom toen de dramatische roman De bonneling.
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Zijn boeken zijn Westvlaamse verhalen van zeer katholieke strekking, met een
diepe sociale inslag. Zijn werk wordt gekenmerkt door een enorme levenservaring,
een directe verteltrant en een overvloedige, kleurrijke taal.

Edward Vermeulen, alias Warden Oom.
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4.
De pas gekozen Nationale Vergadering van Turkije herkiest Moestafa Kemal Pasja
tot president.

5.
De Nationale Vergadering van nationalistisch China te Nanking keurt een voorlopige
grondwet goed.

8.
Jhr. mr. B.C. de Jonge wordt benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlandsch
Oost-Indië als opvolger van jhr. A.C.D. de Graeff, die vanaf 1926 de
vertegenwoordiger van de Kroon in de Oost was.

11.
Een anti-katholieke opwelling in Spanje, waarbij verschillende kerken en kloosters
het moeten ontgelden, ebt weg als de regering enkele bisschoppen uitwijst.

13.
Paul Doumer wordt tot president van Frankrijk gekozen als opvolger van Gaston
Doumergue. Hij heeft zijn tegenstander Aristide Briand in de tweede ronde verslagen.
→
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15.
Ter gelegenheid van het feit dat het 40 jaar geleden is dat de encycliek Rerum
Novarum uitgevaardigd werd, laat paus Pius XI zijn licht schijnen over de sociale
kwestie in zijn encycliek Quadragesimo Anno.

15.
De Belgische regering-Jaspar dient het wetsontwerp inzake de taalscheiding in het
bestuur in. →

18.
Op de 63ste vergadering van de Volkenbondsraad te Genève wordt besloten om de
Oostenrijks-Duitse plannen om een tolunie te vormen voor te leggen aan het Haagse
Internationaal Hof van Justitie.

21.
Het Belgische kabinet-Jaspar struikelt over de taalkwestie en dient zijn ontslag in.
→

30.
De paus protesteert bij Mussolini over zijn politiek van gelijkschakeling van de
lekenbeweging Acción Católica. Als tegenzet stelt de paus de bisschoppen aan als
leiders van de Katholieke Actie.

31.
Op een massamanifestatie van de rechts-radicale oudstrijdersbond Stahlhelm te
Breslau zweren de 140 000 aanwezigen de Duitse gebieden in Polen te verdedigen.

Gestorven:
17.
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Eliza Johannes de Meester (6-2-1860) Nederlands kunstcriticus en romanschrijver

Paul Doumer volgt Doumergue op
PARIJS, 13 mei - Paul Doumer is de nieuwe president van Frankrijk. Dit heeft het
nationale Congres (het gehele parlement, de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden
samen), dat vandaag in Versailles bijeenkwam, besloten.
De uitslag kwam nauwelijks als een verrassing. Doumers tegenkandidaat, minister
van Buitenlandse Zaken Aristide Briand, had zich niet alleen te laat in de strijd
geworpen, maar moest ook zichtbaar de steun ontberen van de aftredende president,
Gaston Doumergue. Spotprenten tekenden de minister de laatste weken toch al af
als zou hij onder de voet gelopen worden door de veel sterkere en met grover geschut
werkende Doumer, die als voorzitter van de Senaat hoe dan ook een voorsprong had.
Doumergue bracht zijn eigen minister echter de genadeslag toe, toen hij tijdens
een verkiezingsbijeenkomst in Nice felle kritiek uitte op het stokpaardje van Briand:
de Volkenbond. Doumergue beschreef die internationale instelling als een slappe,
onmachtige organisatie, die in feite nergens toe diende.
Briand trok zich bij de tweede verkiezingsronde terug. Bij de eerste had hij 401
stemmen gekregen, Doumer 442. Al met al is het toch waarschijnlijk dat Briand
opnieuw minister van Buitenlandse Zaken zal worden.

Conflicten vellen regering-Jaspar
BRUSSEL, 21 mei - Als gevolg van interne onenigheid heeft het Belgische
kabinet-Jaspar vandaag ontslag genomen. Reeds op 18 mei had Jaspar getracht een
crisis te voorkomen door een kleine regeringswijziging door te voeren.
Al enige tijd stond de interne coherentie van het kabinet onder druk. De budgettaire
saneringen van maart 1931 lokten verzet uit bij de radicale liberalen en de
christen-democraten, de taalwetten stuitten de liberalen tegen de borst (omdat zij
francofone minderheden in Vlaanderen wilden beschermen), terwijl ze ook niet
konden instemmen met de door de christen-democraten afgedwongen inkrimping
van het defensiebudget.
Deze tweede regering-Jaspar heeft heel wat energie geënvesteerd in het oplossen
van de zogenaamde taalkwestie. Zo bewerkstelligde zij onder meer de
vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit en de wetgeving inzake het
taalgebruik in het onderwijs in het algemeen. En op 15 mei diende de
katholiek-liberale regering nog een wetsontwerp in inzake het taalgebruik in
bestuurszaken.
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5.
In België treedt het katholiekliberale coalitiekabinet-Renkin aan. →

5.
Rijkskanselier Brüning probeert in Londen uitstel van de herstelbetalingen te
verkrijgen. →

11.
De nieuwe Belgische regering-Renkin komt voor het eerst in de Belgische
parlementaire geschiedenis met een tweetalige regeringsverklaring.

14.
In Frankrijk wordt het tweede kabinet-Laval gevormd.

15.
Polen en de USSR sluiten een vriendschaps- en handelsverdrag.

15.
De voorlopige republikeinse Spaanse regering wijst kardinaal Segura y Saenz na een
bezoek aan de paus uit.

16.
De Oostenrijkse regering-Ender komt ten val.

16.
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De Bank of England komt de Oostenrijkse Staatsbank met 150 miljoen Schilling te
hulp. De Franse Nationale Bank weigert hetzelfde te doen.

20.
De Amerikaanse president Hoover stelt een moratorium van een jaar voor alle
internationale schulden voor. Het voorstel wordt in de Europese hoofdsteden
enthousiast ontvangen.

20.
In Wenen treedt een nieuw kabinet aan, dat geleid wordt door de christen-democraat
Karl Buresch.

23.
In een toespraak kondigt Stalin herinvoering van een glijdende loonschaal, van
stukwerk en van bonussen voor geschoolde arbeid(st)ers aan. De bedoeling van
herinvoering van deze in de revolutie afgeschafte loonvormen is de verhoging van
de industriële produktie.

24.
De USSR en Afghanistan tekenen een neutraliteitsverdrag.

28.
In Spanje vinden verkiezingen plaats voor de Cortes.

29.
Paus Pius XI maakt zijn encycliek Non abbiamo bisogno openbaar waarin hij de
fascistische regering-Mussolini aanvalt in verband met haar politiek ten aanzien van
de Acción Católica (Katholieke Actie).

29.
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De Britse regering maakt bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk 2 665 000
werklozen geregistreerd zijn.

Belgisch kabinet onder leiding van Jules Renkin
BRUSSEL, 5 juni - In België heeft Jules Renkin een nieuwe regering gevormd, die
bestaat uit 7 katholieke en 5 liberale ministers. Na de val van de regering-Jaspar
hadden de socialisten geweigerd tot een nieuw kabinet toe te treden.
De nieuwe regering heeft zich voorgenomen de taalkwestie zo snel mogelijk te
regelen. Ook wil men een strenge deflatiepolitiek voeren om de economische crisis
te bestrijden.
Op veel enthousiasme kan de nieuwe regering in het parlement niet rekenen.
Bepaalde regeringsfracties nemen een afwachtende houding aan.

Brüning probeert herstelbetalingen uit te stellen
BERLIJN, 5 juni -Rijkskanselier Brüning en zijn minister van Buitenlandse Zaken
Curtius zijn vandaag in Londen aangekomen waar zij zullen proberen uitstel van
herstelbetalingen te verkrijgen.
De Duitse regering heeft vandaag tevens een noodverordening uitgevaardigd
waarin opnieuw de salarissen van ambtenaren en de invaliditeits- en
weduwenuitkeringen tot 14 procent worden gekort. Er komt voorts een extra
crisisbelasting van 4 tot 5 procent op alle inkomens. In de noodverordening is tevens
- en dit met het oog op de komende gesprekken in Londen - een zinsnede opgenomen
waarin staat dat dit het laatste offer is dat de Duitserster naleving van hun
reparatieverplichtingen kunnen brengen. De economische situatie in Duitsland ziet
er overigens inderdaad somberder uit dan ooit tevoren. Het besef dat er meer dan
een conjuncturele inzinking aan de gang is, dringt overal door. Maar duidelijk is ook
dat geen land zo zwaar getroffen wordt als Duitsland. Het aantal werklozen (nu vier
miljoen) zou eind dit jaar weleens tot vijf miljoen kunnen oplopen en daarmee staat
het land, volgens de statistieken van de internationale arbeidsorganisatie ILO in
Genève, bovenaan. De verlaging van uitkeringen en ambtenarensalarissen gaat
tegelijkertijd gestaag door en als er niet snel wat gebeurt, dreigen de getroffen groepen
er binnen één jaar een kwart van hun inkomen bij in te schieten.
President von Hindenburg heeft in een telegram de president van de Verenigde
Staten, Herbert Hoover, op de hoogte gesteld van Duitslands financiële problemen,
in de hoop dat van Amerikaanse zijde een bijdrage aan de oplossing van het probleem
zal worden geleverd.
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1.
De transafrikaanse spoorlijn van Benguela (Lobito, Angola) naar Jadotville (Likasi,
provincie Katanga, Kongo) wordt in gebruik genomen.

16.
De Franse regering stemt in met het moratorium-plan voor internationale schulden,
dat de Amerikaanse president Hoover in juni lanceerde.

12.
Ongeveer 100 000 mensen nemen deel aan het door de VARA georganiseerde
Zomerfeest. →

13.
De Darmstädter und Nationalbank (Danat-bank) gaat failliet. Om paniek te voorkomen
gelast de Duitse regering de slutting van alle banken tot 5 augustus. →

14.
Voor het eerst in acht jaar vindt er een bijeenkomst van de Nationale Vergadering
(Cortes) van Spanje plaats. De pasgekozen Cortes kiest de socialist Besteiro tot
voorzitter
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20.
In Londen wordt een zevenmogendhedenconferentie geopend om de financiële hulp
aan Duitsland te bespreken.

25.
In Wenen begint een vergadering van de Socialistische Arbeidersinternationale (SAI),
die in het teken staat van de strijd tegen crisis en fascisme.

27.
De president van Chili, Carlos Ibáñez wordt gedwongen af te treden. →

30.
De Nederlandse oud-premier Colijn wordt door de Volkenbond aangewezen als
voorzitter van de verzoeningscommissie die geschillen tussen Noorwegen en Italië
uit de weg moet zien te ruimen.

30.
Na een bezoek van de Britse premier MacDonald en minister van Buitenlandse Zaken
Henderson aan Berlijn wordt tussen Duitsland en Britse en Amerikaanse banken de
zogeheten Stillhalte-overeenkomst gesloten met betrekking tot kortlopende kredieten
van buitenlandse banken.

30.
De Britse toneelschrijver George Bernard Shaw sluit een bezoek aan Moskou af. →
-. In Amsterdam breken huurstakingen uit in verschillende wijken.

Gestorven:
24.
Marie Willem Treub 630-11-1855) Nederlands liberaal politicus
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In Amsterdam breken huurstakingen uit. Foto: vrouwen in de Spaarndammerbuurt wachten op de
deurwaarder.

Duitse Danat-bank dicht
BERLIJN, 13 juli - De gezaghebbende Darmstädter und Nationalbank, Danat, in
Berlijn heeft haar poorten wegens gebrek aan middelen moeten sluiten. De krach
van de belangrijke Danat heeft in heel Duitsland een paniekreactie teweeggebracht.
Alle banken in het land hebben de loketten vandaag gesloten om de aandrang van
klanten die hun geld opeisen te weren en een onmiddellijke instorting van het totale
geldwezen te verijdelen. De regering-Brüning wordt gedwongen om in de bres te
springen en kredietgaranties af te geven teneinde nog enig betalingsverkeer mogelijk
te maken. Ook alle beurzen zijn voorlopig gesloten.
De stormloop van met name buitenlandse crediteuren op de Duitse banken heeft
de banken in acute liquiditeitsproblemen gebracht. De buitenlandse pressie was weer
het gevolg van diverse bank-insolventies van de laatste weken met als grootste klap
het illiquide worden van de Weense Credit-Anstalt. Hierdoor is in het internationale
betalingsverkeer een kettingreactie op gang gebracht.
Amerikaanse crediteuren begonnen in versneld tempo kredieten bij Duitse
bankinstellingen weg te halen en wantrouwig geworden Duitse klanten volgden dit
voorbeeld. Weliswaar kwam de Amerikaanse president Herbert Hoover op 20 juni
nog met een éénjarig moratorium voor Duitse herstelbetalingen om de liquiditeit van
de Duitse banken te ondersteunen, maar dit was te laat. Ook diverse grote
ondernemingen gingen terzelfder tijd failliet en lieten de banken daarmee voor de
kredieten opdraaien.
De run op de banken kon derhalve niet meer tot stilstand worden gebracht en
eergisteren raakte de altijd als betrouwbaar te boek staande Danat-bank in grote
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moeilijkheden waarna in twee dagen tijds de paniek aan de loketten als een heidebrand
over Duitsland is verspreid en ook de andere banken de poort moeten sluiten.

Bezoek Shaw aan Moskou
MOSKOU, 30 juli - De 74-jarige Britse toneelschrijver George Bernard Shaw - als
zovele westerse progressieve intellectuelen een bewonderaar van het Russische
Sovjet-systeem - heeft een bezoek aan Moskou gebracht. Bij zijn afscheid van de
Russische hoofdstad stak hij de lof trompet over het land van zijn gastheren. ‘Morgen
verlaat ik het land van de hoop en keer terug naar onze westerse landen van de
wanhoop’, zei de bejaarde schrijver.
Bij zijn aankomst in de Sovjet-Unie werd hem een warm welkom bereid. Op het
station van de Russische hoofdstad werd hij verwelkomd door een muziekkorps en
een enthousiaste menigte. Voordat in het Kamerny Theater Tairovs voorstelling van
de Beggar's Opera begon, die ter ere van Shaws bezoek werd opgevoerd, betraden
alle spelers het podium met in hun handen een lange banier, waarop stond: ‘Voor de
briljante meester Bernard Shaw - een warm welkom op het Sovjet-grondgebied.’
Shaw werd door Stalin persoonlijk in het Kremlin ontvangen.

George Bernard Shaw in Moskou.

Het onderhoud met de machtigste man van de Sovjet-Unie duurde ruim twee uur.

Chileense dictator Ibáñez afgezet
SANTIAGO, 27 juli - Generaal Carlos Ibáñez del Campo is in Chili als president
afgezet. Hij is over het Andesgebergte naar Argentinië gevlucht. Chili is overgeleverd
aan een economische crisis en politieke anarchie. Verschillendelegercommandanten
zijn opstandig. Generaal Ibáñez was de sterke man in Chili sinds 1925. Toen voerde
hij een staatsgreep uit, die leidde tot de terugkeer van de wettige president, Arturo
Alessandri. Korte tijd later zette Ibáñez president Alessandri aan de kant. Tijdens
zijn bewind heeft Ibáñez de eerste maatschappij met staatsdeelneming in Chili
opgericht: de Compañia de Salitre de Chile (COSACH) kreeg het monopolie op de
winning van nitraat. De aandelen waren gelijk verdeeld over de Chileense staat en
Amerikaanse investeerders. De crisis van 1929 heeft de export van Chileens nitraat
en koper echter waardeloos gemaakt.

VARA organiseert groot zomerfeest
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HILVERSUM, 12 juli - De geîmproviseerde fietsenrekken in het Spanderswoud,
waar de VARA haar grote zomerfeest organiseerde, stonden vandaag vol. Behalve
met de fiets kwamen de ongeveer 100 000 bezoekers met extra ingezette treinen en
met talloze autobussen. Het was in de eerste plaats een feest van overwinning. Door
het Zendtijdbesluit van minister P.J. Reijmer zag de VARA het afgelopen voorjaar
haar zendtijd opgevoerd van acht tot meer dan vijftig uur per week.
De bijeenkomst in Hilversum was bovendien een reactie op de grote
Houtrustbetoging die de AVRO september vorig jaar organiseerde in Den Haag en
die juist tégen het Zendtijdbesluit was gericht. Triomf en strijdbaarheid klonken door
in de woorden van de sprekers op het Zomerfeest.
Een lichte smet op de feestvreugde werd gevormd door de talloze kopspijkertjes
die deze ochtend op de toegangswegen naar Hilversum waren gestrooid door
saboteurs, volgens het VARA-bestuur te zoeken in kringen rond het fascistische blad
De Bezem. Meer dan vierhonderd fietsende feestgangers kregen een lekke band, maar
bereikten dank zij de tijdig ingezette bezem- en plakploegen toch het Spanderswoud.
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1.
De VS en Frankrijk breiden hun financiële steun aan Groot-Brittannië uit met £ 25
miljoen ieder, om een dreigend deficit te voorkomen.

2.
Catalonië spreekt zich bij plebisciet uit voor een autonome status binnen de Spaanse
Republiek. →

3.
Onder internationale druk ziet de Duitse regering af van haar plannen voor een tolunie
met Oostenrijk.

9.
In Pruisen krijgt de door rechtsnationale partijen geëiste volksraadpleging over de
verdaging van de Pruisische Landdag niet genoeg stemmen.

11.
De zevenmogendhedenconferentie te Londen over de financiële situatie van Duitsland
gaat akkoord met het Hoovermoratorium. →
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12.
Na zware moessonregens bezwijken de dijken van de Jang Tse-kiang, hetgeen een
van de ernstigste overstromingen uit de wereldgeschiedenis veroorzaakt. Er verdrinken
circa 8000 mensen, terwijl circa 40 miljoen mensen dakloos of anderszins van hun
bezit beroofd raken.

19.
In het Zwitserse Basel komt een internationale groep bankiers tot overeenstemming
over verlenging van de kredieten aan Duitsland met een halfjaar. →

23.
In Hongarije treedt het kabinet-Károlyi aan. →

23.
Op de twaalfde IJzerbedevaart wordt door de deelnemende oudstrijders, studenten
en pacifisten besloten tot de oprichting van de Nooit-meer-oorlog-federatie.

24.
Frankrijk en de USSR paraferen een neutraliteits- en niet-aanvalsverdrag.

25.
MacDonald vormt een kabinet van nationale eenheid. →

28.
Henderson wordt de nieuwe Labourleider in Groot-Brittannië nadat de partij Ramsay
MacDonald vanwege zijn regeringswisseling had geroyeerd. →

28.
In Amsterdam trekt een defilé langs het stadhuis als eerbetoon aan wethouder Wibaut
(SDAP). →
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Gestorven:
27.
Willem Hubert Nolens (7-9-1860) Nederlands priesterpoliticus

De Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders maakt zich sterk voor de 40-urige werkweek.

Graaf Gyula Károlyi.

Premier Betlen opgevolgd door Károlyi
BOEDAPEST, 23 augustus - De Hongaarse premier Betlen is vandaag afgetreden
en opgevolgd door graaf Gyula Károlyi.
De positie van Betlen, die tien jaar premier is geweest, was de laatste jaren vrijwel
onaantastbaar - tot de wereldwijde financiële crisis de Hongaarse regering in grote
problemen bracht. In juni van dit jaar behaalde Betlen bij parlementsverkiezingen
nog de gebruikelijke zeer grote meerderheid. Sindsdien echter is de graanmarkt
ingestort, waardoor Hongarije ernstige problemen heeft gekregen.
Buitenlandse investeerders hebben hun geld weggehaald, crediteuren hebben
betaling geëist.
Toen de regering in Boedapest niet in staat bleek aan die eisen te voldoen, moest
zij zich om hulp tot de Volkenbond wenden, die Hongarije een orthodox deflatoire
politiek opdrong. Dit leidde tot een sterke toename van de werkloosheid en tot een
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zeer snelle verpaupering van de agrarische bevolking. De lonen van de ambtenaren
zijn verlaagd en duizenden ambtenaren zijn ontslagen.

Aftredende Wibaut geëerd
AMSTERDAM, 28 augustus - In verband met een minder goede gezondheid heeft
de Amsterdamse wethouder dr. F.M. Wibaut ontslag genomen.
Als bewijs van de grote erkentelijkheid voor al het werk dat hij voor de stad heeft
gedaan, is hem bij zijn afscheid de grote gouden medaille van Amsterdam aangeboden.
Ook is een defilé van dankbare burgers langs het stadhuis getrokken als onderdeel
van het feestelijke afscheid.
Florentinus Marinus Wibaut is vanaf 1907 onafgebroken lid geweest van de
Amsterdamse gemeenteraad in de fractie van de SDAP. Vlak voor de oorlog werd
hij wethouder. Tevens is hij lid geweest van de de Provinciale Staten van
Noord-Holland (1907-1922) en sinds 1922 maakt hij bovendien deel uit van de
Tweede Kamer.
In Amsterdam heeft de regent Wibaut lange tijd het gemeenteraadsleven
gedomineerd. Vooral zijn zeer geslaagde woningbouwpolitiek droeg een sterk
socialistisch stempel en was voor veel anderen een voorbeeld.
Zijn financieel beleid echter muntte uit

Zanghulde voor Wibaut (voorgrond, met vrouw en kleinzoon) tijdens de onthulling van zijn beeltenis
op het Henriëtte Ronnerplein in Amsterdam.

door conservatisme en kreeg niet altijd bijval van zijn partijgenoten.

Britse nationale regering
LONDEN, 25 augustus - Premier Ramsay MacDonald van Groot-Brittannië heeft
naar aanleiding van de begrotingscrisis gisteren zijn ontslag ingediend bij de koning.
Deze gaf hem na aanvaarding de opdracht meteen een regering van nationale eenheid
te vormen om de financiële crisis het hoofd te bieden.
De hele avond was premier MacDonald in overleg met Stanley Baldwin, Sir Herbert
Samuel en Philip Snowden. Daarna werd een officiële verklaring uitgegeven, waarin
onder meer wordt gesteld: ‘Het specifieke doel waarvoor de nieuwe regering wordt
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Verkiezingsaffiche.

Ramsay MacDonald op Downingstreet 10.

gevormd, is de bestaande nationale noodtoestand aan te pakken... Wanneer dat doel
is bereikt, zullen de politieke partijen hun respectieve posities opnieuw innemen.’
De beslissing van MacDonald om als premier van een nationale regering op te
treden heeft de Labour Party ernstig verdeeld. Een deel van de socialistische fractie
heeft aangekondigd oppositie tegen de nieuwe regering te zullen voeren. Arthur
Henderson, minister van Buitenlandse Zaken in de vorige regering, zal de partij in
de oppositie leiden.
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Duitsland krijgt krediet

Het Young-plan, zo blijkt steeds duidelijker, kan door Duitsland niet worden opgebracht. De NSDAP
was deze mening al eerder toegedaan.

BERLIJN, 19 augustus - Een internationale commissie van bankiers onder leiding
van de Brit Lord Layton heeft besloten Duitsland een halfjaar langer krediet te
verlenen. In een rapport dat onder auspiciën van de Bank voor Internationale
Betalingen in Basel werd opgesteld, zeggen de bankiers dat Duitsland onmogelijk
zijn verplichtingen inzake herstelbetalingen kan nakomen.
De bankiers wijzen op de tegenstrijdigheid van eisen die aan Duitsland worden
gesteld: om de herstelbetalingen te kunnen blijven verrichten dient Duitsland zeker
twee keer zoveel uit te voeren als het land nu doet. Dit zou echter een verslechtering
van de economische en markt-positionele situatie van de importlanden tot gevolg
hebben en wordt dus niet wenselijk geacht. Omgekeerd hebben leningen aan Duitsland
geen effect zolang het hiermee niet uit het economische dal kan geraken en wordt
het land alleen maar meer aan crises blootgesteld, wanneer deze leningen op korte
termijn moeten worden opgenomen.
Het rapport van de commissie-Layton komt voort uit besluiten van een
topconferentie, die vorige maand in Londen begon en waar de betrokken landen op
11 augustus het Hoover-moratorium bekrachtigden. Daar was ook uitstel van betaling
aan Duitsland verleend en verlenging van een aantal kredieten voor de periode van
drie maanden. Dit was gebeurd ondanks hardnekkig verzet van de Franse delegatie.
Britten en Amerikanen hadden zich hier meer bereid getoond tot een compromis.
Intussen wordt sinds die conferentie en na het bankiersrapport van vandaag allengs
duidelijker dat het hele Youngplan voor de Duitse herstelbetalingen onuitvoerbaar
aan het worden is. Het Layton-rapport becijfert dat Duitsland alleen al aan kortlopende
schulden aan het buitenland voor 12 miljard in het krijt staat. Bovendien heeft het
land nog eens zoveel langlopende schulden.
Het rapport en de daarin uitgewerkte surséance hebben ondertussen het vertrouwen
in de Duitse banken weer enigszins hersteld. Sinds gisteren zijn de loketten weer
open, ook al mogen de banken per klant maar beperkte bedragen van maximaal enige
honderden marken uitbetalen. De Reichsbank heeft een streng deviezenregime
verordend. Aan de loketten is het de eerste dagen van de heropening over het algemeen
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rustig gebleven. Er moet nog worden afgewacht op welke manier de Duitse monetaire
huishouding kan worden gesaneerd.

Catalaanse bevolking wil zelfbestuur
BARCELONA, 2 augustus - In een referendum over een autonomiestatuut voor
Catalonië heeft meer dan 99 procent van de Catalanen zich uitgesproken voor een
autonomiestatus van hun gebied binnen de Spaanse republiek. Het statuut zal nu aan
het Spaanse parlement, de Cortes, voorgelegd worden.
Het probleem van het Catalaans nationalisme werd weer actueel nadat de lokale
verkiezingen in Catalonië in april van dit jaar een grote overwinning opleverden voor
de Esquerra, een coalitie van linkse partijen. De verkiezingsoverwinning was voor
de leider van de partij, Francisco Maciá, aanleiding om twee dagen later de
‘Catalaanse staat en republiek’ uit te roepen. De regering in Madrid bleek nu bereid
een oplossing voor het Catalaans nationalisme te zoeken.
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2.
Het Vaticaan en de regering-Mussolini sluiten een compromis over de Acción
Católica. Deze lekenbeweging zal zich uitsluitend op religieus gebied begeven en
haar leiders zullen geen tegenstanders van het fascisme zijn.

5.
Het Haags Internationaal Hof van Justitie spreekt een negatief oordeel uit over het
plan van de Oostenrijks-Duitse tolunie.

7.
In Londen wordt met deelneming van Gandhi de tweede rondetafelconferentie over
Brits Indië geopend. →
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De Indiase nationalisten leider Mahatma Gandhi verlaat de Boulogne op weg naar de RTC in Londen.
Naast hem de Indiase dichteres Naidu.

10.
Crisismaatregelen van de nieuwe Britse regering-MacDonald leiden tot opstanden
in Londen en Glasgow. →

11.
De Berger's Bank te Venlo vraagt surséance van betaling aan. Hierdoor wordt het
vertrouwen van het publiek in het Nederlandse bankwezen geschaad.

13.
In Oostenrijk mislukt een coup van de rechts-radicale oudstrijdersbond Heimwehr
die geleid wordt door dr. Pfrimer.

18.
Bij Moekden (Mantsjoerije) vindt een ontploffing plaats die schade toebrengt aan
de door Japan beheerde Zuidmantsjoerijse spoorweg. Japan grijpt dit incident aan
om grootscheeps militair te interveniëren in China. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

21.
De Britse regering besluit de gouden standaard te verlaten. Het pond sterling gaat
zweven. →

22.
De Volkenbond probeert te bemiddelen tussen Japan en China die na het
Moekden-incident in staat van oorlog zijn geraakt.

28.
In Berlijn wordt tijdens een topontmoeting tussen de Franse premier Laval, minister
van Buitenlandse Zaken Briand en de Duitse kanselier Brüning overeenstemming
bereikt over de vorming van een Frans-Duitse economische commissie.

28.
In Peking vindt een grote anti-Japanse betoging plaats. →

28.
De uit de Labour Party gestolen Britse premier MacDonald en zijn medestanders
richten de National Labour Party op.

Gestorven:
9.
Ludwig Josef von Brentano (18-12-1844) Duits economisch theoreticus

Britse economie in problemen; pond devalueert
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De nieuwe Britse oppositieleider Arthur Henderson.

LONDEN, 21 september - Volstrekt onverwacht heeft Groot-Brittannië het pond
sterling losgekoppeld van het goud. Als gevolg hiervan is de munt met rond 20
procent gedevalueerd ten opzichte van de meeste andere valuta. Als reden voor het
loslaten van de gouden standaard is opgegeven de enorme kapitaalvlucht uit het land.
Volgens de regering is sinds enkele maanden meer dan £ 200 miljoen van de Londense
markt weggetrokken naar het buitenland. Op het moment van het opgeven van de
koppeling aan het goud bedroeg de goudvoorraad nog £ 130 miljoen.
Op de Britse maatregel volgt een ware hausse van naties die de gouden standaard
gaan verlaten. De waardedaling van het Britse pond loopt snel op tot 30 procent.
De sombere economische situatie in het Britse koninkrijk was eerder deze maand,
op 10 september, aanleiding voor de Britse regering om krasse maatregelen voor te
stellen om het begrotingstekort weg te werken.
Minister Snowden van Financiën denkt ruim £ 1,5 miljoen extra aan belastingen
en accijnzen te heffen en ruim £ 70 miljoen te bezuinigen op onder meer
overheidssalarissen, onderwijs en werkloosheidsuitkeringen. Volgens Snowden zijn
de voorgenomen maatregelen voldoende om begrotingstekorten van ruim £ 74 miljoen
dit jaar en £ 170 miljoen volgend jaar te vermijden.
Hij hield het Lagerhuis voor dat Groot-Brittannië enkele jaren op te grote voet
heeft geleefd door de uitgaven niet te beperken terwijl de handel inzakte, de winsten
in twee jaar met 20% daalden en tal van industrieën hun kapitaal aanspraken om de
lonen te betalen. Hij wees er voorts op dat de overheidsuitgaven nu meer dan een
derde van het nationaal inkomen bedragen.
De oppositie zei bij monde van haar nieuwe leider Henderson niet tegen sluitende
begrotingen te zijn, maar wel tegen de bezuinigingsmaatregelen om ze sluitend te
maken.
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Bij de Japanse verovering van Moekden in Mantsjoerije worden grote vernielingen aangericht.

Japan verovert Moekden
PEKING/MOEKDEN, 28 september - Tweehonderdduizend mensen namen vandaag
in Peking deel aan een anti-Japanse betoging. De betogers eisten een oorlogsverklaring
aan Japan en een herovering van de door Japan bezette gebieden in Noord-China. In
de Chinese hoofdstad Nanjing drongen studenten het ministerie van Buitenlandse
Zaken binnen. De minister werd gemolesteerd en in het gebouw werden grote
vernielingen aangericht. In Shanghai werd tijdens een vergadering van de Kamer
van Koophandel besloten om tot een boycot van Japanse waren op te roepen.
De anti-Japanse stemming in China is het gevolg van een serie incidenten en
krijgshandelingen in het noordoosten (Mantsjoerije). Hier worden delfstoffen
gewonnen die van groot belang zijn voor de industrie van Japan. Bovendien is het
noordoosten, vergeleken met de rest van ‘binnen-China’, een dun bevolkt gebied.
Japanse troepen hebben eerder deze maand, op 19 september, de stad Moekden
in Zuid-Mantsjoerije veroverd zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden.
Naar verluidt heeft de keizer van China zijn troepen telefonisch het bevel gegeven
zich niet te verzetten. Om die reden kon het Japanse leger gemakkelijk beslag leggen
op het arsenaal en het vliegveld van de keizer, die zich in Peking bevindt. Na de val
van Moekden is Zuid-Mantsjoerije binnen enkele dagen geheel onder de voet gelopen.
De officiële reden voor de Japanse opmars in het Chinese Mantsjoerije is een
bomaanslag op 18 september op de Zuidmantsjoerijse spoorlijn even buiten Moekden.
Deze spoorlijn staat onder toezicht van Japan. Tokio beschuldigt het Chinese leger
van deze aanslag, die overigens nauwelijks schade heeft aangericht. Maar China zegt
dat de Japanners de bom zelf hebben gelegd om hun aanval op Moekden te
legitimeren.
China vreest dat Japan erop uit is geheel Mantsjoerije in te lijven. De laatste
maanden maken vooral Japanse militairen er geen geheim van Mantsjoerije te willen
innemen zodat het bevolkt kan worden door Japanners die in het overbevolkte
vaderland geen middel van bestaan meer kunnen vinden.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

1931
Oktober
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
De Spaanse Cortes stemt voor invoering van algemeen vrouwenkiesrecht.

4.
In Chili volgt de conservatieve politicus Juan Esteban Montero president Carlos
Ibáñez op.

6.
In Duitsland neemt het kabinet-Brüning ontslag, nadat eerder deze maand minister
van Buitenlandse Zaken Curtius was opgestapt.

6.
De Vlaamse fascist Joris van Severen kondigt de oprichting aan van het Verbond
van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). →

7.
De nieuwe president van de Nederlandsche Bank wil de gouden standaard handhaven.
→

10.
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In Berlijn treedt het tweede kabinet-Brüning aan. →

11.
In Bad Harzburg (Sauerland) sluiten de antidemocratische rechts-radicale groeperingen
in Duitsland zich aaneen tot een nationale oppositie. →

14.
De Spaanse Cortes neemt een wet aan die de scheiding tussen Kerk en Staat behelst.
→

20.
In Spanje neemt de Cortes de wet op de bescherming van de republiek aan.

24.
De Volkenbond eist dat Japan de bezette Chinese gebieden ontruimt. →

24.
De mafia-leider Al Capone wordt door een rechtbank in Chicago wegens
belastingontduiking veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 50
000.

25.
Aansluitend op het bezoek van de Franse premier Laval aan Washington laat het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Laval en president Hoover
eensgezind zijn in de handhaving van de Gouden Standaard. Ook zijn ze van mening
dat na afloop van het Hoover-moratorium opnieuw onderhandeld moet worden over
uitstel van internationale betalingsverplichtingen.

27.
Bij de Britse parlementsverkiezingen wint de regeringscoalitie.
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30.
Nederland, België, Italië, Hongarije, Australië en Nieuw-Zeeland spreken zich uit
voor bevriezing van de bewapening.

Gestorven:
18.
Thomas Alva Edison (11-2-1847) Amerikaans uitvinder

Gouden standaard wordt gehandhaafd
AMSTERDAM, 7 oktober - De nieuwe president van De Nederlandsche Bank, mr.
L.J.A. Trip, heeft verklaard het als zijn plicht te beschouwen de gouden standaard
te handhaven.
‘Ik ben ervan overtuigd dat de wereld een chaos zal worden als het goud geen
standaardmunt meer is,’ aldus mr. Trip, gewezen president van de
Nederlandsch-Indische Circulatiebank, de Javasche Bank.
De verklaring van de nieuwe president komt nadat al op 29 september minister
van Financiën jhr. D.J. de Geer had gezegd dat wantrouwen ten aanzien van de gulden
volkomen ongemotiveerd is. Jhr. De Geer: ‘Het wantrouwen heeft al geleid tot een
daling van de 6-procentslening van 1922 beneden parikoers hoewel van deze lening
bekend is dat zij op 1 maart a.s. tegen 100 procent zal worden afgelost. Gelukkig
bestaat voor al deze zenuwachtigheid niet de minste reden en de regering zal er
krachtig voor waken, dat die reden er ook niet komt.’
Op de dag van de verklaring van de minister verhoogde De Nederlandsche Bank
het disconto van 2 naar 3 procent.

Volkenbond oefent druk uit op Japan
GENÈVE, 24 oktober - De Volkenbondsraad in Genève heeft vandaag met algemene
stemmen een resolutie aangenomen waarin er bij de Japanse regering op wordt
aangedrongen onmiddellijk haar troepen uit Mantsjoerije terug te trekken. De
Volkenbondsraad wil dat het hele gebied ontruimd is vóór zijn eerst volgende
vergadering op 16 november aanstaande.
China heeft tijdens de Japanse verovering van Mantsjoerije bijna twee maanden
geleden nauwelijks een schot gelost ter verdediging van deze provincie. Peking lijkt
al zijn hoop te vestigen op de Volkenbond en zond kort na de Japanse inval een
telegram naar de secretaris van de organisatie, Sir Eric Drummond. Op 22 september
jongstleden werd daarop zowel Japan als China aangespoord de vijandelijkheden te
staken. Japan heeft zich verzet tegen iedere poging het conflict aan een internationaal
onderzoek te onderwerpen. Wel heeft Tokio zijn bezwaren ingeslikt tegen deelneming
van de Verenigde Staten aan de besprekingen van de Volkenbondsraad. Op die
deelneming was aangedrongen om te kunnen nagaan of Japan het zogenaamde
Kellogg-Briand-verdrag heeft geschonden, waar in artikel 2 wordt bepaald dat
conflicten tussen landen vreedzaam moeten worden opgelost.
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Kerk en Staat gescheiden in Spanje
MADRID, 14 oktober - Na een fel debat heeft de Spaanse grondwetgevende
vergadering een aantal artikelen aangenomen, die voorzien in de scheiding van Kerk
en Staat en die verder ten doel hebben de macht van de Rooms-Katholieke Kerk te
verminderen.
De aanvaarding van de antiklerikale artikelen, de meest omstreden bepalingen uit
de grondwet, leidt tot een politieke rel. De Baskische afgevaardigden trekken zich
terug uit de assemblée omdat zij zich gekwetst achten in hun religieuze gevoelens.
De leider van de voorlopige regering (Alcalá Zamora), de minister van Binnenlandse
Zaken en twee leiders van de republikeinse katholieken leggen daarop hun
regeringsfuncties neer.
De nieuwe grondwetsartikelen maken een einde aan het concordaat tussen Kerk
en Staat. Priesters krijgen minder door de staat betaald, de macht van religieuze orden
wordt ingeperkt en het kruisbeeld moet uit openbare scholen verdwijnen. Bovendien
moet de orde van de jezuïeten worden ontbonden.
De maatregelen tekenen het antiklerikalisme zoals dat na het vertrek van koning
Alfonso XIII en de vorming van een voorlopige regering in april was opgekomen.
Voor veel republikeinen betekende de macht van de invloedrijke Rooms-Katholieke
Kerk, samen met die van het leger en de grootgrondbezitters, een belangrijke
hinderpaal bij hun streven naar een progressieve, democratische samenleving. In mei
was het in Madrid en andere grote steden tot protesten gekomen waarbij kerken en
kloosters in brand waren gestoken.

Antidemocraten in ‘Harzburger Front’
BERLIJN, 11 oktober - Alle antidemocratische krachten van rechts in Duitsland
hebben vandaag in Bad Harzburg een reusachtige demonstratie van samengebald
vermogen gehouden en zich gemeenschappelijk tegen de Republiek van Weimar
uitgesproken. Nationaal-socialisten, Duits-nationalen, de Reichslandbund en de
paramilitaire Stahlhelm marcheerden door de straten van Bad Harzburg, waar zich
ook veel adellijke personen en hoge militairen uit het keizerrijk hadden verzameld.
‘Hier is de meerderheid van het Duitse volk,’ zo riep Duits-nationalen-leider Alfred
Hugenberg voor een publiek van honderdduizenden mensen. Aan het adres van de
regerende partijen van de Republiek van Weimar zei hij: ‘Wij willen jullie niet meer.’
De NSDAP-leider Adolf Hitler hield zich bij deze antidemocratische verbroedering
overigens opvallend op de achtergrond. Nog voordat de Stahlhelm voorbijmarcheerde
had Hitler zich al van het podium verwijderd. Naar het schijnt voelt de
NSDAP-politicus er weinig voor om zich als slechts een van de velen in het
Harzburger Front te profileren.
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Het ‘Harzburger Front’. Rechts in burger de leider van de Duits-nationalen, Alfred Hugenberg.

Terwijl de politieke macht zich op de straat etaleert, dreigt de Duitse regering een
steeds zwakkere machtsbasis te krijgen. Nadat kanselier Brüning op 6 oktober zijn
ontslag had ingediend, heeft president von Hindenburg hem meteen weer opgedragen
een nieuw kabinet te formeren, ditmaal een zuiver ‘zakenkabinet’ zonder enige relatie
met de fracties in de Rijksdag. Dit kabinet, waarin Brüning nu ook minister van
Buitenlandse Zaken is, is gisteren voorgesteld.
De SPD-fractie duldt vooralsnog het nieuwe kabinet-Brüning. En daarmee heeft
het een meerderheid in het parlement.
De consequentie van de nieuwe formatie is dat president von Hindenburg en zijn
‘camarilla’ steeds meer de touwtjes in handen nemen en er sprake is van een soort
presidentieel kabinet.

Joris van Severen richt Verdinaso op

Joris van Severen.

BRUGGE, 6 oktober - De Belg Joris van Severen heeft voor de gouwraad van het
Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond (KVNV) te Brugge de oprichting van het
Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen, kortweg Verdinaso, aangekondigd.
De uit het Westvlaamse Wakken afkomstige notariszoon Van Severen is de
onbetwiste leider van deze radicale politieke groepering. Hij staat achter de leer van
Maurras en diens Action française, en dweept met buitenlandse extreem-rechtse
individuen als Hitler en Mussolini.
Zowel uit het programma als uit de organisatorische uitbouw van het Verdinaso
blijkt de uitgesproken antidemocratische, antimarxistische, antisemitische en
autoritaire inspiratie. Van Severen zelf noemt zijn leer het ‘nationaal-solidarisme’.
Dit houdt de vestiging in van een uitgebreid corporatiestelsel om de versplintering
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in klassen en partijen tegen te gaan. Hiermee verbindt hij de Groot-Nederlandse
gedachte, waarvan het doel is de Dietsche volksgemeenschap (Nederland, Vlaanderen
en Frans Vlaanderen) tot een aaneengesloten natie te maken. Het Verdinaso heeft
zijn thuisbasis in West-Vlaanderen. Wies Moens heeft zich voorgenomen aanhang
voor de beweging te verwerven door van het Gentse weekblad De Vlag een orgaan
te maken dat de opvattingen van de Dietsche Nationaal-Solidaristen zal verspreiden.
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4.
De Belgische Senaat aanvaardt het wetsontwerp over het gebruik van het Nederlands
en Frans in het middelbaar onderwijs.

4.
Duitsland, Groot-Brittannië, Polen, Argentinië en Portugal treden toe tot de groep
landen die zich op 30 oktober hebben uitgesproken voor bevriezing van de
bewapening.

5.
In Londen treedt het kabinet MacDonald-Baldwin aan. Op Buitenlandse Zaken komt
John Simon, op Financiën Neville Chamberlain.

7.
In de provincie Jiangxi wordt een Chinese Sovjet-republiek geproclameerd met Mao
Zedong (Mao Tse-toeng) als president. De hoofdstad is Joeitsjin.
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11.
In Amsterdam vindt een massale werklozendemonstratie plaats, georganiseerd door
de CPH.

12.
Het verslag over de giframp die in december 1930 in het Maasdal bij Luik plaatsvond
en waarbij tientallen mensen het leven verloren, wordt gepubliceerd. →

16.
Bij het textielbedrijf Jannink te Enschede (Twenthe) breekt een wilde, door de
communistische Roode Vakbewegingsoppositie (RVO) geleide staking uit tegen
loonsverlaging en rationalisatie.

16.
De Volkenbondsraad, bijeen te Parijs, besluit een onderzoekscommissie naar
Mantsjoerije te zenden.

18.
Tegen de Amerikaanse schrijvers Theodore Dreiser en John Dos Passos wordt
vervolging ingesteld wegens onwettige vakbondsactiviteiten. Ze deden onderzoek
naar de onderdrukking van mijnwerkers in het Harlan-district in Kentucky.

23.
In Nederland komt het Nationaal Crisiscomité tot stand, dat onder voorzitterschap
van kroonprinses Juliana collectes wil organiseren om de crisisslachtoffers te steunen.
→

28.
De textielstaking die op 16 november uitbrak bij Jannink te Enschede breidt zich uit
over heel Twenthe.
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Gestorven:
4.
Charles Buddy Bolden (1868) Amerikaans jazzmusicus

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

377

Installatie van het Nationaal Crisiscomité
DEN HAAG, 23 november - Met een officiële plechtigheid in de Trèveszaal op het
Binnenhof is het Nationaal Crisiscomité geïnstalleerd. Het comité onder
voorzitterschap van jhr. S. van Citters zal proberen geld in te zamelen voor
‘aanvullende en opheffendesteun aan hen die ten gevolge van de crisisverschijnselen
in moeilijkheden verkeren’. Hoofddoel is het verstrekken van aanvullende hulp,
vooral in natura, aan ondersteunde werklozen als in hun gezin ernstige behoefte
bestaat aan bijvoorbeeld kleding, beddegoed en schoeisel.
Bij de installatie in Den Haag hield prinses Juliana een toespraak waarin zij stelde:
‘Wij beleven thans een periode van materiële zowel als morele druk.’ En: ‘Het blijkt
velen nu haast niet meer doenlijk, misschien in de eerste plaats de jongeren, hun tijd
te besteden op een manier die hun waardig is.’ Als eerste gift aan het Nationaal
Crisiscomité schonk de premier en minister van Binnenlandse Zaken, jhr. mr. Ch.
Ruys de Beerenbrouck, ƒ 750 000.

Werkloozenzorg in Amsterdam.

Ramp Maasvallei
BRUSSEL, 12 november - De onderzoekscommissie, die de Belgische premier Jaspar
had ingesteld naar aanleiding van de tientallen sterfgevallen en honderden zieken in
de Maasvallei vorig jaar december, heeft vandaag haar verslag gepubliceerd.
De commissie, die voornamelijk bestaat uit regeringsambtenaren en vakbondslieden
uit de industrie, concludeert dat zwavelzuur de boosdoener is geweest. In de
Maasvallei is een te grote concentratie van industrie, waardoor de hoeveelheid rook
en damp tot gevaarlijke proporties kan leiden. De bevoegdheden van het Bestuur
van Volksgezondheid moeten worden uitgebreid teneinde in het vervolg dergelijke
ongezonde situaties te vermijden, aldus de commissie.

1931
December
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
De tweede rondetafelconferentie te Londen over Brits Indië eindigt zonder resultaat.
→

9.
De Spaanse republikeinse grondwet wordt van kracht. President wordt Alcalá Zamora.
→

11.
Het Britse parlement neemt na enkele amenderingen het Statuut van Westminster
aan waarin de dominions feitelijk souverein worden. Het statuut heeft betrekking op
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Ierland en Newfoundland.

11.
Japan verlaat de gouden standaard.

11.
De Belgische Kamer verwerpt het door socialisten en Vlaams-nationalisten ingediend
wetsontwerp op dienstweigering voor gewetensbezwaarden.

12.
In Tokio volgt het conservatieve kabinet-Imoekai, dat steunt op de zich in de Seijoekai
verenigde legerofficieren en grootgrondbezitters, het liberale kabinet op.

14.
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In het gebouw van den Christelijke Jongemannenvereeniging aan het Domplein te
Utrecht wordt de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) opgericht. →

14.
In Twente leggen ruim 12 000 arbeiders het werk neer. →

16.
De SPD, die het aanbod van de KPD om samen te werken om het fascistisch gevaar
te keren heeft afgeslagen, richt met sociaal-democratische organisaties het Eiserne
Front op. →

18.
In Italië worden 11 hoogleraren die geweigerd hebben om de eed van trouw aan
Mussolini af te leggen, ontslagen.

19.
Het Amerikaanse Congres ratificeert met 317 tegen 160 stemmen het
Hoover-moratorium, maar weigert een reductie van Europese schulden.

19.
In Australië wordt Joseph A. Lyons van de conservatieve United Australian Party
premier, na de val van de Labourregering-Scullin.

23.
De Tweede Kamer neemt de Crisisinvoerwet aan. →

28.
Lin-sen wordt president van Nanjing-China, als opvolger van Tjiang Kai-sjek die op
14 december als president ontslag heeft genomen.
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De Spaanse regering olv Azaña (rechtsmidden). Naast hem president Zamora.

Nieuwe grondwet in Spanje
MADRID, 10 december - Niceto Alcalá Zamora is gekozen tot president van Spanje,
een dag nadat de nieuwe republikeinse grondwet is geratificeerd. Manuel Azaña is
de nieuwe premier. Hij vormt een kabinet van over wegend socialisten.
Volgens de grondwet, die is opgesteld door een grondwetgevende vergadering die
in juni is gekozen, is Spanje een ‘democratische republiek van arbeiders uit alle
klassen’. De president wordt gekozen door een kiescollege, maar zijn macht is beperkt
om hem niet op een koning te laten lijken. De wetgevende macht ligt bij een
éénkamerparlement. Een voorstel voor de instelling van een Senaat is verworpen na
fel verzet van de socialisten.
De grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting, schaft adellijke titels af,
en geeft mannen en vrouwen vanaf 23 jaar kiesrecht. Er is geen staatsgodsdienst en
het lager onderwijs mag niet door religieuzen worden gegeven. Verder wordt voorzien
in het verlenen van autonomie aan regio's, die een verzoek daartoe kunnen
rechtvaardigen. De lokale regeringen zouden dan een aantal precies te omschrijven
bevoegdheden van de regering in Madrid krijgen.
Catalonië heeft in september al een speciaal statuut gekregen, Baskenland en
Galicië hebben er een in voorbereiding.

Nederland besluit tot protectionisme
DEN HAAG, 23 december - Om de Nederlandse industrie te beschermen heeft de
Tweede Kamer de Crisisinvoerwet aanvaard.
De wet is ingediend omdat door de val van het pond sterling en het loslaten van
de gouden standaard door tal van andere landen, het loonniveau in die landen zoveel
gunstiger is komen te liggen ten opzichte van het Nederlandse, dat een toenemende
import van goedkope goederen valt te vrezen.
Bovendien hebben andere landen, die net als Nederland wél de gouden standaard
handhaven, inmiddels importbeperkende maatregelen afgekondigd waardoor een
nog grotere goederenstroom in de richting van Nederland komt.
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De wet geeft de regering de bevoegdheid de invoer te contingenteren ‘binnen de
perken van het normale’.

Eerste vergadering NSB in Utrecht
UTRECHT, 14 december - In een voor twee gulden gehuurde kamer in het gebouw
van de Christelijke Jongemannenvereeniging aan het Domplein te Utrecht is de eerste
vergadering gehouden van de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging. In totaal
waren twaalf mensen aanwezig, van wie er zich na afloop vier opgaven als lid.
Oprichter van de NSB is Anton Mussert, ingenieur bij de Provinciale Waterstaat in
Utrecht.
In augustus had ir. Mussert de doelstellingen voor een nieuwe politieke partij op
papier gezet. Hierin merkte hij onder andere op: ‘De NSB wil in de eerste plaats
vernieuwing van de geest, op staatkundig en economisch terrein, in het Rijk der
Nederlanden. Er is binnen dit Rijk, waarin inderdaad de zon niet ondergaat, een
zodanig toenemende geest van futloosheid, onmacht, onwil, onverschilligheid,
ongeloof, verdeeldheid, schotjesgeest, krakeelzucht, dat het de spuigaten uitloopt,
dat het somtijds lijkt of de natiede ontbindende krachten verzamelt om zelfmoord te
plegen.’
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Twentse textielarbeiders in staking
ENSCHEDE, 14 december - Nadat op kleinere schaal al vanaf half november
stakingen aan de gang waren, hebben vandaag in de Twentse en de Achterhoekse
textielindustrie ruim 12 000 arbeiders het werk neergelegd. De directe aanleiding is
een besluit van de Enschedesche en Twentsch-Geldersche Fabrikanten vereeniging
om de lonen in de textiel met 5 procent te verlagen.
Volgens de fabrikanten is dit nodig om te kunnen concurreren met de Britse
katoenindustrie - die een enorm prijsvoordeel heeft gekregen op de exportmarkt door
de devaluatie van het pond - en met de Japanse industrie die steeds sterker wordt op
de Nederlandse exportmarkt Oost-Indië.
Volgens de textielarbeidersbond De Eendracht is dit echter geen goed argument
omdat de werkloosheid in de textielindustrie in de ons omringende lage lonen - landen
nog groter is.
Volgens De Eendracht werkten in 1925 36 450 arbeiders in de Nederlandse
katoenindustrie en in 1929 42 100.

Stakers voor de textielfabriek van Scholten in Enschede.

Eiserne Front opgericht in Duitsland
BERLIJN, 16 december - Als reactie op de samenwerking tussen diverse
rechts-radicale groeperingen heeft de Duitse sociaal-democratische partij, de SPD,
een zogenaamd Eiserne Front opgericht. Het is een bondgenootschap van SPD en
diverse sociaal-democratisch georiënteerde verenigingen zoals de vakbeweging, de
Arbeidersjeugd, en de Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Doel van het ‘IJzeren Front’
is de democratie te beschermen. In socialistische kring is met stormachtig
enthousiasme gereageerd. Op diverse partijbijeenkomsten waar het nieuws werd
meegedeeld, heerste een ware euforie en werd er langdurig gejubeld.
Naar het zich laat aanzien zullen de overige democratisch georiënteerde partijen
en organisaties zich echter niet aansluiten bij het front ter verdediging van de
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republiek. In andere partijen is al vernomen dat men met het te duidelijk linkse
karakter van het IJzeren Front grote moeite heeft. Het IJzeren Front ziet zich
geconfronteerd met militante organisaties van rechts en van de communistische KPD,
welke laatste tegen de SPD ten strijde trekt alsof het haar ergste vijand is.
Hoe snel het vertrouwen in de democratie taant, blijkt uit een kleine opiniepeiling
die de Amerikaanse journalist Knickerbocker hield. Hij vroeg aan een Duitse
communist wat deze zou doen indien Hitler aan de macht zou komen. De communist
antwoordde dat Hitler het land economisch zo snel te gronde zou richten dat de KPD
volgend najaar de macht zou kunnen grijpen. Een sociaal-democraat, gevraagd naar
wat hij tegen Hitler zou kunnen doen, antwoordde: ‘Wat kunnen wij doen als Hitler
de meerderheid heeft?’ Een geïnterviewde nationaal-socialist antwoordde daarentegen
op de vraag wat zijn partij zou doen indien ze de macht in handen had, kortweg met:
‘Vasthouden.’ De Amerikaanse correspondent komt in zijn beschouwingen tot de
conclusie dat de republikeinen met de rug tegen de muur staan.
Enkele dagen geleden nog heeft Adolf Hitler te kennen gegeven niet buiten de
legaliteit om de macht te willen grijpen. In een dagbevel aan zijn SA-eenheden zei
hij: ‘Laat u niet provoceren en verlies niet op het laatste moment de zelf

IJzeren Front tegen Hitler-baronnen.

beheersing. Helemaal vanzelf zullen we de macht in handen krijgen.’

Tweede RTC over India levert geen resultaat op
FOLKESTONE, 1 december - De ronde-tafelconferentie over grondwetswijzigingen
in India, de tweede in een jaar tijd, is opnieuw zonder tastbaar resultaat geëindigd.
In tegenstelling tot de eerste conferentie werd de bijeenkomst ditmaal wel
bijgewoond door het Indiase Nationale Congres, de belangrijkste
onafhankelijkheidsbeweging in India. Het Congres had zijn meest vooraanstaande
leider, Mahatma Gandhi, afgevaardigd naar het Britse Folkestone. Zijn meeslepende
pleidooien voor vrede en onafhankelijkheid in India hebben wel indruk gemaakt in
Engeland, maar geen vooruitgang teweeggebracht. Gandhi zal over enkele dagen
met lege handen naar India moeten afreizen.
Volgens waarnemers is er nauwelijks iets veranderd in de standpunten van de
deelnemers sinds de eerste rondetafelconferentie begin dit jaar. Ondanks de
wetenschap dat er in Engeland vooral gepraat zou worden over een oplossing voor
de ernstige interne verdeeldheid onder de Indiase bevolking, hield Gandhi vast aan
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zijn eis tot een volledig verantwoordelijke Indiase regering. Hij bleef gekant tegen
het behoud van speciale bevoegdheden voor de Britse gouverneur-generaal.
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1.
De jonge dirigent Eduard van Beinum is als opvolger van Cornelis Dopper tot tweede
dirigent van het Concertgebouworkest benoemd.

2.
Japan proclameert het geannexeerde Mantsjoerije tot de vazalstaat Mantsjoekwo.

4.
De nieuwe onderkoning van Brits Indië, Lord Willingdon, laat Gandhi en de voorzitter
van de Congrespartij Patel arresteren. →

7.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Stimson, laat weten dat de VS
Mantsjoekwo niet zullen erkennen; de VS zullen dat met een geannexeerd gebied
nooit doen. Dit uitgangspunt van de Amerikaanse buitenlandse politiek wordt bekend
als de Stimson-doctrine.

12.
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In Londen wordt de rondetafelconferentie inzake Birma beëindigd. Volgens de
aanbevelingen van het Simon-rapport (1930) wordt Birma een aparte kolonie,
administratief gescheiden van Brits Indië.

19.
De Belgische Kamer neemt het wetsvoorstel over het gebruik van Nederlands en
Frans in bestuurszaken in behandeling.

21.
In Helsingfors (Helsinki) wordt een Russisch-Fins niet-aanvalsverdrag gesloten met
een looptijd van drie jaar.

22.
In Groot-Brittannië fuseren de Anglicaanse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.

23.
Meer dan 4000 boeren in El Salvador worden door het leger gedood. →

25.
Polen en de USSR sluiten een niet-aanvalsverdrag met een looptijd van drie jaar met
automatische verlenging van twee jaar indien een van beide partners niet een halfjaar
voor het verlopen ervan het verdrag opzegt.

28.
Een Japanse invasiemacht van 70 000 ma n bezet de Ch i nese havenstad Sjanghai.

29.
In Oostenrijk treedt het tweede kabinet-Buresch aan. Dollfuss wordt minister van
Landbouw.
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Gestorven:
7.
André Maginot (17-2-1877), Frans politicus

16.
Carry van Bruggen, geboren De Haan (1-1-1881) Nederlands romanschrijfster
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Bloedbad in El Salvador
SONSONATE, 23 januari - Zeker 4000 mensen zijn gedood bij een protestmars van
boeren die in het westen van El Salvador in opstand zijn gekomen tegen de ellendige
omstandigheden waarin ze moeten leven.
De meestal slechts met machetes gewapende boeren waren geen partij voor het
plaatselijke garnizoen. Na dit bloedbad begint de regering een tegen-offensief tegen
de opstandige boeren. Hierbij worden in ongeveer twee weken zo'n 20 000 boeren
en andere vermeende communisten gedood.
De opstand van de boeren volgt op een politieke opening in El Salvador, waar al
tientallen jaren een kleine, zeer rijke oligarchie en het leger de dienst uitmaken.
De in 1927 aangetreden president Pio Romero Bosque heeft in 1930 de vorming
van een communistische partij toegestaan en vrije verkiezingen georganiseerd.
Arturo Araujo, die na deze verkiezingen president werd, werd echter binnen het
jaar afgezet door het leger toen hij belastinghervormingen doorvoerde en bezuinigde
op de militaire uitgaven. Araujo's vice-president Maximiliano Hernandez Martinez
kreeg de leiding. Inmiddels heeft het leger ook veel communistische afgevaardigden,
die bij lokale verkiezingen in 1930 zijn gekozen, verhinderd hun zetel in te nemen.
Gevoegd bij de economische problemen van de landloze boeren, die een miniem
loon krijgen voor hun werk op de koffieplantages, leidde dit tot plannen voor een
opstand. Een van de belangrijkste organisatoren daarbij was Augustin Farabundo
Martí.
Een paar dagen voor de geplande opstand werden Martí en andere leiders
gearresteerd. De rebellie was nu zonder leiders, maar de boeren, die daarvan nog
geen weet hadden marcheerden toch de steden in waar zij werden weggevaagd door
het geweervuur van het leger.

Arrestatie leiders India
DELHI, 4 januari - De nieuwe Britse onderkoning van India, Lord Willingdon, heeft
honderden Indiase oppositieleiders laten arresteren. Onder de arrestanten bevinden
zich ook Mahatma Gandhi en Vallbhbhai Patel, de voorzitter van het Indiase Nationale
Congres. Jawaharlal Nehru, de leider van de extremistische vleugel van het Congres,
is ook opgepakt en inmiddels veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Naar schatting
2000 leden van het Congres zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor
hun activiteiten in het kader van de burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne,
waarvoor
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Indiase nationalistenleider Patel.

Lord Willingdon.

voor al 90 000 mensen veroordeeld zijn.
Het harde optreden van de Britse autoriteiten volgt op de aankondiging van het
Congres dat het zijn anti-Britse campagnes zal hervatten nu de rondetafelconferentie
in Engeland op niets is uitgelopen en Lord Willingdon bovendien weigert met Gandhi
te praten. Gandhi had aangedrongen op overleg om het groeiende geweld tussen
politie en demonstranten, met name in Bengalen, in te dammen. Ook wilde de Indiase
leider praten over de slechte behandeling van gevangenen.
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2.
Te Genève wordt de Ontwapeningsconferentie geopend.

4.
De gouverneur van New York, Franklin D. Roosevelt, opent te Lake Placid de IIIde
Olympische Winterspelen. →

6.
In het Memelgebied (tussen Polen en Litouwen aan de Oostzee) vindt een
nationaal-socialistische staatsgreep plaats.

11.
Paus Pius XI ontvangt op feestelijke wijze de Italiaanse dictator Mussolini ter
gelegenheid van diens tienjarig regeringsjubileum.

12.
De Communistische Partij Holland besluit Werklozen Strijd Comités te vormen. →

13.
In Nederland worden nieuwe werktijden in de textiel vastgesteld. →

14.
In het Amsterdamse Olympisch Stadion verslaat het Belgisch elftal Nederland met
2-3.
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15.
De Volkenbond sommeert Japan de vijandelijkheden in China te staken. →

16.
De Ierse republikeinen van Eamon de Valera winnen de parlementsverkiezingen.

16.
Het Franse kabinet-Laval komt ten val. →

21.
In Frankrijk komt een kabinet van nationale een heid aan de macht, geleid door André
Tardieu. →

22.
Hitler stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Duitsland. Thälmann
is kandidaat voor de KPD. Von Hindenburg stelt zich voor 1 jaar herkiesbaar.

25.
Door de benoeming tot Regierungsrat van de deelstaat Braunschweig krijgt de
statenloze Hitler het Duitse staatsburgerschap. →

27.
De SPD spreekt zich uit voor herverkiezing van von Hindenburg.

29.
De fascistische Lapuabeweging in Finland rebelleert en eist een verbod op alle linkse
organisaties.

Geboren:
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27.
Elizabeth Taylor, Brits-Amerikaans filmactrice

Gestorven:
10.
Edgar Wallace (1-4-1875) Engels detectiveschrijver

Openingsceremonie in Lake Placid.

Handicap voor schaatsers uit Europa op Spelen
LAKE PLACID, 4 februari - Zeventien landen waren vertegenwoordigd op de
Olympische Spelen in Amerika, met 306 (inclusief 32 dames) inschrijvingen. De
Amerikaanse schaatser Jack Shea legde bij deze Winterspelen de Olympische eed
af. Hij trok op zijn onderdeel de aandacht door zowel de 500 als de 1500 meter te
winnen. Zijn landgenoot Irving Jaffee deed hem dat na op de 5000 en 10 000 meter.
De Amerikanen en Canadezen voerden voor het eerst de boventoon bij het
schaatsen. De Europese landen waren gehandicapt door de competitieopzet op het
ijs. Er werd niet met paren gereden, maar met een massastart in een soort afvalrace.
De finale stond slechts open voor de handigste deelnemers in dit gewriemel. Wie het
beste zijn ellebogen gebruikte, werkte zich in de eindstrijd. De Fin Clas Thunberg
was ingeseind over die typisch Amerikaanse tactiek en was thuisgebleven.
Het kunstschaatsen werd voor het eerst overdekt afgewerkt en trok een recordaantal
toeschouwers. De onnavolgbare Sonja Henie prolongeerde bijna speels haar
Olympische titel van vier jaar geleden. De Noorse schitterde op eenzame hoogte bij
het kunstrijden. De Zweedse favoriet Gillis Gräfström miste een vierde titel. Hij
kwam in botsing met een te ver naar voren geplaatste filmcamera en werd met een
hersenschudding afgevoerd.
Ook de bobsleewedstrijden bleken buitengewoon populair. Vanwege de dooi, een
storend element op deze Spelen, kwam de viermansbob pas op de baan na de officiële
sluitingsceremonie (13 februari).
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Het ijshockeyteam van Canada vergaarde zijn vierde gouden medaille in successie.
Maar de overmacht was nu niet meer zo groot. Pas na drie verlengingen capituleerde
de ploeg van de Verenigde Staten.
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Nationaal kabinet-Tardieu
PARIJS, 21 februari - Het lijkt wel stuivertje-wisselen! Tardieu volgt als
minister-president Laval op, nadat deze door de Senaat ten val was gebracht. In
december 1930 waren de rollen omgekeerd. Hoe dan ook: er verandert weinig of
niets. Dezelfde ministers behouden dezelfde portefeuilles.
Ondanks herhaalde pogingen om niet alleen in naam een ‘kabinet van nationale
eenheid’ samen te stellen, heeft de gehele linkervleugel van de Kamer geweigerd in
het kabinet zitting te nemen. Mogelijk hoopt met name gematigd links (de radicalen)
op een overwinning bij de kamerverkiezingen, die begin mei gehouden moeten
worden. De radicalen wensen zich zo min mogelijk te compromitteren in gezelschap
van Tardieu en Laval, die beiden een steeds slechtere naam beginnen te krijgen.
De val van Tardieu, nu ruim een jaar geleden, stond in verband met het
Oustric-schandaal: het faillissement van een frauduleuze bankier, die verschillende
ministers bij zijn zaak had weten te betrekken. Het is ook algemeen bekend dat
Tardieu onderhands geld geeft aan verschillende ultrarechtse bewegingen, die voor
geweldpleging geenszins terugschrikken. Tardieu gebruikt deze mensen onder andere
als leden van zijn ordedienst.
Laval van zijn kant heet van alle walletjes te eten. Hij vaart er wel bij, terwijl hij
destijds straatarm uit Auvergne naar Parijs kwam.
Niettemin hebben deze in een sfeer van corruptie vertoevende regeringen
verscheidene sociale maatregelen doorgevoerd. Zo is de eerste stap gezet op weg
naar gratis onderwijs, kunnen oudstrijders voortaan rekenen op pensioen en behoeven
ziekte en ouderdom niet meer noodzakelijk armoede te betekenen, terwijl er dank
zij de Wet-Loucheur voordelige woningen gebouwd gaan worden.
Die sociale verbeteringen zijn overigens geen overbodige luxe. De crisis begint
ook in Frankrijk toe te slaan. De werkloosheid neemt hand over hand toe.
De economische toestand heeft echter slechts indirect te maken met de val van
het kabinet-Laval. Om zijn kans op een verkiezingsnederlaag (die wél met de
economische problemen in verband zou staan) te verkleinen, wilde Laval het
kiesstelsel wijzigen in een kiesdistrictenstelsel met één in plaats van twee ronden.
De Kamer van Afgevaardigden ging akkoord, de Senaat echter in het geheel niet.

Werklozen Strijd Comités
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Het WAC demonstreert tegen de uitzending van arbeiders naar Drenthe.

ROTTERDAM, 12 februari - Op het eenheidscongres van de Communistische
Partij Holland (CPH) is besloten Werklozen Strijd Comités (WSCs) te vormen. Het
worden de opvolgers van de al langer bestaande WACs de Werklozen Agitatie
Comités. Op het congres werd vastgesteld dat deze comités in het verleden veel te
weinig als actiecomité's van de werklozen zelf hebben gefungeerd.
De WSCs krijgen dan ook een gekozen leiding in plaats van CPH-bestuursleden
en zullen actie gaan voeren bij de stempellokalen (men is tegen de verplichting van
het dagelijks tweemaal stempelen) en in de werkverschaffingsprojecten.

In Shanghai worden Chinezen door Japanners gevangengenomen en afgevoerd.

Volkenbond maant Japan
GENÈVE, 15 februari - De Volkenbond heeft Japan vandaag namens twaalf
mogendheden een nota doen toekomen waarin het wordt gesommeerd de
vijandelijkheden in China onmiddellijk te staken. Maar Japan heeft dit geweigerd
en op zijn beurt China gesommeerd binnen 24 uur zijn 19de leger terug te trekken
tot op 20 kilometer ten noordwesten van de internationale concessies. De strijd tussen
Japan en China laaide vorige maand weer op na een Chinese handelsboycot van
Japan en gevechten tussen Japanners en Chinezen in de handelsstad Shanghai. Bij
die gevechten kwam volgens Tokio een Japanse monnik om het leven, en dat was
de reden om met een vlooteskader de haven binnen te stomen. Hoewel Japanse civiele
autoriteiten reeds een schikking met de burgemeester van de stad hadden getroffen,
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opende admiraal Sjiosawa toch de aanval, tien minuten nadat hij de Chinese troepen
had bevolen zich uit Shanghai terug te trekken. Tot ieders verrassing bieden Kantonese
vrijwilligers en het 19de leger fel verzet. De westelijke mogendheden met belangen
in Shanghai hebben Japan gewaarschuwd en Nederland heeft de torpedojager Van
Galen uit Soerabaja koers laten zetten naar de handelsstad. Ondanks de felle
tegenstand wordt verwacht dat de Chinezen het onderspit zullen delven.

Nieuwe werktijden in textielindustrie
DEN HAAG, 13 februari - Het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft
nieuwe - langere - arbeidstijden vastgesteld voor de textielindustrie.
Personen beneden de 16 jaar mogen niet langer dan 9,5 uur per dag en 48 uur per
week arbeid verrichten.
Arbeiders ouder dan 16 jaar mogen evenmin langer werken dan 9,5 uur per dag
maar met een maximum van 53 uur per week. Jongeren onder de 16 mogen bovendien
per jaar niet meer dan 2500 uur arbeid verrichten, aldus de nieuwe richtlijnen. Als
langer wordt gewerkt dan 8,5 uur per dag moet de arbeidstijd vallen tussen 7 uur 's
ochtends en 7 uur 's avonds.

Adolf Hitler wordt Duits staatsburger
BERLIJN, 25 februari - NSDAP-leider Adolf Hitler heeft het Duitse staatsburgerschap
verkregen. Dit is gebeurd met behulp van de deelstaatregering in Braunschweig, die
hem tot Regierungsrat heeft benoemd. Door deze benoeming verwerft Hitler volgens
de wet automatisch de Duitse nationaliteit. Hitler was sinds het einde van de oorlog
statenloos. Hij had toen zijn Oostenrijkse nationaliteit verloren en er geen Duitse
voor in de plaats gekregen. De verwerving van de Duitse nationaliteit via deze
benoeming in Braunschweig is nodig om een kandidatuur van Adolf Hitler voor het
Duitse presidentschap mogelijk te maken. Op 13 maart aanstaande zijn er
presidentsverkiezingen in verband met de aflopende ambtstermijn van vijf jaar van
president Paul von Hindenburg.
De NSDAP heeft Hitler kandidaat gesteld nadat de rechtse partijen er niet in waren
geslaagd zich achter een gezamenlijke kandidaat te scharen. De Duits-nationalen en
Stahlhelm hebben nu een eigen kandidaat. De democratische partijen hebben zich
intussen alle achter een herverkiezing van von Hindenburg geschaard.
Zelfs de sociaal-democratische SPD staat op het punt von Hindenburg als kandidaat
te steunen onder het motto: ‘Versla Hitler, stem daarom von Hindenburg.’
De communistische KPD heeft een eigen kandidaat naar voren geschoven in de
persoon van partijvoorzitter Ernst Thälmann. Intussen draaien de campagnes op volle
toeren en heerst er een politiek-broeierige stemming. Vanuit diverse steden worden
ongeregeldheden en gewelddadigheden gemeld.
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1.
In Hopewell, New Jersey (VS) wordt het anderhalf jaar oude zoontje van de vliegenier
Charles Lindbergh gekidnapt.

1.
De Britse regering neemt enkele protectionistische maatregelen om de Britse industrie
te beschermen. →

2.
De Belgische Kamer aanvaardt de herziene tekst van het wetsvoorstel inzake het
taalgebruik in bestuurszaken. →

3.
In Finland wordt de fascistische Lapua-beweging opgerold. →

9.
De Valera wordt door de Ierse Dáil gekozen tot president van de Vrijstaat. Hij laat
weten dat de eed van trouw aan de Britse koning wordt afgeschaft en de gouverneur
uit Dublin dient te vertrekken.
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9.
Pu Yi, als kind de laatste keizer van China, wordt door Japan aangesteld als regent
van de vazalstaat Mantsjoekwo. →

11.
De in buitengewone zitting bijeenzijnde Volkenbond neemt de door de Amerikaanse
waarnemer voorgestelde motie aan om Mantsjoekwo niet te erkennen.

12.
De Zweedse luciferkoning Ivar Kreuger pleegt zelfmoord na ontdekking van fraude
in de bedrijfsboekhouding. →

13.
Bij de eerste ronde van de Duitse presidentsverkiezingen krijgt von Hindenburg
49,6% van de stemmen, Hitler 30,1% en Thalmann 13,2%.

17.
De Nederlandse Eerste Kamer neemt de kortingswet aan: het Rijk gaat de gemeenten
korten als ze niet bereid zijn de ambtenarensalarissen met 3% te verlagen.

26/28.
Op het 37ste congres van de SDAP te Haarlem wordt de redactie van het blad De
Fakkel, de spreekbuis van de linkse partijoppositie, geroyeerd. Dit leidt tot de
oprichting van de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). →

Geboren:
9.
Heere Heeresma, Nederlands schrijver

18.
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John Updike, Amerikaans schrijver

Gestorven:
7.
Aristide Briand (28-3-1862), Frans staatsman

Vazalstaat Mantsjoekwo
CHANGCHUN, 9 maart - De laatste keizer van China, Pu Yi, werd heden tot regent
van Mantsjoekwo in het noordoosten van China uitgeroepen. In de door hem
benoemde regering komen uitsluitend pro-Japanse ministers voor.
De afscheiding van Mantsjoekwo van China is het gevolg van de Japanse bezetting
van dat gebied. Het noordoosten van China is hiermee in feite een Japanse kolonie
geworden.
Uit officieuze Japanse uitspraken is inmiddels duidelijk geworden wat de volgende
stap in de expansie van Japans invloed in China zal zijn. Door het versterken van het
leger van Japan aan de grens met de Sovjet-Unie moet de traditioneel grote invloed
van Rusland in het noordoosten van China worden teruggedrongen, waarbij naar het
model van Mantsjoekwo pro-Japanse regeringen in Chinese provincies zoals
Binnen-Mongolië aan de macht kunnen komen. Tegelijkertijd dient het noorden van
China (inclusief Peking) gedemilitariseerd te worden. Het laatste zou inhouden dat
Chinese legers zich tot de Gele Rivier moeten terugtrekken.
In de afgelopen jaren heeft Japans expansie in China geleid tot sterke anti-Japanse
gevoelens onder brede lagen van de bevolking van het land. Dit

Vlnr: generaal Hishikari, de Japanse ambassadeur in Mantsjoekwo, regent Pu Yi en Chieh-Shih,
minister van Buitenlandse Zaken.

heeft onder andere geleid tot een onverwacht sterke Chinese tegenstand die 70 000
Japanse soldaten ondervonden bij hun poging om in de afgelopen twee maanden
Shanghai te veroveren. Hoewel deze poging voor Japan voorlopig op een mislukking
is uitgelopen lijkt China in militair opzicht, vooral in het noorden, niet tegen Japan
opgewassen.

SDAP royeert ‘De Fakke’
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HAARLEM, 28 maart - Op het 37ste congres van de SDAP is - op voordracht van
het partijbestuur - het partijlidmaatschap van de redactieleden van De Fakkel, een
sterk oppositioneel blad, beëindigd.
De Fakkel was een voortzetting van het blad De Socialist, spreekbuis voor een
extreem-linkervleugel binnen de sociaal-democratische partij met vertegenwoordigers
als Jacques de Kadt, P.J. Schmidt (lid van het partijbestuur) en Frank van der Goes.
Binnen de SDAP zijn ze steeds gezien als communistische cellenbouwers. Al in april
1931 had het partijbestuur het einde geëist van De Socialist. Er werd overeengekomen
dat een nieuw oppositioneel blad mocht worden uitgegeven - De Sociaal-Democraat
- maar dit mislukte al snel, waarna De Fakkel verscheen. Na hun royering hebben
de ‘fakkelisten’ een eigen partij opgericht, de Onafhankelijke Socialistische Partij,
OSP. Schmidt wordt hiervan voorzitter, De Kadt secretaris.

Propagandisten van de OSP - een nieuwe partij, voortgekomen uit de SDAP.

Lapua-beweging in Finland opgerold
HELSINKI, 3 maart - Met razzia's en talrijke arrestaties heeft de Finse justitie de
fascistische Lapua- (of Lappo-) beweging onschadelijk gemaakt. Aanleiding tot de
actie was een poging tot een staatsgreep.
De Lapua-beweging is de terroristische organisatie die in november 1929 werd
opgericht naar aanleiding van een communistische demonstratie in Lapua, een
historisch centrum in de ultraconservatieve provincie Ostrobotnië. De aanhangers
van de Lapua-beweging toonden zich niet tevreden met het totale verbod van elke
politieke activiteit van de communistische partij: zij wilden verder gaan.
Leden van de organisatie zetten met steun van reactionaire geestelijken en bankiers
en met hulp van vroegere Witte Gardisten ontvoeringen op touw. Verdachte
communisten werden in elkaar geslagen en over de grens met de Sovjet-Unie gezet.
Zelfs Stahlberg, expresident en auteur van de Finse grondwet, werd ontvoerd.
Pas de - overigens mislukte - poging vanuit het bij Helsinki gelegen Mëntsëlë een
staatsgreep te plegen heeft de justitie tot een verbod van de beweging gebracht.

Britten heffen invoerrechten
LONDEN, 1 maart - De maatregelen tot bescherming van de Britse handel en industrie
zijn gisteren van kracht geworden.
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De tarieven zijn meteen van toepassing op alle invoer uit het buitenland met
uitzondering van goederen die op de vrije lijst staan. De Wet op de invoerrechten
betekent een ommekeer van een historisch fiscaal beleid.
In het Hogerhuis stelde Lord Londonderry dat de nieuwe wet de regering een
onderhandelingswapen geeft om de internationale handelsbarrières te verlagen. In
de afgelopen tachtig jaar was de regering onmachtig om op te treden tegen
invoerrechten in het buitenland. Oppositiewoordvoerder Lord Marley zei zeer
sceptisch te zijn over de motieven en methoden van het handelsbeleid van de regering.
Hij herhaalde dat de Labourpartij niet de vrije handel aanbad, maar bescherming
zowel zinloos als overbodig achtte. Hij zei dat Labour haar hoop in de toekomst
vestigde op nationale planning van de industrie.
Lord Snowden zei volledig tegen de wet te zijn. Hij wees erop dat de
vrijhandelspolitiek had geleid tot vertienvoudiging van de Britse export, een
zevenvoudige toename van de welvaart en een onmetelijke verbetering van de sociale
welstand van de bevolking.
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Luciferkoning Kreuger pleegt zelfmoord
PARIJS, 12 maart - Ivar Kreuger, de Zweedse luciferkoning, grootindustrieel en
multimiljonair, heeft zich in Parijs van het leven beroofd nadat omvangrijke
malversaties in zijn boeken waren ontdekt.
Ivar Kreuger, in 1907 oprichter van een luciferfabriek in Zweden, kreeg bekendheid
toen hij tijdens de oorlog de hele Zweedse luciferindustrie in één door hem geleid
bedrijf wist te concentreren.
Met behulp van Amerikaans kapitaal probeerde Kreuger na de oorlog een
wereldwijd monopolie op de fabricage van lucifers te krijgen. Hij bracht een reeks
zeer speculatieve financiële operaties op gang en leende allerlei landen die arm aan
deviezen waren, op lange termijn geld in ruil voor monopolierechten. In 1928 had
Kreuger ruim de helft van de wereldproduktie in handen.
De economische crisis van de laatste drie jaar heeft Kreuger in moeilijkheden
gebracht en zijn concern stortte ineen. Het vermoeden bestaat dat Kreugers succes
mede te danken is aan bedrog, falsificaties en fraude. De Zweedse beurs is na het
bericht van Kreugers dood gesloten.

Belgische taalwet voor administratie wordt goedgekeurd
BRUSSEL, 2 maart - Met 122 stemmen voor, 19 tegen en 24 onthoudingen heeft de
Belgische Kamer het wetsontwerp inzake het taalgebruik in de administratie
goedgekeurd. In deze wet wordt het principe van de eentaligheid bevestigd en de
uitvoering ervan door sancties gegarandeerd.
Op 21 juni zal de Senaat zich over de wet uitspreken.
Tijdens de behandeling in de Kamer werd in het door de vorige regering ingediende
wetsontwerp het principe van de eentaligheid nog versterkt.
De wet behelst de volgende bepalingen:
- alle bestuursorganen in de vier Vlaamse provincies en in Vlaams Brabant (met
uitzondering van de Brusselse agglomeratie) moeten gebruik maken van het
Nederlands; in de Waalse provincie en in Waals Brabant dient het Frans te
worden aangewend;
- publieke mededelingen in de Brusselse agglomeratie en in andere tweetalige
gebieden moeten in beide landstalen worden gesteld; voor Brussel en de taalgrens
dienen tienjaarlijkse taaltellingen het taalregime te bepalen;
- een adviserende Permanente Commissie moet over de toepassing van de wet
waken.
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5.
De Twentse textielstaking, die in november uitbrak, wordt opgeheven, nadat eerder
het stakingsfront door de confessionele bonden was gebroken. →

6.
In Londen begint een conferentie over economische samenwerking van de
Donaustaten. Behalve Groot-Brittannië zijn Frankrijk, Duitsland en Italië
vertegenwoordigd.

8.
De conferentie te Londen over economische samenwerking tussen de Donaustaten
mislukt als blijkt dat het Frans-Britse standpunt niet strookt met het Duits-Italiaanse.

10.
Bij de tweede ronde van de Duitse presidentsverkiezingen wordt von Hindenburg
(85) herkozen 53%). →

13.
De Duitse regering geeft bevel tot ontbinding van de SA en SS.

15.
Het aantal geregistreerde werklozen in Duitsland bedraagt 5 934 000.

17.
In Amsterdam wint het Nederlands elftal met 2-1 van België.
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17.
Op last van keizer Haile Selassie van Ethiopië (Abessinië) wordt de slavernij
verboden.

19.
De Ontwapeningsconferentie te Genève aanvaardt met algemene stemmen het principe
van geleidelijke ontwapening.

19.
De Amerikaanse president Hoover stelt een vijfdaagse werkweek voor als remedie
tegen de werkloosheid.

20.
In de Belgische Kamer beginnen de debatten over het taalgebruik in het onderwijs.

24.
In verschillende Duitse deelstaten worden verkiezingen gehouden. De NSDAP wint
vooral in Pruisen, waar 36,3% (was 2,9%) van de stemmen wordt verkregen.

29.
De Groningse strokartonstaking, die negen maanden heeft geduurd en waarbij 1500
arbeiders betrokken waren, wordt na bemiddeling van de Commissaris van de
Koningin beëindigd. De loonsverlaging van 20% wordt teruggebracht tot 5%.

Gestorven:
4.
Wilhelm Ostwald (2-9-1853) Duits chemicus; Nobelprijs 1909

13.
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Johannes Theodoor de Visser (9-2-1857) Nederlands theoloog en CHU-politicus

Von Hindenburg herkozen
BERLIJN, 10 april - De Duitse president Paul von Hindenburg is vandaag in de
tweede ronde herkozen als president van Duitsland. De 85-jarige Hindenburg kreeg
53 procent van de stemmen. Adolf Hitler wist 36,8 procent van de stemmen te
verzamelen en werd hiermee tweede. De overige kandidaten kwamen niet verder
dan onbeduidende percentages.
Bij de eerste ronde in maart was von Hindenburg er net niet in geslaagd de absolute
meerderheid te bereiken, zodat een tweede ronde nodig was.
De overwinning van Hindenburg, die tot nu toe steeds rijkskanselier Brüning de
hand boven het hoofd heeft gehouden, betekent niet automatisch een stabilisatie van
de politieke verhoudingen. Tussen democraten en anti-democraten komt het tot een
krachtmeting, waarbij lang niet zeker is aan welke kant de machtige president zal
gaan staan. Het gaat hier om de relatie tussen het sociaal-democratisch geregeerde
Pruisen van minister-president Braun en de rijksregering. De Pruisische regering
heeft enkele weken geleden de kantoren van de NSDAP doorzocht en belastend
materiaal gevonden. Braun eiste vanaf dat moment een landelijk verbod van de SA.
De conservatieve en reactionaire kringen rondom von Hindenburg verzetten zich

Verkiezingsaffiche van de SPD: ‘Wie Thälmann (KPD) kiest, helpt Hitler’.

echter tegen zo'n verbod, te meer omdat hun de linkse Pruisische regering meer en
meer een doorn in het oog is. Kanselier Brüning bevindt zich in een moeilijk parket.
Het gevonden bewijs tegen de SA is overtuigend, maar hij heeft rekening te houden
met de overwegingen in Hindenburgs omgeving. Niet uitgesloten is dat het derhalve
tot een krachtmeting tussen president en kanselier komt.

Nederlaag textielarbeiders
ENSCHEDE, 5 april - Na bijna vier maanden is een eind gekomen aan de massale
stakingen in de Oostnederlandse textielindustrie.
De stakingen begonnen destijds omdat de werkgevers een loonsverlaging
doorvoerden van 5 procent. Het uiteindelijke resultaat van de staking is een zelfs
nog grotere teruggang in loon. De textielarbeiders zien hun loon niet alleen verlaagd
met de genoemde 5 procent: zes weken na beëindiging van de staking verliest men
nogmaals 5 procent, behalve bij een loon van minder dan ƒ 18 per week.
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De bonden St. Lambertus en Unitas waren al akkoord gegaan met dit
werkgeversaanbod, de nieuwe textielbond De Eendracht heeft er nu ook mee
ingestemd. De textielarbeiders hadden geen uitzicht meer op een stakingsresultaat
nadat bij de mijnen en de spoorwegen eveneens loonsverlagingen van 10 procent
waren afgekondigd.

In Enschede worden werkwilligen door stakers uitgejoeld.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

383

1932
Mei
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5.
In Tokio wordt een vredesakkoord tussen Japan en China gesloten. →

7.
De Franse president Paul Doumer (75) wordt neergeschoten door de Russische
emigrant Paul Gorgoelov. →

10.
De Franse regering-Tardieu treedt af. De voorzitter van de Senaat, Albert Lebrun,
wordt aangewezen als opvolger van de vermoorde president Doumer. →

12.
De op 1 maart gekidnapte baby Charles Lindbergh jr. wordt in de buurt van het
ouderlijk huis te Hopewell (New Jersey, VS) dood aangetroffen. De ouders hadden
een flinke losprijs betaald.

12.
Minister van de Reichswehr, W. Groener, treedt af, maar behoudt de portefeuille van
Binnenlandse Zaken. De regering Brüning overleeft in de Rijksdag een motie van
wantrouwen.
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16.
Door militaire reactionairen wordt de Japanse premier Ki Inoekai (76) vermoord.

18.
Het Belgische kabinet-Renkin treedt af.

20.
Ward Hermans wordt uit de kamerfractie van de Vlaamsnationalisten gestoten. Eerder
deze maand had de fractie al moeten inbinden toen de afgevaardigde Leo Lindevoghel
besloot een eenmansfractie te vormen.

20.
De Oostenrijkse minister van Landbouw, Engelbert Dollfuss, formeert een nieuw
kabinet. →

23.
In Brussel treedt de nieuwe regering-Renkin aan, waarin onder anderen de voorvechter
voor Vlaamse belangen Gustaaf Sap is opgenomen.

26.
In Tokio formeert admiraal Makoto Saito een extraparlementair kabinet.

28.
De Afsluitdijk wordt gedicht: de Zuiderzee is afgesloten. →

31.
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Franz von Papen, behorend tot de rechtervleugel van het katholieke centrum, wordt
door president von Hindenburg benoemd tot formateur nadat Bruning de dag ervoor
ontslag had genomen. →

Gestorven:
8.
Albert Thomas (17-6-1878) Frans socialistisch politicus

Paniek rond de dodelijk getroffen Franse president Paul Doumer.

Franse president vermoord
PARIJS, 10 mei - Albert Lebrun is de nieuwe president van Frankrijk. Hij volgt
president Paul Doumer op, die drie dagen geleden door een geestelijk gestoorde Rus
om het leven werd gebracht.
‘Ik ben de dertiende president van Frankrijk en op een dertiende verkozen. Ik moet
wel vermoord worden!’ had Paul Doumer lachend gezegd, toen hij het Elysée betrad.
Dertien maanden later werd die uitspraak bewaarheid.
De moordenaar, de 37-jarige Russische emigrant Paul Gorgoelov, wachtte de
president op bij een boekverkoping. Doumer werd geraakt in de nek en de oksel.
Even leek het of hij erbovenop zou komen, maar toen bezweek de president aan
hersencomplicaties. De dader zei dat hij door zijn daad de aandacht had willen
vestigen op de door hem opgerichte Russische fascistische partij, die nooit meer dan
drie leden had geteld.
Albert Lebrun volgde Doumer ook al op als voorzitter van de Senaat. Volgens de
meeste commentatoren is hij echter een veel minder markante persoonlijkheid dan
zijn voorgangers. In tegenstelling tot wat sinds Poincaré steeds meer de gewoonte
werd op het Elysée, wil Lebrun zich niet actief met de politiek bemoeien.
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De moordenaar van Doumer, Paul Gorgoelov, tijdens zijn proces.

China en Japan sluiten formeel vredesakkoord
TOKIO, 5 mei - Na maandenlange onderhandelingen en vertragingen is vandaag
formeel de vredesovereenkomst getekend tussen China en Japan. Volgens deze
overeenkomst zullen de Japanse troepen zich terugtrekken uit Shanghai. Een
gemengde commissie van twaalf leden, waarin China, Japan, Amerika, Engeland,
Frankrijk en Italië elk door twee leden vertegenwoordigd zijn, zal toezicht houden
op de evacuatie.
Aan het vredesakkoord is een bloedige strijd voorafgegaan. Nadat het 19de Chinese
leger geweigerd had zich terug te trekken tot 20 kilometer ten noordwesten van de
internationale concessies, opende Japan een moorddadig offensief. Als gevolg van
de strijd wordt de schade aan Chinese eigendommen op een half miljard dollar
geraamd. Naar schatting 24 000 Chinezen, voor de helft burgers, werden het
slachtoffer van de Japanse moordlust. Pas op 1 maart besloot het Chinese leger zich
terug te trekken, nadat zijn frontlinie door een nieuwe landing van Japanse militairen
ernstig werd bedreigd.

Dollfuss formeert nieuwe regering
WENEN, 20 mei - Na de verkiezingen in Oostenrijk eerder deze maand heeft de
christen-socialist Engelbert Dollfuss een nieuwe regering gevormd. De regering
steunt op een meerderheid in het parlement van slechts één stem.
Dollfuss is aan de macht gekomen na de val van het kabinet-Ender-Schober, dat
na het faillissement van de Credit-Anstalt, de invloedrijkste bank van het land, de
financiële en economische rampspoed niet meer in de hand heeft kunnen houden.
De nieuwe kanselier is een typische vertegenwoordiger van de christen-socialen,
de conservatieve, op de clerus gerichte en vooral van steun van de boeren afhankelijke
partij, die de Oostenrijkse politiek domineert.
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De belangrijkste taak van de regering-Dollfuss is gelegen in het afwenden van de
gevolgen van de wereldwijde depressie en in het bezweren van de animositeit tussen
de Oostenrijkse nazi's, die steeds openlijker vanuit Duitsland worden gesteund, en
de socialisten. Zijn beleid zal volgens waarnemers in toenemende mate autoritaire
trekken aannemen; Dollfuss is geen voorstander van parlementaire democratie in
westerse zin - een systeem dat naar zijn oordeel Centraal-Europa na de oorlog door
de Geallieerden is opgedrongen maar gelooft in een krachtige centrale regering.
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Afsluitdijk wordt gedicht

De Afsluitdijk nadert zijn voltooiing; het laatste gat wordt gedicht.

DEN OEVER, 28 mei - Terwijl scheepsfluiten gilden is om precies twee minuten
over één vanmiddag het stroomgat in de Afsluitdijk gedicht. Hiermee is de Zuiderzee
bedwongen. In 1927 begon men met de funderingen voor het westelijk sluizencomplex
bij Wieringen en die in de sluisput op het Kornwerderzand aan de Friese kant. In
1928 kwam het eerste stuk dijk tussen Friesland en het Kornwerderzand gereed.
Vanaf het allereerste begin van de werkzaamheden gerekend, heeft het grote
afsluitwerk 11 jaar, 334 dagen en 57 minuten gevergd.
Bij de sluiting van het stroomgat werd bekend dat de spoorwegen zich nog nader
willen beraden over het tracé van de spoorverbinding over de dijk. Plannen om de
trein via Harlingen en Franeker te laten Iopen zijn definitief van de baan.

Von Papen rijkskanselier
BERLIJN, 31 mei - De Duitse president heeft de conservatieve Centrumparlementariër
Franz von Papen opdracht gegeven een nieuw kabinet te vormen. Dit is gebeurd
nadat kanselier Brüning gisteren zijn ontslag had ingediend bij Hindenburg en dit
meteen door de president was aanvaard.
Enkele dagen geleden heeft de president op zijn Pruisische landgoed Neudeck
besloten Brüning te laten vallen. Hindenburg deelde hem mee dat hij niet langer
gemachtigd zou worden om via presidentiële noodverordeningen te regeren.
De laatste weken zijn in Duitsland gekenmerkt door een politieke aardverschuiving
en allerlei intriges achter de coulissen. Om te beginnen hebben de nationaal-socialisten
een reusachtige stemmenwinst geboekt bij de deelstaatverkiezingen in Pruisen.
Hierdoor kunnen de democratische partijen in Pruisen amper meer regeren.
Voorts is het kabinet-Brüning onder druk gezet door de Oostpruisische adel, die
grotere landbouwsteun van de rijksregering verlangt en daarvoor een gewillig oor
bij president von Hindenburg heeft gevonden.
Ten slotte was er dan ook nog de brede kritiek op Brüning wegens het verbod van
de SA dat hij op 13 april heeft ingesteld nadat belastend materiaal in SA-kantoren
(er werd een staatsgreep voorbereid) was gevonden. Dit verbod van de SA was
blijkens de NSDAP-zege in Pruisen door de kiezer demonstratief genegeerd.
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Achter de schermen was een van de invloedrijkste figuren in de omgeving van de
president, generaal Kurt von Schleicher, begonnen om Hitler te winnen voor een
passieve betrokkenheid bij het regeren. De NSDAP-top was hierbij akkoord gegaan
met het dulden van een nieuw, niet door Brüning geleid kabinet. Voorwaarde zou
echter zijn dat er nieuwe algemene verkiezingen zouden komen en dat het SA-verbod
zou worden opgeheven. Deze voorwaarden werden door von Schleicher ingewilligd,
waarna deze de president von Papen suggereerde als de nieuwe rijkskanselier. Von
Papen (geb. 1879) is betrekkelijk onbekend. Hij was officier in de oorlog, staat te
boek als Duits nationalist en is nauw verbonden met de traditionele adel. Von
Schleicher hoopt met von Papen de NSDAP te kunnen kanaliseren en te gebruiken
ter versterking van het autoritair-traditionele gezag. De Centrumpartij intussen is
woedend over het kanselierschap van von Papen en de gedwongen val van partij-idool
Brüning. Slechts door vrijwillig uit de partij te treden voorkomt von Papen dat hij
wordt geroyeerd.
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2.
In Berlijn presenteert Franz von Papen zijn rechtse kabinet, dat door een overmaat
aan aristocraten het Kabinett der Barone wordt genoemd.

3.
President von Hindenburg ontbindt de Rijksdag en schrijft verkiezingen uit voor 31
juli.

4.
Na de linkse stembusoverwinning treedt in Frankrijk het tweede kabinet-Herriot aan.
→
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6.
In Chili breekt een revolutie uit. President Juan Montero wordt afgezet, en de socialist
Carlos Davila neemt de macht over.

6.
In Griekenland wordt door Venizelos een nieuwe regering gevormd, na een kort
interregnum van Papanastasioe.

13.
Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten in Lausanne een vriendschapsverdrag.

13.
In Chili wordt de commandant van de luchtmacht, Marmaduke Grove, leider van de
revolutionaire junta.

14.
President Hoover wordt gekozen als Republikeins presidentskandidaat. →

14.
Het Duitse kabinet-von Papen vaardigt een noodverordening uit die een drastische
korting op de sociale voorzieningen inhoudt.

16.
De in april verboden naziknokploegen (SA en SS) worden in Duitsland weer
toegelaten in ruil voor het gedogen door de NSDAP van de nieuwe regering.

16.
Te Lausanne wordt een internationale conferentie gestart over de Duitse
herstelbetalingen. Voorzitter is de Britse premier MacDonald.
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28.
President von Hindenburg heft het uniformverbod op dat in de deelstaten van kracht
is.

29.
Tussen China en de USSR wordt een niet-aanvalsverdrag gesloten.

30.
In België wordt een compromis gesloten over de onderwijstaal.

Gestorven:
12.
Theodorus Heemskerk Jzn. (20-6-1852) Nederlands jurist en AR-politicus

12.
René de Clercq (14-11-1877) Vlaams dichter en (toneel)schrijver

16.
Frederik van Eeden (3-4-1860) Nederlands schrijver en psychiater

Kabinet-Herriot na linkse zege
PARIJS, 4 juni - Edouard Herriot, de leider van de Franse radicaal-socialistische
partij, heeft een nieuwe regering gevormd. De kamerverkiezingen van 1 en 8 mei,
die doorkruist werden door de moord op president Doumer, betekenden een
overwinning voor links. Vooral de socialisten gingen er bij deze verkiezingen op
vooruit, zij het minder dan zij verwachtten. Léon Blum, de leider van de socialistische
partij SFIO, schrijft dat toe aan de houding van de communisten, die volgens hem
niet alles op alles hebben gezet om rechts te verslaan. Toch nemen de socialisten
geen deel aan de nieuwe regering, al hebben zij Herriot - met mondjesmaat - voorlopig
hun steun toegezegd. De SFIO heeft zich altijd uitgesproken tegen deelneming aan
een ‘burgerlijke’ regering. Nu beginnen de socialisten te twijfelen aan de juistheid
van die stelling. Tijdens hun onlangs gehouden congres stelden zij een
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regeringsprogramma op in acht punten. Dat omvat onder meer: instelling van een
werkloosheidsuitkering en invoering van een 40-urige werkweek.

Roosevelt en Hoover kandidaat
CHICAGO, 14 juni -In de eerste stemronde bij de Conventie van de Republikeinse
partij is president Hoover gekozen als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De
aanwezigen op de Conventie keurden de voorzichtige economische politiek van de
president goed en waren alleen sterk verdeeld over de drooglegging. Een minderheid
vond dat elke staat zelf moet besluiten of er wel of geen alcohol mag worden
gedronken, niet de federale regering. Vice-president Curtis werd maar met kleine
meerderheid aangewezen als kandidaat voor deze functie.
Twee weken later wordt eveneens in Chicago de Conventie van de Democratische
partij gehouden waar de gouverneur van de staat New York, Franklin Delano
Roosevelt, in de vierde stemronde de tweederde meerderheid haalt. Grootste rivaal
is de kandidaat van vier jaar geleden, Alfred Smith, de man die toen zelf Roosevelt
voor het gouverneurschap van New York naar voren had geschoven. In zijn
aanvaardingsrede spreekt Roosevelt de beroemde woorden uit: ‘I pledge you, I pledge
myself, to a new deal for the American people.’ ‘New Deal’ wordt het wachtwoord
voor de jaren dertig en omvat de nieuwe benadering die volgens Roosevelt moet
worden gekozen nu het Amerikaanse volk geconfronteerd wordt met zo'n ongekende
misère als die waarin het land is gestort na de krach van Wall Street.
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5.
De Oliveira Salazar wordt premier in Portugal met dictatoriale bevoegdheden. →

8.
Op de conferentie te Lausanne wordt door de deelnemende landen besloten de Duitse
herstelbetalingen te stoppen.

9.
In Den Haag verschijnt het rapport van de bezuinigings-commissie-Welter. →

10.
In Roeselare wordt de eerste landdag van de Verdinaso gehouden. Het
fascistisch-Vlaams-nationalistisch programma van Wies Moens wordt aangenomen.

11.
Tijdens de staking in de Borinage, waarbij al meer dan 150 000 mijnwerkers betrokken
zijn, wordt te Charleroi het Volkshuis bestormd. →

14.
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De Belgische Kamer neemt de Taalwet voor het onderwijs aan. →

15.
Door de Volkenbond wordt een nieuwe lening aan Oostenrijk goedgekeurd ten
bedrage van 300 miljoen schilling, op voorwaarde dat het land de eerste 20 jaar afziet
van een Anschluss bij Duitsland.

18.
Te Ouchy tekenen België, Nederland en Luxemburg een verdrag over de oprichting
van een tolunie. →

20.
Door een presidentieel decreet wordt de Pruisische regering, geleid door Otto Bauer
(SPD), afgezet en wordt de deelstaat onder rijkstoezicht gesteld. Kanselier von Papen
wordt er rijkscommissaris.

23.
De Ontwapeningsconferentie te Genève gaat akkoord met het Tsjechoslowaakse
voorstel tot gecontroleerde wapen vermindering. Alleen de USSR en Duitsland
stemmen tegen.

28.
In Washington breken ernstige rellen uit onder werkloze oorlogsveteranen. →

30.
De Amerikaanse vice-president Curtis opent de Xde Olympische Spelen te Los
Angeles. →

31.
De Franse coureur André Leducq wint de Tour de France. →
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Op 31 juli wint André Leducq de Tour de France. Op de foto een blik op de Col du Puymorens, in de
zesde etappe tussen Luchon en Perpignan.

31.
Bij de Duitse nationale verkiezingen wordt de NSDAP de grootste fractie. →

Gestorven:
25.
Cyriel Buysse (21-9-1859), Vlaams schrijver

NSDAP wordt grootste fractie
BERLIJN, 31 juli - De nationaal-socialistische partij van Adolf Hitler is de grote
winnares geworden bij de vandaag gehouden nationale verkiezingen in Duitsland.
De NSDAP kon haar aandeel in de stemmen in vergelijking met twee jaar geleden
nagenoeg verdubbelen en kreeg 37,3 procent van de uitgebrachte stemmen. Ze heeft
hiermee 230 vertegenwoordigers in de Rijksdag.
De tweede sterkste fractie vormt de SPD, die stemmen verloor en 21,6 procent
kreeg (is 133 zetels).
De grote winst van de NSDAP is ontstaan tegen een algemene achtergrond van
economische misère, reusachtige werkloosheid, politieke onzekerheid en demagogie.
Vooral uit het burgerlijke kamp heeft de NSDAP kiezers gekregen. De burgerlijke
partijen zijn alles bij elkaar van bijna 30 naar ruim 10 procent teruggegaan.
De verkiezingscampagne heeft wekenlang in het teken gestaan van geweld. Alleen
al in Pruisen vielen de laatste
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‘Vrouwen! Redt het Duitse gezin. Stemt op Adolf Hitler!’ (NSDAP-affiche).

Verkiezingsaffiche van de NSDAP.
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maand als gevolg van straatterreur 99 doden en meer dan duizend gewonden. De
rijksregering-von Papen heeft in Pruisen inmiddels ook de sociaal-democratische
deelstaatpremier Braun uit zijn ambt gezet en het land wordt nu direct door de
rijkskanselier zelf bestuurd.
De uitslag van de verkiezingen van vandaag betekent dat de NSDAP in haar dulden
van de regering-von Papen en de daaraan gekoppelde eis tot vervroegde verkiezingen
de juiste tactiek heeft gevolgd. Het gevolg is nu echter wel dat het laatste restant aan
parlementarisme door de kiezer teniet is gedaan.
Communisten en nationaal-socialisten samen hebben een meerderheid in de
Rijksdag. Voor von Papen en von Schleicher is de uitslag een misrekening. Men had
de NSDAP als instrument willen beschouwen en behandelen, maar de politieke
aardverschuiving van vandaag betekent dat de NSDAP te machtig is geworden om
zich als een instrument te laten gebruiken ten behoeve van de conservatiefautoritaire
staatsopvattingen van von Papen en von Schleicher.

Het nieuwgekozen presidium van de Duitse Rijksdag in Berlijn. Van links naar rechts: Graef, Göring
(Rijksdagpresident), Esser en Rauch.

Rapport bezuinigingscommissie-Welter
DEN HAAG, 9 juli - De Staatscommissie Verlaging Overheidsuitgaven - geleid door
Ch.J.I.M. Welter - heeft een rapport uitgebracht waarin voorstellen worden gedaan
over de manier waarop de overheid op haar uitgaven kan bezuinigen.
Volgens de commissie-Welter is de positie van het bedrijfsleven ‘verontrustend’
en de algemene economische situatie ‘in hoge mate zorgwekkend’.
Men is gekomen tot bezuinigingsvoorstellen tot ƒ 102 miljoen op een totaal
staatsbudget van ƒ 587 miljoen. Voorgesteld worden onder andere salarisverlagingen
voor ambtenaren (min 13 procent voor ongehuwden, min 8 procent voor gehuwden),
verlaging van de werklozensteun met 15 procent, verlaging van het personeelsbestand
bij de overheid met 12 procent. Een van de middelen voor dat laatste is de
voorgestelde invoering van de 45-schaal in het lager onderwijs (45 kinderen per
klas), waardoor veel onderwijzers ontslagen kunnen worden.
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Bij de presentatie van de begroting voor 1933 wordt duidelijk dat de regering veel
van de voorstellen van de commissie-Welter overneemt. Zo gaan de salarissen van
gehuwde ambtenaren met 6,5 procent omlaag bij inkomens tot ƒ 2000 per jaar.
Daarboven bedraagt de verlaging 9 procent.
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Moderne snufjes op Spelen
LOS ANGELES, 30 juli - De Xde Olympische Spelen in Los Angeles hebben 1408
deelnemers uit 37 landen begroet, het laagste aantal sinds 1906. Veel landen zagen
te zeer op tegen de reis van minimaal twee weken. Het evenement is niettemin
uitgegroeid tot een groot succes, met 1,3 miljoen toeschouwers en een batig saldo
van ongeveer een miljoen dollar.
Hoewel de crisis hevig woedde in Amerika, verlevendigde de organisatie het
toernooi met tal van moderne snufjes. Er was een Olympisch dorp verrezen, al was
dat niet toegankelijk voor de 127 vrouwelijke deelnemers. Het Coliseum, het kolossale
stadion waar ook in 1984 de Spelen zich zouden concentreren, bood alle 101 000
kijkers een zitplaats.
De Amerikanen bedienden zich van fotografische finish-apparatuur, waarop de
tijden tot op een honderdste van een seconde waren af te lezen. Voor de Olympische
winnaar ging de vlag van zijn land in top en klonk ‘zijn’ volkslied. Hij of zij stond
bovendien op een ereschavot met drie treden. Bij het boksen keken scheidsrechters
toe in de ring, een opmerkelijke verbetering, die het aantal incidenten ver terugdrong.
Nog voor de opening vandaag brak een schandaal uit. De Fin Paavo Nurmi was
geselecteerd voor de marathon, maar werd in Amerika van deelneming uitgesloten.
Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan verkapt professionalisme door tijdens een
tournee in Duitsland hoge onkostenvergoedingen te accepteren. Op de 3000 meter
steeplechase protesteerden de Finnen tegen het feit dat er een ronde te veel was
gelopen. De Amerikanen gaven de resultaten op in hun rekenmaten (inches, feet,
yards, miles) en dat veroorzaakte nogal wat verwarring.
Amerika bulkte van het goud: 41 plakken tegen 12 voor Italië en 10 voor Frankrijk.
Nederland bundelde twee gouden en vijf zilveren medailles. Jacques van Egmond
beheerste het sprinten op de wielerbaan en racete naar zilver op de 1 km tijdrit. Ruiter
Charles Pahud de Mortanges herhaalde de gouden prestatie van 1928 in Amsterdam
en triomfeerde andermaal over Macroix in de military. Samen met de ploeg
bemachtigde hij op dit zware onderdeel ook nog eens zilver. Zwemster Willy den
Ouden was goed voor zilver op de 100 m vrije slag en eveneens op de
vrijeslag-estafette. Zeiler Maas eindigde als tweede achter Finland.
Het hockey telde slechts drie deelnemers: India, Japan en Amerika. Olympisch
winnaar India boekte een recordscore van 24-1 tegen de Verenigde Staten, met een
dozijn doelpunten van Roop Singh. In het waterpolotoernooi leefde Hongarije zich
uit tegen Japan: 18-0. Japan baarde opzien bij het herenzwemmen.
De 20-jarige Argentijn Juan Carlos Zabala bereikte maar net als eerste de finish
op de marathon. Hij zakte prompt ineen. Nummer twee, de Brit Samuel Ferris, was
net iets te laat in de tegenaanval gegaan.
Hoewel Amerika is drooggelegd, maakten de autoriteiten een uitzondering voor
de Fransen. Zij mochten tijdens de maaltijden wijn schenken.

Doden bij rellen oorlogsveteranen VS
WASHINGTON, 28 juli - Bij hevige botsingen tussen werkloze oorlogsveteranen
en de federale troepen in Washington zijn vier doden en verscheidene gewonden
gevallen.
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De veteranen waren naar Washington gekomen om kracht bij te zetten aan hun
eis dat de toegezegde bonus over hun soldij wordt uitgekeerd. Vanaf mei hebben
meer dan tienduizend mannen, vaak met vrouw en kinderen, zich aan de rand van
Washington verzameld, waar ze leegstaande regeringsgebouwen, tenten en hutten
betrokken. Meer dan de helft keerde na 16 juli, toen het Congres op zomerreces ging,
naar huis terug, profiterend van door de regering betaald reisgeld.

Antonio Salazar premier van Portugal
LISSABON, 5 juli - Antonio de Oliveira Salazar wordt premier van Portugal. Salazar,
sinds 1928 minister van Financiën, heeft grote bewondering geoogst voor zijn sanering
van de Portugese financiën.
Het aantreden van Salazar als premier betekent geen geweldige overgang voor
Portugal, want hij heeft van zijn vergaande bevoegdheden als minister van Financiën
gebruik gemaakt om geleidelijk grote invloed te krijgen op militaire en
algemeen-politieke beslissingen.
Dat de begroting onder zijn bewind voor het eerst in vijftien jaar een overschot
vertoonde, heeft zijn prestige vergroot. In zijn toespraken, die gespeend zijn van de
gebruikelijke politieke retoriek, heeft Salazar zijn ideeën uiteengezet over de ‘nieuwe
staat’: een corporatistische samenleving, waarin vrijwel geen ruimte is voor
oppositiepartijen en vakbonden. De staat krijgt daarbij een aantal fascistische aspecten.
Salazar heeft zich de steun verworven van de banken en financiers, de Kerk, het
leger, rechtse intellectuelen en de meeste monarchisten.

Tijdens de algemene staking in de Borinage betogen mijnwerkers in Charleroi.

Algemene staking België
CHARLEROI, 11 juli -Vandaag heeft de spontane staking in België Charleroi bereikt
en werd het Volkshuis bestormd door woedende mijnwerkers. Op het ogenblik zijn
reeds meer dan 150 000 arbeiders in staking.
De verslechtering van de economische toestand sedert het begin van het jaar had
een groeiende spanning teweeggebracht bij de arbeidersbevolking, die werd bedreigd
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door aanhoudende werkloosheid en loonsverlaging. De onlusten begonnen in de
Borinage, waar de lonen met 30 à 35% zijn verlaagd.
De mijnwerkerscentrale poogde de staking in te dammen door onderhandelingen
met de werkgevers. Toen zij op 7 juli een akkoord aan de mijnwerkers voorlegde,
werd dat met een verpletterende meerderheid verworpen en begonnen de eerste
straatgevechten. De arbeiders namen het niet dat de werkgevers verklaard hebben
niet iedereen weer in dienst te kunnen nemen.
De staking is nu algemeen. De stakers eisen de intrekking van het wetsontwerp
inzake de broodbelasting, de afschaffing van iedere loonsverlaging, steun aan
niet-verzekerden, en de invoering van de 40-urige werkweek.
Op sommige plaatsen heeft de staking een echt opstandig karakter aangenomen,
met als hoogtepunt de plundering van het kasteel van de mijndirecteur van ‘La
Providence’.
Bij een treffen met de rijkswacht te Marchienne zijn twee doden gevallen.
Honderden militante arbeiders zijn aangehouden.
In heel Henegouwen is naar aanleiding van de onlusten de staat van beleg
afgekondigd.
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Overeenkomst van Ouchy gesloten
OUCHY, 18 juli - In de Zwitserse plaats Ouchy hebben Nederland, België en
Luxemburg een overeenkomst gesloten (Verdrag van Ouchy) om tot vermindering
van de barrières te komen in het wederzijdse handelsverkeer.
Het verdrag tussen de landen zegt dat de wederzijdse invoerrechten gedurende
vijf jaar jaarlijks met 10 procent moeten worden verlaagd. Ook mogen in principe
geen contingenteringen worden vastgesteld voor de handel tussen de drie naties.
De overeenkomst van Ouchy heeft als grote betekenis dat het op kleine schaal
zorgt voor een vermindering van de handelsbelemmeringen waar dit streven op grote
schaal tot nu toe steeds op een mislukking is uitgelopen.
Voor Nederland, dat in het handelsverkeer tot nu toe steeds het principe heeft
gevolgd van de onvoorwaardelijke meestbegunstiging, betekent het verdrag met de
Belgisch-Luxemburgse Tolunie het begin van een ommezwaai naar een
handelspolitiek volgens het reciprociteitsbeginsel.

Taalwet voor het onderwijs erdoor
BRUSSEL, 14 juli - De Belgische Kamer heeft een wet op het lager en middelbaar
onderwijs aangenomen, die het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal in
Vlaanderen verplicht stelt, ook in de vrije scholen.
Dat wil zeggen dat diplomas, die behaald zijn op Franstalige vrije scholen, in
Vlaanderen geen rechtskracht meer hebben.
Dit is de uitkomst van een debat dat op 20 april begon. Andermaal bleken daarbij
flamingantische katholieken en bepaalde liberalen tegengestelde standpunten te
verdedigen. Die onenigheid verplichtte premier Renkin in mei drie ministers in zijn
kabinet te vervangen.
Op 30 juni kwam een compromis tot stand, waar de Vlaams-nationalisten tegen
stemden en waarbij de socialisten zich onthielden van stemming.
Het compromis steunde op het principe dat de onderwijstaal de streektaal moest
zijn. Alleen in de Brusselse agglomeratie en rond de taalgrens kon aanspraak worden
gemaakt op het beginsel dat de moedertaal de onderwijstaal was.
Tegelijk werd een aantal overgangsregelingen uitgewerkt, die beoogden het gebruik
van het Nederlands in het onderwijs in Vlaanderen te vergemakkelijken voor
anderstalige kinderen.
Deze principes, die voor een aantal flaminganten niet ver genoeg gingen, moesten
de eentaligheid van Vlaanderen garanderen.
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3.
Paraguay mobiliseert in verband met het conflict met Bolivia. →

7.
Op een nationaal congres van de mijnwerkerscentrale van België worden de
voorstellen van de leiding om het grote conflict in de Borinage door middel van een
compromis te beëindigen, weggestemd.

10.
De Spaanse regering slaat een royalistische opstand onder aanvoering van generaal
José Sanjurjo te Sevilla neer.

13.
De besprekingen tussen president von Hindenburg en de NSDAP springen af als
Hitler het aanbod van vice-kanselierschap afwijst. →

16.
Gandhi gaat in hongerstaking om verbetering van de status van de paria's of
onaanraakbaren af te dwingen.

20.
De Imperial Economic Conference te Ottawa wordt afgesloten met enige afspraken
over preferentiële tarieven bij de handel tussen Gemenebestlanden.

22.
Een bijzonder gerechtshof in Beuthen veroordeelt vijf SA-ers ter dood. Ze stonden
terecht voor het doodslaan van een communist in Potempa (Opper-Silezië).
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26.
In de Duitse deelstaat Thüringen komt een nazi-regering aan de macht.

27.
In Amsterdam vindt op initiatief van de Franse schrijvers H. Barbusse en R. Rolland
een wereldcongres tegen de oorlog plaats. →

28.
Het ministerie van Sociale Zaken maakt bekend dat er in Nederland 264 194 geheel,
en 20 986 gedeeltelijk werklozen geregistreerd staan.

30.
De nieuwe Rijksdag wordt geopend door het oudste lid, de feministische publiciste
Clara Zetkin (KPD). De 230 naziafgevaardigden verschijnen in bruine uniformen.

Geboren:
11.
Fernando Arrabal, Spaans toneelschrijver

Gestorven:
5.
Israël Querido (1-10-1872), Nederlands romanschrijver en letterkundig publicist

Chaco-oorlog hernieuwd
ASUNCIÓN, 3 augustus - Paraguay heeft zijn troepen gemobiliseerd in verband met
het conflict dat is uitgebroken met Bolivia om de Chaco Boreal. De Chaco is het
woeste en onbewoonde grensgebied tussen beide landen, dat op grond van claims,
die teruggaan tot koloniale tijden, door zowel Bolivia als Paraguay wordt opgeëist.
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Het conflict om de Chaco wordt verscherpt door de vermoede aanwezigheid van olie
in het gebied.
Standard Oil of New Jersey (Esso) heeft een claim op het Boliviaanse deel en
financiert het Boliviaanse leger. Paraguay wordt gesteund door Royal Dutch Shell.
Volgens een getuige is de oorlog tussen beide landen niets anders dan ‘een oorlog
tussen Koninklijke Shell en Standard Oil’.
Bolivia wil via Chaco toegang krijgen tot het stroomgebied van de Rio de la Plata.
Sinds Bolivia in 1879 zijn kustprovincies aan Chili verloor in de Pacific-oorlog, is
het afgesneden van een directe toegang tot de zee.
Het Boliviaanse leger bestaat uit dienstplichtige Indianen, die afkomstig zijn uit
het koude, ijle hoogland van de Andes. Zij ondervinden grote moeilijkheden in het
warme, vochtige en tropische laagland van de Chaco. De Paraguyaanse soldaten
vechten op bekend terrein en onder klimatologische omstandigheden waaraan ze

Paraguayaanse soldaten.

gewend zijn. De Boliviaanse soldaten worden gedwongen naar het front te gaan,
terwijl de Paraguyanen gedreven door nationalisme hun grondgebied verdedigen.
Bovendien zijn in het Boliviaanse leger de verschillen tussen veelal blanke officieren
en Indiaanse soldaten veel groter dan in Paraguay, waar een lange traditie van
gelijkheid en communale samenleving bestaat. Het Boliviaanse leger wordt geleid
door generaal Enrique Peñaranda, dat van Paraguay door generaal José Félix
Estigarribía.
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Boliviaanse militairen.
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Eis van Hitler afgewezen
BERLIJN, 13 augustus - NSDAP-Führer Adolf Hitler is vandaag door rijkspresident
von Hindenburg afgewezen als rijkskanselier. Hitler had in een onderhoud dat hij
met de president en in aanwezigheid van rijkskanselier von Papen had, geëist dat de
NSDAP de regeringsmacht in handen zou krijgen. Hindenburg, die door von Papen
en von Schleicher tevoren goed was voorbereid, weigerde dit en bood Hitler slechts
enkele ministersposten aan zonder het rijkskanselierschap. Hitler zei daarop: ‘Gelet
op de betekenis van de nationaal-socialistische beweging moet ik de leiding van een
regering en de staatsleiding in volle omvang voor mij en mijn partij verlangen.’
Hindenburg zei dat hij voor God en zijn geweten de staatsmacht niet aan één partij
kon geven en zeker niet aan een partij die eenzijdig andersdenkenden uitsluit.
Bij zijn vertrek zei Hitler ietwat zenuwachtig en geprikkeld nog tegen Hindenburg
dat hij niet van plan was een putsch te plegen.
De halfdove Hindenburg verstond echter alleen het woord ‘putschen’ en stak
dreigend zijn vinger op met de woorden: ‘Herr Hitler, ich schiesse.’ Hitler verliet
hierop in allerijl het paleis van de president.
De afwijzing van Hitlers eis was voor Hindenburg des te gemakkelijker omdat
hij, zoals zovelen in de traditionele aristocratie, een afkeer heeft van de parvenu
Hitler, die nooit verder kwam dan de rang van korporaal.
Hitler van zijn kant wilde met enkele ministersposten geen genoegen nemen.
Slechts scherpe oppositie of de totale macht kan de partij van nut zijn. Halfslachtig
meedoen met de regering-von Papen kost slechts stemmen, zo analyseert de
partijcentrale.

Hitler neemt de rijksdagafgevaardigden van zijn partij de eed van trouw af.

Internationaal anti-oorlogscongres
AMSTERDAM, 29 augustus - Meer dan drieduizend mensen hebben de
slotmanifestatie meegemaakt van een internationaal anti-oorlogscongres dat in de
Amsterdamse RAI heeft plaatsgevonden.
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Het congres was bijeengeroepen door de Franse schrijvers Henri Barbusse en
Romain Rolland en de Rus Maksim Gorki.
Omdat de Nederlandse regering Gorki, een enthousiast pleitbezorger van Stalins
regime, een inreisvisum weigerde, kon hij niet aanwezig zijn, evenmin als een
delegatie uit de Sovjet-Unie.
Het sterk communistisch getinte congres betekende hoofdzakelijk een verdediging
van de Sovjet-Unie (geschrokken als men was na de Japanse inval in Mantsjoerije)
en een protest tegen fascistische en koloniale gewelddaden.

Het anti-oorlogscongres in de Rai.
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1.
Colombia, dat in oorlog is met Peru over Leticia, doet een beroep op de Volkenbond.
→

5.
De Franse oud-minister van Handel, Georges Bonnet, opent in Stresa een economische
conferentie over de agrarische problemen van Centraal- en Oost-Europa. Er zijn 15
deelnemende landen, waaronder Nederland.
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9.
Het Spaanse parlement (Cortes) verleent Catalonië autonomie.

9.
De grote mijnstaking in de Borinage wordt beëindigd, nadat het mijnwerkerscongres
het bemiddelingsvoorstel van de minister van Arbeid had aanvaard.

12.
De regering-von Papen wordt door een door de KPD ingediende motie van
wantrouwen weggestemd; de Rijksdag wordt ontbonden. →

14.
In een militaire coup wordt de socialistische president Davila van Chili afgezet. De
nieuwe machthebber is Arturo Alessandri.

14.
Japan tekent formeel een vredesakkoord met de in Tokio gecreëerde vazalstaat
Mantsjoekwo.

14.
De Belgische regering krijgt volmachten om de crisis te bestrijden.

20.
Het Nederlandse ministerie van Waterstaat maakt de nieuwe naam van de afgesloten
Zuiderzee bekend: IJsselmeer. Het noordelijke deel van de voormalige Zuiderzee
zal Waddenzee genoemd worden.

22.
Het Hongaarse kabinet-Károlyi komt ten val.
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23.
De koninkrijken van de Hedzjaz en de Nedzjed, verenigd in een personele unie onder
koning Ibn Saoed, worden samengevoegd tot het koninkrijk Saoedi-Arabië.

24.
In Brits Indië wordt het Poonapact gesloten waarbij door een kiesrechthervorming
de paria's een grotere mate van vertegenwoordiging in de provinciale
volksvertegenwoordigingen krijgen. Gandhi breekt hierop zijn hongerstaking af.

28.
Enkele liberale ministers uit het Britse kabinet-MacDonald-Baldwin stappen op
omdat zij de besluiten van de Gemenebestconferentie te Ottawa een inbreuk op de
vrijhandelspolitiek vinden.

Duitse Rijksdag nu al ontbonden
BERLIJN, 12 september - In zijn eerste vergadering na de verkiezingen van 31 juli
is de Duitse Rijksdag door president Hindenburg alweer ontbonden. Dit is gebeurd
nadat een grote meerderheid van de Rijksdag een motie van wantrouwen tegen de
regering-von Papen had aangenomen en een noodverordening van de rijkskanselier
dreigde te verwerpen. Tegenover deze dreiging kon von Papen als enig
machtsinstrument de ontbinding van de Rijksdag inzetten.
Op 4 september had von Papen een noodverordening bekend gemaakt omtrent een
uitvoerig economisch programma, waartegen bijna alle partijen bezwaren maakten.
Von Papen wilde voorzichtig een einde maken aan de deflatiepolitiek, onder meer
door enkele werkverschaffingsprojecten. Von Papen had zich samen met Hindenburg
vastgelegd op een koers tegen Hitler, zodat met de NSDAP geen afspraken gemaakt
konden worden. Om een afzienbare nederlaag in de Rijksdag te vermijden moest
derhalve het machtsmiddel van de ontbinding van het parlement meteen voor de dag
worden gehaald. Von Hindenburg gaf er met enige tegenzin zijn goedkeuring aan.
De gebeurtenissen van vandaag hadden behalve een tragisch ook een grotesk karakter.
Toen von Papen het woord wilde nemen, deed Rijksdagpresident Göring
eenvoudigweg alsof hij von Papen niet zag en kon zo eerst een motie van wantrouwen
in stemming laten gaan. De te verwachten nederlaag voor von Papen zou theoretisch
de rijkskanselier de macht ontnemen om de Rijksdag nog te ontbinden. Maar terwijl
er werd gestemd, legde von Papen de oorkonde van ontbinding eenvoudigweg op
het bureau van de Rijksdagpresident.

Peruaanse troepen bezetten Leticia
LETICIA, 1 september - Peruaanse troepen hebben het Colombiaanse Leticia bezet.
Leticia is een dorp aan de Amazonerivier, die de grens vormt tussen Peru en Colombia.
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Dit gebied werd door beide landen opgeëist maar in 1924 was Colombia met de
Peruaanse dictator Augusto Leguía een demarcatielijn overeengekomen. Na de val
van Leguía in 1930 kwam kolonel Sánchez Cerro aan de macht in Peru en deze
verklaarde het akkoord met Colombia ongeldig.
Colombia heeft troepen door het oerwoud naar Leticia gestuurd om het uit
Peruaanse handen te bevrijden. Na gevechten van man tegen man weten de
Colombiaanse troepen de Peruanen te verjagen naar de overkant van de brede
Amazonerivier.
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1.
Sir Oswald Mosley richt de British Union of Fascists op. →

Sir Oswald Mosley hijst de vlag van de British Union of Fascists. Op 1 oktober richtte hij zijn nieuwe
partij op.

2.
Het Volkenbondsrapport over de kwestie-Mantsjoerije, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de Earl of Lytton, erkent de belangen van Japan in het
gebied en beveelt de vorming van een autonome, door Japan gecontroleerde maar
onder Chinese soevereiniteit staande staat aan.

3.
Irak wordt opgenomen als lid van de Volkenbond. Hiermee vervalt formeel het Britse
mandaat.
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3.
De president van Mexico, Rodriguez, dreigt met het sluiten van katholieke kerken
als het Vaticaan de eind augustus uitgevaardigde encycliek Acerbo animi niet intrekt.

4.
In Hongarije vormt de rechtsnationalistische en antisemitische politicus Julius Gömbös
een nieuwe regering.

9.
Bij de Belgische gemeenteraadsverkiezingen winnen de socialisten.

10.
Door de president van de USSR, Michael Kalinin, wordt de grootste stuwdam ter
wereld, in de rivier de Dnjepr, in gebruik gesteld.

13.
De Britse onderkoning is tevreden over de situatie in India. →

18.
Het Belgische kabinet-Renkin komt ten val als de liberale coalitiepartner afhaakt.

19.
De Oostenrijkse regering decreteert een demonstratieverbod voor de
sociaal-democratische Schutzbund en de naziknokploegen.

22.
In België treedt het kabinet-De Broqueville aan. →
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24.
Als gevolg van de conferentie van Ottawa zegt Groot-Brittannië het handelsverdrag
met de USSR op.

24.
Het Duitse Hooggerechtshof te Leipzig sanctioneert de afzetting van de Pruisische
regering door von Papen omdat deze nominaal nog in functie is.

25.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Bedrijfsradenwet, geesteskind van de
katholieke minister Verschuur, aan. →

31.
In Griekenland valt het kabinet-Venizelos. De royalist Tsaldaris wordt formateur.

Rust in India met harde hand hersteld
DELHI, 13 oktober - De Britse onderkoning, Lord Willingdon, heeft zich vandaag
in een vraaggesprek tevreden uitgelaten over het herstel van de rust in India. ‘Achttien
maanden geleden was het hier een bende. Ik garandeer dat de zaak er vandaag honderd
procent beter voorstaat dan toen, en ik durf zelfs te garanderen dat de inwoners van
India honderd procent gelukkiger zijn nu ze zeker kunnen zijn van onze bescherming,
en de vrijheid hebben om te doen wat ze willen,’ aldus de onderkoning.
Hij wees opnieuw de beschuldigingen van de hand over keihard optreden tegen
demonstranten en mishandeling van gevangenen.
Desondanks wordt er ook in Engeland felle kritiek geuit op de ‘verschrikkelijke
verordeningen’ waarmee de onderkoning de oppositie in India de kop indrukt.
Zo worden mensen zonder aanwijsbare reden gearresteerd en zonder onderzoek
of proces voor onbepaalde tijd opgesloten. Als straf worden bezittingen verbeurd
verklaard, mensen levenslang gedeporteerd en zelfs geëxecuteerd.
Hele dorpen worden aansprakelijk gesteld voor het verbergen van politieke
verdachten. Er zijn speciale rechtbanken opgericht, waarvan de zittingen geheim zijn
en waar personen worden gevonnist zonder getuigenverhoor of verdediging.
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De onderkoning van India, lord Willingdon.

Bedrijfsradenwet aanvaard
DEN HAAG, 25 oktober - De Tweede Kamer heeft ingestemd met de
Bedrijfsradenwet.
Deze wet regelt per bedrijf of bedrijfstak de instelling van raden, die voor de ene
helft zullen bestaan uit bestuursleden van verenigingen van werkgevers en werknemers
- aan te wijzen door de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid - en voor de andere
helft uit vertegenwoordigers van vakverenigingen van arbeiders in de bedrijven.
Tot de bevoegdheden van de raden gaan behoren het ontwerpen van
arbeidsvoorwaarden, het bevorderen van vakopleidingen, het overwegen van
maatregelen met betrekking tot werkloosheid en verruiming van de werkgelegenheid
en het bevorderen van het overleg tussen werkgevers en arbeiders.
De bedrijfsraden dienen bovendien, hetzij gevraagd, hetzij uit eigen beweging, de
autoriteiten van advies over alle mogelijke onderwerpen die te maken hebben met
het werk en het bedrijf. De Bedrijfsradenwet heeft het over advies, bemiddeling en
geschillenbeslechting. Uitdrukkelijk wordt de raden een medebeslissingsrecht
onthouden.

De Broqueville Belgisch premier
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Katholiek verkiezingsaffiche.

BRUSSEL, 22 oktober - Koning Albert heeft Charles de Broqueville beëdigd als
nieuwe regeringsleider. De nieuwe, 72-jarige premier is een ‘éminence grise’ in de
Belgische politiek. Hij volgt Jules Renkin op, wiens kabinet op 18 oktober tot ontslag
was gedwongen als gevolg van onenigheid over de te volgen crisispolitiek. Tevens
bleek de socialistische oppositie op steeds grotere electorale successen af te stevenen.
De Broqueville heeft een regering samengesteld van 7 katholieken en 5 liberalen,
uitsluitend oud-ministers, onder wie een aantal gewezen ministerpresidenten.
De nieuwe regering presenteerde zich niet voor het parlement, maar liet
onmiddellijk nieuwe, vervroegde verkiezingen uitschrijven.
Het kabinet wil een deflatiepolitiek voeren om de economische crisis te bestrijden.
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5.
De grote Britse textielstaking in 700 fabrieken waaraan meer dan 117 000 arbeid(st)ers
deelnamen, wordt beëindigd. →

6.
Bij de Rijksdagverkiezingen verliest de NSDAP 4% van de stemmen en moet 35
zetels (van de 230) inleveren. De KPD gaat van 89 naar 100 zetels. →

7.
Per presidentiële noodverordening wordt in Duitsland lot 18 november een verbod
op politieke vergaderingen en demonstraties afgekondigd.

8.
De democraat Franklin Delano Roosevelt (50) wordt gekozen tot de 32ste president
van de VS. Hij krijgt 22,8 miljoen stemmen tegenover president Hoover 15,7 miljoen.
Vice-president wordt John Garner. →

11.
In België worden nu 300 000 mensen door werklozenkassen gesteund.
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13.
Reichswehrminister von Schleicher overlegt met Hitler over een regeringsformatie.

17.
Het Duitse kabinet-von Papen treedt af.

18.
De op 7 november afgekondigde godsvrede in Duitsland wordt verlengd tot 3 januari
1933.

19.
Per brief eisen talrijke bankiers en industriëlen (onder wie Schacht en Thyssen) van
president von Hindenburg de benoeming van Hitler tot kanselier.

19.
In Londen begint de derde ronde-tafelconferentie over Brits Indië.

24.
President von Hindenburg rondt de 18 november gestarte consultaties van partijleiders
af. Hitler weigert het kanselierschap omdat de president een parlementair kabinet
wil, waar Hitler dictatoriale volmachten eist.

27.
Bij de parlementsverkiezingen in België verliezen de liberalen. Katholieken en
socialisten winnen 3 zetels, de KPB gaat van 1 naar 3 zetels. →

29.
In Parijs wordt een niet-aanvalsverdrag gesloten tussen de USSR en Frankrijk.
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29.
De Perzische regering annuleert de concessie van de Anglo-Persian Oil Company
uit 1901, waarvan de Britse regering de grootste aandeelhoudster is. →

Roosevelt president van VS
WASHINGTON, 8 november - Franklin Delano Roosevelt heeft met overtuigende
meerderheid de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De cijfers van
Roosevelts overwinning slaan alle vroegere records: aan kiesmannen kreeg hij 472
stemmen (Hoover 59), aan kiezers 22,8 miljoen (Hoover 15,7 miljoen). De
Republikeinse kandidaat, die vier jaar geleden nog veertig staten achter zich kreeg,
heeft er nu nog maar zes. Van de kleine linkse partijen kreeg de socialistische
presidentskandidaat, Norman Thomas, bijna 900 000 stemmen, de kandidaat van de
Communistische partij, William Foster, ruim 100 000.
In het Congres zijn hierdoor de rollen omgedraaid: de Democratische partij krijgt
59 zetels in de Senaat, tegen de Republikeinen 36 en de Boerenarbeiderspartij één.
In het Huis van Afgevaardigden is de verhouding: 313 voor de Democraten, 117
voor de Republikeinen en vijf voor de Onafhankelijken.
Roosevelt is bijna 51 jaar oud. Hij behoort tot een rijk en aristocratisch geslacht,
waarvan de in de 17de eeuw naar Amerika gekomen Nederlander Klaes van Rosenvelt
de stamvader is. Ook de Republikein Theodore (Teddy) Roosevelt, die van 1901 tot
1909 president was, is uit dat geslacht geboortig. Roosevelt heeft een opleiding gehad
op de meest exclusieve scholen, is enige tijd advocaat geweest, maar kwam al snel,
in 1910, in de politiek terecht, toen hij gekozen werd in de Senaat van de staat New
York. In 1913 werd hij door president Wilson

Vlnr: presidentskandidaat Roosevelt, burgemeester Dore en senator Dill op verkiezingstournee in
Seattle.

benoemd tot onderminister van Marine, een post die rond de eeuwwisseling
toevalligerwijs ook bekleed werd door zijn Republikeinse naamgenoot.
In 1920, toen hij nog maar 38 jaar oud was, werd hij op de Conventie van de
Democratische partij benoemd als kandidaat voor het vice-presidentschap, op de
ticket van Cox.
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Franklin D. Roosevelt nam de uitdaging aan, ook al stond de nederlaag van Cox
tegen Harding van tevoren vast. Maar Roosevelt voerde actief campagne en
beschouwde het als een kans om in het hele land bekendheid te krijgen. In 1921 werd
hij echter getroffen door kinderverlamming en algemeen werd aangenomen dat zijn
politieke carrière was afgelopen. Door rust en oefening wist hij echter het gebruik
van zijn verlamde benen terug te krijgen, hoewel hij altijd de steun van een stok
nodig heeft bij het lopen. In 1928 was hij zover hersteld dat hij inging op de suggestie
van presidentskandidaat Al Smith, de gouverneur van de staat New York, om zich
voor die post kandidaat te stellen.

Perzië annuleert Britse olieconcessie
LONDEN, 29 november - De Perzische regering heeft de in 1901 verleende
olieconcessie van de Anglo-Persian Oil Company geannuleerd.
Het avondblad Ettelaat in Teheran beschreef de beslissing als een gelegenheid
voor nationale vreugde, omdat nu de laatste invloed van vreemdelingen op Perzisch
grondgebied was verwijderd.
De APOC mag voorlopig blijven doorwerken, maar de Perzische regering wil een
nieuw contract met een nieuwe regeling voor de bescherming van haar royalties. De
maatschappij werpt tegen dat haar contract niet voorziet in annulering en dat zij de
mededeling van Perzië onaanvaardbaar acht.
De Perzische regering verwachtte in 1930 £ 8 miljoen aan royalties te krijgen van
de oliemaatschappij, maar vorig jaar was de opbrengst slechts £134 700, als gevolg
van de daling van de prijzen voor olie en olieprodukten.

Liberalen in België lijden nederlaag
BRUSSEL, 27 november - Bij de algemene verkiezingen in België, waartoe het
nieuwe kabinet-De Broqueville had besloten, hebben vooral de liberalen, maar ook
de Vlaams-nationalisten een nederlaag moeten incasseren.
Merkwaardig genoeg was niet het beleid ten aanzien van de economische
problemen het centrale thema van deze verkiezingen, maar de onderwijskwestie.
Rond het verlenen van subsidies aan het vrije, overwegend katholieke onderwijs had
zich een klerikaalantiklerikale polarisering afgetekend, met de katholieken aan de
ene kant en de liberalen en de socialisten aan de andere kant.
Met zijn herderlijke brief van 30 oktober had het Belgische episcopaat alle
katholieken opgeroepen voor de katholieke partij te stemmen. Dit initiatief kostte
vooral de Vlaams- nationalisten (die veel katholieken in hun gelederen tellen)
stemmen.

Katoenstakingen lopen ten einde
MANCHESTER, 5 november - De stakingen in de Britse katoenindustrie zijn
vanmiddag beëindigd. Volgens de bonden was er een te kleine meerderheid voor
voortzetting van de staking. De fabrieken zullen meteen na het weekeinde weer
opengaan voor de 176 000 werknemers.
De staking uit protest tegen verlaging van de lonen heeft slechts vijf dagen geduurd.
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De bonden en de werkgevers zijn het eens geworden over een loonsverlaging van
14 procent. In een gezamenlijke verklaring zeiden zij te hopen dat de katoenindustrie
zich nu zou kunnen bezighouden met andere urgente problemen.
Uit de stemmingen blijkt dat 41 701 bondsleden voor hervatting van het werk
aanstaande maandag waren en 35 102 tegen. Voorafgaande aan deze stemmingen
was er een onbeduidende meerderheid voor handhaving van de staking.
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Licht verlies voor NSDAP
BERLIJN, 6 november - Bij vandaag gehouden verkiezingen in Duitsland heeft de
NSDAP bijna twee miljoen kiezers minder weten aan tè trekken dan bij de
verkiezingen van afgelopen zomer. De partij van Hitler ging van 37,3 naar 33,1
procent terug. De communistische KPD won (van 14,3 naar 16,9) ten koste van de
sociaal-democraten. Kleine winst was er voor de burgerlijke partijen.
De verkiezingen van vandaag stonden in het teken van de jongste gebeurtenissen
in Berlijn, waar de afgelopen dagen zware straatgevechten zijn geleverd door radicale
groeperingen en de politie. In deze straatgevechten hadden de SA en de
communistische paramilitaire groeperingen zij aan zij gestreden. Ook conservatieve
en extremistische studentenverenigingen hadden zich enthousiast in de strijd tegen
het gezag geworpen.
Sociaal-democratisch georiënteerde vakbondsleiders die stakingen bij het openbaar
vervoer in de stad probeerden te verhinderen, werden publiekelijk in elkaar geslagen.
In de tramrails werd cement gegoten en bovenleidingen werden doorgeknipt.
In burgerlijke kringen werd door deze gebeurtenissen de oude angst gewekt voor
een mogelijk rood-bruin bondgenootschap, met Hitler als een bolsjeviek in
nationalistische kledij. Dit kan hebben bijgedragen tot het verlies voor de NSDAP,
waar momenteel op het partijhoofdkwartier in elk geval een ‘gedrukte stemming’
wordt gemeld.
Een uitweg voor von Papen biedt de uitslag van vandaag desondanks niet. Von
Hindenburg voelt er niets voor om het parlement weer te ontbinden en is ook niet
van plan om von Papen de ruimte te geven tegen de grondwet in een nieuwe autoritaire
staat in te richten. Von Papen zal dus weinig anders kunnen doen dan proberen steun
te verwerven bij fracties in de Rijksdag.

Verkiezingsaffiche van de SDP.
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3.
Reichswehrminister von Schleicher vormt een nieuw kabinet, met voornamelijk
leden uit het kabinet-von Papen. →

6.
De Volkenbond veroordeelt Japan wegens agressie jegens China.

8.
De leider van de gematigde vleugel van de NSDAP, Gregor Strasser, voor wie
kanselier von Schleicher het vice-kanselierschap had gereserveerd om zo - door een
splitsing in de nazi-rijen - aan een parlementaire meerderheid te komen, wordt door
Hitler uit al zijn partijfuncties gezet. →

9.
Japanse troepen vallen de Chinese provincie Jehol binnen.

10.
Sir Eric Drummond wordt door Avenol opgevolgd als secretaris-generaal van de
Volkenbond.

11.
Duitsland zal weer deelnemen aan de Ontwapeningsconferentie, nadat de vijf grote
mogendheden de Duitse voorwaarde van gelijkberechtiging met andere naties hebben
ingewilligd. De vijf tekenen ook een akkoord om onderlinge geschillen niet
gewelddadig te beslechten (No Force Declaration).
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12.
China en de USSR knopen weer diplomatieke betrekkingen aan.

14.
Het Franse kabinet-Herriot struikelt over de kwestie van de staatsschulden aan de
VS. →

19.
Het Internationaal Arbeidsbureau te Genève schat dat er in de geïndustrialiseerde
wereld 30 miljoen werklozen geregistreerd staan.

19.
In Frankrijk vormt senator J. Paul-Boncour (partijloos) een nieuw kabinet waarin
hijzelf ook de portefeuille van Buitenlandse Zaken zal beheren. →

24.
In Chili worden door Arturo Alessandri, die door een coup aan de macht was
gekomen, de presidentsverkiezingen gewonnen.

24.
De 3de ronde-tafelconferentie over Brits Indië te Londen wordt beëindigd. Er komt
een federaal bestuur, met provinciale autonomie.

29.
De Belgische regering vraagt buitengewone volmachten. →

Volmachten voor De Broqueville
BRUSSEL, 29 december - De Belgische katholiek-liberale regering van Charles de
Broqueville heeft van het parlement volmachten gevraagd en gekregen.
Deze volmachten maken het de regering mogelijk wetten uit te vaardigen zonder
dat het parlement daar zijn goedkeuring aan hoeft te geven. Met deze maatregel
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beoogt het kabinet een doortastend beleid te voeren ten aanzien van de economische
crisis. Als recept daarvoor opteert het voor de vertrouwde deflatiepolitiek.
Al een dag nadat de volmachten zijn verleend besluit de regering tot het invoeren
van een crisisbelasting, terwijl ook andere, nieuwe belastingen worden afgekondigd.
Het kabinet neemt tevens het besluit over te gaan tot een verdere algemene
loonsverlaging voor de arbeiders. Om de werkloosheid te kunnen oplossen wordt
besloten tot het uitvoeren van grootscheepse openbare werken.
Onder meer door een gebrek aan interne stabiliteit lijken al deze maatregelen
slechts in geringe mate bij te dragen tot het oplossen van de economische problemen
van het land.

Boncour formeert nieuwe regering na val van Herriot
PARIJS, 19 december - Het kabinet dat Joseph Paul-Boncour zojuist in Frankrijk
gevormd heeft, is iets meer links georiënteerd dan dat van zijn voorganger, Edouard
Herriot. Het is echter de vraag of Paul-Boncour de steun van de socialisten zal kunnen
herwinnen. Herriot moest die al na enkele weken ontberen, toen hij, om de begroting
sluitend te krijgen, de belastingen wilde verhogen en de overheidsuitgaven verlagen.
Het verzet van zowel links als rechts noopte hem tot een compromisbeleid, terwijl
de economische crisis in Frankrijk steeds meer voelbaar wordt. De buitenlandse
handelsbalans ziet er door de voortdurende achteruitgang van de export steeds
ongunstiger uit. De sterke daling van de graanprijs heeft de situatie nog eens verergerd.
Herriot, die met handen en voeten gebonden was, zal opgelucht geweest zijn toen
zijn kabinet eindelijk, op 14 december, ten val kwam. Boze geesten vermoeden zelfs
dat Herriot die val heeft uitgelokt, door eraan vast te houden dat de oorlogsschulden
aan Amerika ook inderdaad betaald zouden moeten worden als op 15 december het
moratorium afliep. Hij had kunnen weten dat de Kamer van Afgevaardigden daar
niet mee akkoord zou gaan.

Hindenburg wijst Schleicher aan als rijkskanselier
BERLIJN, 3 december - Kurt von Schleicher is de nieuwe rijkskanselier van Duitsland
en daarmee de derde regeringsleider binnen enkele maanden. De generaal, die in het
vorige kabinet minister van Oorlog was, is door president von Hindenburg aangewezen
nadat alle onderhandelingen tussen von Papen en fractieleiders in de Rijksdag waren
mislukt en von Papen geen steun had gekregen van zijn president voor de instelling
van een dictatuur.
Tot het laatst toe had von Papen geprobeerd om een dreigende greep naar de macht
langs parlementaire weg door de nationaal-socialisten te verhinderen. Hij wilde
daartoe de Rijksdag uitschakelen, de meeste partijen verbieden en met steun van de
oude politieke krachten (de Pruisische elite, de landbouwlobby, de industrie en het
leger) een autoritaire staat inrichten.
De invloedrijke Schleicher - die overigens zelf het rijkskanselierschap niet
ambieerde - zag in deze opzet geen heil. Volgens hem ontbrak hiervoor steun van
de Reichswehr.
Bovendien meent Schleicher dat in de huidige, door grove gewelddadigheden
gekenmerkte, toestand niet geregeerd kan worden zonder enige steun van de massa.
Deze steun kunnen slechts de nazi's geven.
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De afgelopen dagen heeft Schleicher ook vernomen dat de NSDAP in geval van
deelneming aan de regering wel eens uiteen zou kunnen vallen, hetgeen de verleiding
om de NSDAP politieke verantwoordelijkheid aan te bieden alleen maar groter heeft
gemaakt.
In het vandaag gepresenteerde kabinet is de post van vice-kanselier nog niet
ingevuld met het oog op een eventuele NSDAP-kandidaat. Gregor Strasser is voor
deze post gepolst en wil wel.
Strasser is Reichsorganisationsleiter van de NSDAP. Naar verluidt staat Hitler
echter op het punt om Strasser op staande voet uit de partij te zetten om hiermee én
Strasser machteloos te maken én mogelijke splijtzwammen uit zijn partij te houden.
Desalniettemin staat de NSDAP er minder goed voor dan enkele maanden geleden.
Het electorale hoogtepunt is voorbij, er zijn tekenen van een conjuncturele opleving
en de partij bevindt zich financieel in een situatie waarbij een faillissement niet langer
is uitgesloten. De regionale verkiezingen van de komende dagen en weken, waarbij
de NSDAP zich geen verliezen kan permitteren, vergen veel geld voor propaganda.
Ook hierdoor dreigt de NSDAP haar grote kans te hebben gemist en kan slechts
een snelle greep naar de macht nog een uitweg bieden.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

392

[1933]
1933
Januari
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2.
De VS trekken hun troepen terug uit Nicaragua.

2.
In IJmuiden breekt een vissersstaking uit die geleid wordt door de Federatie van
Transportarbeiders (NAS).

9.
In de Amsterdamse confectie-industrie wordt massaal gestaakt tegen verdere
loonsverlaging.

12.
Het Amerikaanse Congres stemt met tweederde meerderheid voor het verlenen van
onafhankelijkheid aan de Filippijnen. →

12.
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Een links-radicale opstand in Spanje wordt bloedig neergeslagen, door de Guardia
Civil. →

16.
Finland treedt toe tot de Osloconventie, de tussen de Scandinavische en
Benelux-landen sinds 22-12-'30 vigerende afspraak om niet zonder ruggespraak de
onderlinge tolmuren te veranderen.

24.
Eamon de Valera's Fianna Fail krijgt bij de Ierse parlementsverkiezingen de absolute
meerderheid.

25.
In Noorwegen komen de liberalen aan de macht.

28.
In Frankrijk komt het in december gevormde kabinet-Paul-Boncour ten val.

28.
Het Duitse kabinet-von Schleicher neemt ontslag als blijkt dat het niet meer op de
steun van president von Hindenburg kan rekenen.

29.
De Amsterdamse staking in de confectie-industrie wordt beëindigd.

30.
Hitler wordt tot rijkskanselier benoemd. →

31.
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In Parijs wordt het kabinet-Daladier beëdigd.
-. In de Sovjet-Unie kondigt Stalin het begin van het tweede Vijfjarenplan aan. →

Gestorven:
3.
Wilhelm Cuno (2-7-1876)
Duits reder en politicus

5.
Calvin Coolidge (4-7-1872) Amerikaans Republikeins politicus

31.
John Galsworthy (14-8-1867) Engels (toneel)schrijver; Nobelprijs 1932

Hitler neemt macht in handen
BERLIJN, 30 januari - Adolf Hitler is vandaag benoemd tot rijkskanselier en heeft
van rijkspresident Hindenburg opdracht gekregen een nieuw kabinet te formeren. In
Berlijn en ook in andere steden zijn NSDAP'ers en SA-troepen de straten opgegaan
om het nieuws te vieren. In de hoofdstad is later op de avond een grote fakkeloptocht
gehouden die onder de Brandenburger Tor door de Unter den Lindenallee voerde,
waar Hitler vanuit de kanselarij zijn partijgenoten toesprak. De ‘Machtübernahme’
door Hitler is de afgelopen weken achter de schermen voorbereid in een hele reeks
van intriges. Een belangrijke rol is hierbij gespeeld door Franz von Papen, die op 4
januari in Keulen een geheime ontmoeting met Hitler had. Zij bespraken de
mogelijkheid van een regering met deelname van de nazi's. Er volgden nog diverse
ontmoetingen, ook met vertegenwoordigers van andere rechtse partijen. Ook de zoon
van Hindenburg, Oskar von Hindenburg, was hierbij aanwezig. Hij heeft een grote
invloed op zijn vader.
Ten slotte werd een kanselierschap van Hitler aanvaardbaar geacht en werd
Hindenburg senior voor deze gedachte gewonnen.
Het publiek had tot vanmiddag geen enkel vermoeden van Hitlers kanselierschap.
De sociaal-democratische partijtop rekende vanmorgen nog op een soort
ambtenarenkabinet en verklaarde dat de SPD iedere regering zou steunen ‘die de
huidige anarchie beëindigt
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Von Hindenburg feliciteert Hitler bij zijn ambtsaanvaarding.

en de staatsrechtelijke en grondwettelijke situatie herstelt’. Kort daarop werd het
nieuws van Hitlers benoeming bekendgemaakt.
In het kabinet-Hitler hebben slechts drie NSDAP'ers zitting. Zijn plaatsvervanger
is Franz von Papen, die tevens rijkscommissaris voor Pruisen is. Von Papen verwacht
dat hij via deze functie en dank zij het bijzondere vertrouwen dat hij bij Hindenburg
geniet, Hitler voldoende zal kunnen intomen. ‘Binnen twee maanden,’ zo zegt von
Papen tegen een relatie van hem, ‘hebben wij Hitler zo in de hoek gedrukt dat hij
piept.’
In de NSDAP-kringen wordt over de situatie anders gedacht. Men maakt zich op
voor een reusachtige propaganda-en intimidatieslag. ‘Het nieuwe rijk is begonnen,’
zegt propagandaleider Goebbels. ‘Binnen twee tot drie maanden hebben we rust en
orde in Duitsland... Nu is het een kwestie van uitroken.’
Het linkse ‘Eiserne Front’ heeft vanavond pamfletten laten verspreiden met als
kop ‘Storm over Duitsland’. Daarin worden de arbeiders tot eensgezindheid tegenover
de NSDAP opgeroepen. ‘Dit uur vergt discipline en koelbloedigheid,’ aldus het
pamflet.

Opstand Spaanse anarchisten onderdrukt
CASAS VIEJAS, 12 januari - In het Spaanse dorpje Casas Viejas in Andalusië zijn
25 mensen gedood toen de Guardia Civil hard optrad tegen een oproer onder Spaanse
anarchisten. De republikeinse regering van Manuel Azaña komt hierdoor zwaar onder
druk te staan.
Een anarchist in het dorp had een gewapende opstand van boeren georganiseerd.
Toen versterkingen het dorp bereikten werd de opstand op meedogenloze wijze
onderdrukt. Een huis waarin acht rebellen die weigerden zich over te geven zich
hadden verschanst, werd gebombardeerd.
Het is de tweede uitbarsting van links geweld in korte tijd. Eerder zijn in het dorpje
Castilblanco leden van de Guardia Civil gedood. Deze gewelddadigheden worden
beschouwd als een teken dat de regering van de republiek ondanks de landhervorming
die is doorgevoerd, nog niet de harten van de boeren heeft weten te winnen.
Niet alleen van extreem-linkse zijde komt felle kritiek op de regering die ‘het volk
vermoordt’. Ook rechts, van monarchisten tot radicalen, hekelt de regering die de
openbare orde niet kan handhaven en dan gewelddadig moet optreden wanneer het
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tot een uitbarsting komt. Rechts lijkt echter op dit moment nog niet sterk genoeg om
het op te nemen tegen Azaña. Onder de oppositie bestaat verdeeldheid over de vraag
of de republiek moet worden aanvaard.
Toen de populaire generaal José Sanjurjo, verontrust over de linkse koers van de
regering, de bedreiging van de nationale eenheid door het statuut voor Catalonië en
de groeiende invloed van republikeinse officieren in het leger, in augustus 1932 in
opstand kwam, bleek hij dan ook niet voldoende steun te krijgen om zijn opstand te
doen slagen.

Optocht van de socialistische en communistische jeugd in Madrid.
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Tweede Vijfjarenplan SU
MOSKOU, januari - Sovjet-leider Stalin heeft het eerste Vijfjarenplan voltooid
verklaard, hoewel dit pas drie jaar en acht maanden geleden van start is gegaan. Het
tweede Vijfjarenplan, met de uitvoering waarvan deze maand is begonnen, voorziet
opnieuw in zeer grote groeicijfers in de industrie, maar moet tevens leiden tot een
aanzienlijke verbetering van de levensstandaard.
De Sovjet-economie heeft de afgelopen jaren sinds het eerste Vijfjarenplan in
werking is getreden de indruk gewekt van een snelkookpan waarin onder zeer hoge
druk een industriële grootmacht uit de grond is gestampt. De resultaten van de
geforceerde omvorming van de Sovjet-economie zijn indrukwekkend.
Zo is de staalproduktie sinds 1929 met 40 procent gestegen, de produktie van
elektriciteit met 150 procent. Ook op het gebied van andere sectoren van de zware
industrie zijn zeer hoge groeicijfers bereikt.
Daar staat tegenover dat de produktie van consumptiegoederen en vooral de
landbouwproduktie ver bij de verwachtingen zijn achtergebleven. De lichte industrie
is verwaarloosd in vergelijking met de zware, en in de landbouwsector heeft de
gedwongen collectivisatie tot een produktiedaling geleid waarvan het land zich nog
zal moeten herstellen. Hoe scherp deze daling is geweest valt moeilijk vast te stellen:
in de statistieken zijn de resultaten vervormd doordat nieuwe produkten tegen een
hogere prijs zijn genoteerd, hetgeen vergelijking moeilijk of zelfs onmogelijk maakt.
Bovendien zijn de doeleinden van het eerste Vijfjarenplan op last van de ambitieuze
Stalin tussentijds voortdurend verhoogd tot plancijfers die onder geen enkele
voorwaarde konden worden gerealiseerd. Volgens de in april 1929 aangenomen
versie moest de produktie in de zware industrie verviervoudigen en moest tegelijkertijd
de produktie van de landbouw en de lichte industrie omhoog.
Politiek is deze gedwongen omvorming tot een straf geleide planeconomie gepaard
gegaan met zuiveringen op grote schaal.
Sinds de start van het eerste Vijfjarenplan heeft ook de aansluiting van boeren bij
collectieve boerderijen een gedwongen karakter gekregen. De collectivisatie diende
zowel een politiek als een economisch doel, aangezien ze de staat een vaste
landbouwopbrengst garandeert. De collectieve boerderijen (kolchozen) krijgen land
toegewezen van de staat en moeten in ruil daarvoor belasting betalen en
voedselleveranties opbrengen, waarvoor de staat centraal vastgestelde, lage prijzen
betaalt.
Van de voor deze periode geplande mechanisatie van de collectieve sector is nog
maar weinig terechtgekomen.
De gedwongen collectivisatie stuitte bij de boeren, zowel bij de Koelakken als bij
de middelgrote, zelfstandige boeren, op fel verzet, vooral in de belangrijke graan
producerende gebieden (Oekraîne, Wolga, Noord-Kaukasus). Veel boeren slachtten
hun vee liever dan het de collectieven te geven. Dit verzet werd met geweld
beantwoord. Stalin heeft miljoenen boeren die weigerden zich te laten collectiviseren
naar kampen in Siberië gestuurd in het kader van ‘de liquidering van de koelakken
als klasse’. Het totale aantal doden dat bij de deportaties en in de kampen is gevallen,
loopt in de miljoenen. Daarbij komt dat in grote delen van de Oekraîne en het
Wolgagebied al sinds anderhalf jaar een ernstige hongersnood heerst, veroorzaakt
door enerzijds de collectivisatie en anderzijds de droogte.
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Congres voor autonomie Filippijnen
WASHINGTON, 12 januari - Het Congres heeft met een tweederde meerderheid
een wetsvoorstel aangenomen waarbij de Filippijnen in de toekomst onafhankelijkheid
in het vooruitzicht wordt gesteld. Eerst moet er een volksstemming worden
georganiseerd over de vraag of de Filippino's onafhankelijkheid willen. Daarmee,
zo wordt gerekend, is ongeveer twee jaar gemoeid. Daarna treedt een proefperiode
van tien jaar in, waarin de functie van gouverneur-generaal wordt afgeschaft en de
Amerikaanse controle over het burgerlijk bestuur wordt beëindigd. Wel behoudt de
Amerikaanse president in die tijd zekere zeggenschap over de wetgeving, terwijl het
Hooggerechtshof het recht zou hebben gerechtelijke uitspraken te herzien. De VS
houden in die tien jaar ook supervisie op de buitenlandse politiek en de Filippijnen
blijven bezet door Amerikaanse troepen en de marine.
De Filippijnse onafhankelijkheid is al lange tijd een punt van felle discussie tussen
progressieven en conservatieven. Dit keer wordt de kwestie echter vooral gepousseerd
door Amerikaanse boeren, die de concurrentie van Filippijnse landbouwprodukten
vrezen, en arbeiders die met lede ogen toezien hoe arbeidsplaatsen worden ingenomen
door goedkope Filippijnse immigranten.
De combinatie van de traditionele ‘anti-imperialisten’ en deze groepen zorgt ervoor
dat het wetsvoorstel wordt aangenomen, tegen de zin van president Hoover, de
Amerikanen die in de Filippijnen hebben geïnvesteerd en de voorstanders van een
sterkere marine, die de Filippijnen beschouwen als een onmisbare basis.
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3.
Groot-Brittannië en Perzië komen tot een vergelijk ten aanzien van de Anglo-Persian
Oil Company, waarvan de Perzische regering de concessie in november '32 heeft
opgezegd.

4.
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In Amsterdam wordt een landelijk congres van Werklozen Strijdcomités (WSC's)
geopend. Dit zijn op initiatief van de CPH opgerichte werklozencomités die actief
zijn in de werkverschaffingskampen.

7.
In Londen begint de Palestinaconferentie. →

7.
Paramaribo beleeft een ‘rode dinsdag’. →

10.
Op last van de Nederlandse regering wordt het muitende schip De Zeven Provinciën
gebombardeerd. →

12.
‘Blutsonntag in Eisleben’: 500 SA'ers overvallen een vergadering van de
communistische Internationale Rode Hulp.

13.
De Twentse textielstaking wordt zonder succes opgeheven.

14.
Koning Albert weigert het ontslag van het kabinet-De Broqueville. →

16.
In Genève besluiten de landen van de Kleine Entente (Tsjechoslowakije, Roemenië,
Joegoslavië) hun contacten te intensiveren uit angst voor de Duitse nazi-regering.

17.
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De Amerikaanse Senaat neemt de Blaine Act aan. Dit betekent het einde van de
drooglegging.

19.
Stalin noemt de landbouwcollectivisatie een succes. →

24.
De Volkenbond erkent de soevereiniteit van China over Mantsjoerije. →

25.
De weigering van de Britse Hoge Commissaris van Palestina, Sir Arthur Wauchope,
om het verkopen van Arabische grond aan Joden onwettig te verklaren, leidt tot een
Arabische boycot van Britse goederen.

27.
Het gebouw van de Rijksdag wordt in brand gestoken. De Leidse radencommunist
Van der Lubbe wordt gearresteerd. →

Gestorven:
17.
Henri Anastasius Viotta
(16-7-1848) Nederlands toonkunstenaar en dirigent

Soevereiniteit van China erkend door Volkenbond
GENÈVE, 24 februari - De algemene vergadering van de Volkenbond heeft Japan
vandaag met algemene stemmen bevolen zijn troepen in China terug te trekken tot
de spoorwegzone in Mantsjoerije. Verder wil de Volkenbond de drie oostelijke
provincies van dit gebied autonomie toekennen onder de soevereiniteit van China.
Daarmee heeft de organisatie in feite de soevereiniteit van China over Mantsjoerije
erkend en de Japanse aanspraken op het gebied verworpen. De bond zal de door
Japan uitgeroepen staat Mantsjoekwo in Mantsjoerije niet erkennen. De Chinese
gedelegeerde in Genève toonde zich verheugd over deze beslissing, maar zijn Japanse
collega Matsoeoka verklaarde dat ‘de Volkenbond tot zijn leedwezen opnieuw niet
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in staat is gebleken zich een juist beeld te vormen van de werkelijke verhoudingen
in Oost-Azië’.
De conclusies van de Volkenbond komen overeen met de analyse van de
onderzoekscommissie-Lytton. In haar rapport van september vorig jaar wordt de
Japanse houding in China veroordeeld en in strijd genoemd met het Volkenbondsen Kellog pact en het Negen-Mogendheden-Verdrag van Washington. De
commissie-Lytton drong aan op herstel van de status quo in Mantsjoerije, maar pleitte
ook voor economische toenadering tussen Japan en China. Na dit rapport heeft een
Volkenbondscommissie van Negentien tevergeefs geprobeerd een regeling uit te
werken.

Belgische Koning weigert ontslag van regering
BRUSSEL, 14 februari - Een crisis binnen de Belgische regering heeft ertoe geleid
dat premier Charles de Broqueville het ontslag van zijn kabinet aan koning Albert
heeft aangeboden. In een koel antwoord stelde de koning het ontslag niet te kunnen
aanvaarden.
Het is niet de eerste keer dat koning Albert zo'n beslissing neemt. In december
1932 was hij al tussenbeide gekomen om twee twijfelende liberale ministers tot een
grotere eensgezindheid binnen het kabinet te bewegen.
De crisis van vandaag ontstond toen de christen-democratische minister van
Binnenlandse Zaken Poullet een omstreden verkiezing in het Waalse Hastière
rechtsgeldig verklaarde, waardoor de regering meent niet meer over een meerderheid
in de Kamer te beschikken. Het ontslag van het kabinet is door de koning geweigerd;
hij acht de aanleiding daarvoor te futiel.
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Muiterij Zeven Provinciën onderdrukt
SUMATRA, 10 februari - Nadat een vliegboot een bom op het schip had geworpen,
is een eind gekomen aan de muiterij op het pantserschip De Zeven Provinciën bij de
zuidpunt van Sumatra.
De muiterij begon zaterdagavond 4 februari toen het oorlogsschip op de rede lag
van de Atjehse haven Koetaradja. Het was een protest van de bemanning tegen de
op 21 januari afgekondigde derde salariskorting van 4 procent voor Europese
schepelingen en 7 procent voor Indonesische schepelingen. Terwijl een groot deel
van de officieren aan de wal was, voer men met het pantserschip weg in zuidwaartse
richting langs de westkust van Sumatra. Achtervolgd door de
gouvernementsstoomboot Aldebaran, met aan boord onder andere de commandant
van De Zeven Provinciën, kapitein-luitenant-ter-zee P. Eikeboom, maakten de muiters
bekend dat ze op weg waren naar Soerabaja, dat ze geen geweld in de zin hadden en
dat ze enkel protesteerden tegen de salariskorting van de regering. In Den Haag gaf
minister-president Ruys de Beerenbrouck toestemming voor gebruik van geweld om
de kapers van De Zeven Provinciën tot overgave te dwingen.
In de Tweede Kamer drong AR-leider dr. H. Colijn er zelfs op aan dat het schip
getorpedeerd zou worden. Toen De Zeven Provinciën vandaag in de Straat Soenda
aankwam, lagen daar de kruiser Java en de torpedobootjagers

Bombardement van het pantserschip De Zeven Provinciën, waarop muiterij was uitgebroken.

Evertsen en Piet Hein het schip op te wachten. Na een sommatie zich over te geven,
welke de muiters beantwoordden met het uitzenden van een proclamatie over de
reden van hun optreden, wierp een Dornier-Wal-vliegboot een bom van vijftig kilo.
Deze explodeerde op het voordek waarbij 23 schepelingen gedood werden. Direct
hierop gaven de overigen zich over. 12 februari - In Carré heeft de SDAP een grote
protestbijeenkomst gehouden tegen het overheidsbeleid rond De Zeven Provinciën.
Ir. J.W. Albarda (partijleider) noemde het optreden van de regering ‘dom en tactloos’,
al erkende Albarda de noodzaak het schip wederom onder het normale bevel te
brengen.
Op de bijeenkomst zei de Indonesiër L.N. Palar dat de gebeurtenissen rond De
Zeven Provinciën een krachtige prikkel zullen zijn voor de nog jonge nationalistische
beweging.
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Communisten demonstreren in de Westerstraat in Amsterdam tegen de onderdrukking van de muiterij.

Geen oplossing Palestina
LONDEN, 10 februari - De Palestina-conferentie blijkt niet te kunnen leiden tot een
oplossing van de problemen tussen de joden en de Arabieren. De twee delegaties
van Palestijnse Arabieren zijn niet bereid samen te onderhandelen over de toekomst
van het joodse thuisland. De vijfpartijengroep beschouwt de Defensiepartij als een
rebellenorganisatie en weigert daarmee contact te hebben.
De Britse delegatie heeft de vertegenwoordigers van de omringende landen, van
de Joden en de twee Palestijns-Arabische groeperingen afzonderlijk gesproken. Maar
de verschillen van inzicht zijn dermate groot, dat de conferentie tot mislukken is
gedoemd.
De conferentie begon op 7 februari in het St. James' Paleis en wordt bijgewoond
door vertegenwoordigers van Saoedi Arabië, Jemen, Egypte, Palestina, Transjordanië
en Irak. De joodse delegatie wordt geleid door dr. Weizmann en Ben-Zvi van de
Joodse Nationale Raad in Palestina. De Britse regering heeft het ontbreken van
samenhang in de Palestijnse vertegenwoordiging betreurd.

Stalin noemt collectivisatie groot succes
MOSKOU, 19 februari - Sovjet-leider Stalin heeft op een congres van
kolchoz-arbeiders de collectivisatie van de Russische landbouw een succes genoemd.
De collectivisatie, zo hield hij zijn publiek voor, ‘is nu al een prestatie gebleken van
het soort waarvan de wereld er nog geen gezien heeft en die geen enkele andere
regering zou kunnen leveren’. Hij sprak de verwachting uit dat de collectieve
boerderijen een welvarende toekomst tegemoetgaan.
Critici van het Sovjet-bewind geven een heel ander beeld van de collectivisatie.
Het onderbrengen van de boeren in collectieve boerderijen leidde tot een ware ‘oorlog
tegen de boerenstand’, zo menen zij. Duizenden communisten en een grote
politiemacht werden naar het platteland gestuurd om de onwillige boeren tot andere
gedachten te brengen. Moskou gaf officieel opdracht om drie tot vier procent van de
boerengezinnen te deporteren om zo de rest aan te moedigen lid te worden van de
kolchozen. Zo'n vijf miljoen mensen verdwenen in de concentratiekampen van de
Goelag Archipel.

‘Rode dinsdag’ in Suriname
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Samenscholingen op ‘rode dinsdag’ in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.

PARAMARIBO, 7 februari - Om een menigte te verspreiden die op het
Gouvernementsplein de vrijlating eiste van actievoerder Anton de Kom, heeft de
politie gericht geschoten. Hierbij zijn twee doden gevallen en 22 gewonden. De in
Paramaribo geboren De Kom is - na in 1920 naar Nederland te zijn vertrokken, waar
hij werkloos raakte - op 4 januari van dit jaar teruggekeerd in de Surinaamse
hoofdstad. In Nederland is De Kom sterk politiek bewust geworden. Hij is vooral
geïnspireerd door de activiteiten van Indonesische studenten als Mohammed Hatta.
Hoewel de procureur-generaal hem bij aankomst in Suriname een verbod had opgelegd
politieke vergaderingen te beleggen, stroomden honderden Surinaamse Javanen naar
zijn huis. De Kom is gearresteerd op 1 februari toen hij op het punt stond op audiëntie
te gaan bij de gouverneur. Op het - onjuiste - gerucht dat De Kom vandaag vrijgelaten
zou worden, verzamelde zich een grote menigte. Hierop greep de politie met de
wapens in. Na deze ‘rode dinsdag’ wordt De Kom vrijgelaten en op 10 mei op de
boot naar Nederland gezet.
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Duitse Rijksdag in brand
BERLIJN, 28 februari - De Duitse Rijksdag is gisteren in vlammen opgegaan. Vlak
bij het gebouw dat als een fakkel brandde, is de Nederlander Marinus van der Lubbe
gearresteerd. Hij is lid geweest van een anarchocommunistische beweging en heeft
de brandstichting in de Rijksdag bekend. In het hele land worden op het ogenblik
communisten gearresteerd op verdenking van samenzwering tegen de staat. Op last
van Hitler is de KPD verboden en kunnen personen in voorlopige hechtenis worden
genomen.
De reactie van kanselier Hitler en zijn NSDAP op de Rijksdagbrand wijst erop
dat de nazi's de gelegenheid aangrijpen om zich nog voor de verkiezingen van vijf
maart aanstaande van de communisten te ontdoen. Ook eerder al heeft Hitler een
aantal doortastende verordeningen uitgevaardigd om recht en orde te herstellen.
In Pruisen zijn met het oog op de openbare veiligheid diverse beperkingen
ingevoerd voor vergaderingen van politieke partijen. Als minister van Binnenlandse
Zaken in Pruisen heeft NSDAP'er Hermann Göring eigenmachtig al diverse stappen
ondernomen zonder rijkscommissaris von

Marinus van der Lubbe.

Papen erin te kennen. Zo heeft Göring ‘hulpordediensten’ in het leven geroepen die
worden gerekruteerd uit SA, SS en Stahlhelm en deze met gummiknuppels en pistolen
bewapend. Het optreden van deze ordediensten heeft onder politieke tegenstanders
al diverse slachtoffers gemaakt.
Het spreekt voor zich dat de vrijheid bij de verkiezingen van volgende week in
deze situatie ernstig in het gedrang komt. In diverse plaatsen wordt een intimidatieactie
van SA'ers bij stemlokalen voorbereid.
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De Duitse fascisten grijpen de Rijksdagbrand aan voor hun verkiezingspropaganda.
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3.
De voorzitter van de KPD, Ernst Thälmann wordt gearresteerd.

4.
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Roosevelt wordt geïnaugureerd als 32ste president van de VS. In zijn toespraak tot
het Congres kondigt hij zijn crisispolitiek aan: de New Deal. →

4.
De Oostenrijkse kanselier Dollfuss ontbindt met geweld het parlement en verbiedt
de sociaal-democratische antinazistische Schutzbund.

5.
In Griekenland verliest Venizelos de verkiezingen. →

5.
In Duitsland vinden voor het laatst Rijksdagverkiezingen plaats. De NSDAP behaalt
43,9 procent van de stemmen. →

6.
Polen bezet de vrijstad Danzig (Gdansk).

13.
Josef Goebbels wordt aangesteld als minister van Voorlichting en Propaganda.

16.
Het Britse voorstel op de Ontwapeningsconferentie om de legersterkte in Europa te
verminderen met een half miljoen soldaten en om de sterkte van het Franse en Duitse
leger gelijk te stellen, wordt door Duitsland geblokkeerd omdat het weigert de SS
en SA bij het totaal te betrekken.

16.
De regering-Hitler vervangt Hans Luther als president van de Duitse Rijksbank door
Hjalmar Schacht.
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20.
In Dachau (Beieren) wordt op last van Himmler het eerste concentratiekamp ingericht.

22.
President Roosevelt beëindigt het verbod op alcoholische dranken. →

26.
In Portugal treedt na een volksraadpleging een door Salazar ontworpen
corporatistische (fascistische) grondwet in werking.

27.
Naar aanleiding van het aannemen door de Volkenbond van het Lytton-rapport,
waarin de agressie in Mantsjoerije wordt veroordeeld, kondigt Japan de uittreding
uit de Volkenbond aan.

30.
In Zuid-Afrika komt een nationale coalitie aan de macht (Hertzog en Smuts).

31.
De door arrestaties gedecimeerde Rijksdag neemt een machtigingswet aan, waarmee
Hitler dictatoriale volmachten krijgt. →

Verlies Griekse republikeinen
ATHENE, 5 maart 1933 - De liberale Republikeinen van premier Eleftherios
Venizelos hebben vandaag de parlementsverkiezingen verloren. Onmiddellijk na het
bekend worden van deze uitslag hebben Republikeinse officieren onder leiding van
generaal Nicolas Plastiras een mislukte poging gedaan het tij via een staatsgreep te
keren. Daarmee is de weg vrij gekomen voor een kabinet van de gematigde royalist
Panyottis Tsaldaris.
Tsaldaris is al eerder premier geweest. Tussen november 1932 en januari dit jaar
leidde hij de regering dank zij de gedoogsteun van de Republikeinen van Venizelos.
Hun leider was in oktober 1932 afgetreden als premier. Hij tolereerde het kabinet
van Tsaldaris omdat die expliciet trouw had beloofd aan de republiek.
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Tsaldaris verloor zijn steun in het parlement, de ‘Vouli’, omdat zijn financiële
politiek geen succes was. Venizelos werd weer premier. Hij ontbond het parlement
en schreef verkiezingen uit die hij nu onverwacht heeft verloren.

De SA maakt korte metten met politieke tegenstanders in Berlijn.

NSDAP verreweg grootste partij
BERLIJN, 5 maart - Bij de Duitse verkiezingen van vandaag is de NSDAP er niet
in geslaagd de absolute meerderheid te behalen waarop Hitler had gespeculeerd. De
partij kreeg 43,9 procent van de stemmen. Samen met de Duits-Nationalen heeft de
NSDAP daarentegen wel de meerderheid in de Rijksdag.
De SPD kreeg 18,3 procent, de KPD 12,3. De zetels voor de communistische partij
worden echter niet erkend: de kandidaten zitten ofwel achter tralies of zijn de laatste
week naar het buitenland gevlucht.
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President Roosevelt tijdens zijn inaugurele rede in Washington.

Inaugurele rede Roosevelt
WASHINGTON, 4 maart - Talloze Amerikanen zaten om twaalf uur vanmiddag
gekluisterd aan de radio om de inaugurele rede van president Roosevelt te horen. De
nieuwe president hield de Amerikanen voor dat in dit bange uur van economische
chaos ‘vrees het enige is dat we moeten vrezen’. Roosevelt kondigde een ‘oorlog
tegen de noodtoestand’ aan en zal eventueel volmachten vragen ‘alsof er een invasie
van een buitenlandse vijand was’.
Tegelijkertijd kondigt Roosevelt de sluiting voor onbepaalde tijd van alle banken
in de VS af om orde op zaken te stellen. De afgelopen weken waren al in verscheidene
staten plaatselijke ‘bank holidays’ van kracht geweest nadat het publiek hier en daar
een run op zijn tegoeden had geopend, waardoor het hele geldsysteem in elkaar dreigt
te storten. De federale banken kunnen de vraag naar papiergeld bijna niet meer aan
en de goudvoorraad slinkt gevaarlijk. De maatregel om de banken te sluiten biedt de
mogelijkheid voor het ministerie van Financiën de chaos te ontwarren en solide
banken te scheiden van de vele onbetrouwbare kleine bank ondernemingen.
Het probleem is alleen dat het vertrouwen in financiële instellingen zozeer is
geschokt dat er voor een langdurige ontwrichting van het functioneren van de banken
moet worden gevreesd. Op zondagavond 12 maart houdt Roosevelt daarom het eerste
van zijn befaamde ‘praatjes bij de haard’, een informele radiotoespraak voor de
gewone man, waarin hij zijn luisteraars belooft dat ze de banken die binnenkort weer
worden opengesteld, kunnen vertrouwen.
‘Ik kan u verzekeren’, zo zegt de president, ‘dat het veiliger is uw geld op een
heropende bank te zetten, dan onder een matras te bewaren.’ Binnen drie dagen na
de heropening doet driekwart van de federale banken weer zaken en een maand later
kan ook 72 procent van de regionale banken weer aan het werk. Vele honderden
banken moeten worden geliquideerd, maar in de meeste gevallen zien de gedupeerde
inleggers nog wel iets terug van hun geld. Het succes van de ingrijpende maatregelen
blijkt wanneer half april de tegoeden aan geld en goud bij de banken zijn toegenomen
met één miljard dollar.

Drooglegging in VS wordt opgeheven
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WASHINGTON, 22 maart - Nadat korte tijd na de nederlaag van Hoover het
Amerikaanse Congres in zijn oude samenstelling al een amendement op de grondwet
had aangenomen waarbij het 18de amendement over het verbod van alcohol wordt
verworpen, heeft president Roosevelt de verkoop van alcoholhoudende dranken door
het zetten van zijn handtekening legaal gemaakt.
Produktie en verkoop van bier en wijn met een alcoholpercentage van niet meer
dan 3,2 zijn nu weer toegestaan, wat overal in het land gepaard gaat met forse
drinkgelagen.
De maatregel wordt verdedigd met de overweging dat de schatkist het geld dat
via de accijns op alcohol binnenkomt, hard nodig heeft.
De drooglegging of ‘prohibition’, door de voorstanders ‘het grootste
maatschappelijke experiment van de moderne tijd’ genoemd, werd in 1919, na zware
druk van organisaties als de Anti-Saloon League, ingevoerd. De jaren van de
drooglegging worden gekenmerkt door een enorme toename van de misdaad als
gevolg van de smokkelhandel in drank. Bekende gangsterfiguren als Al Capone
verdienden met hun misdaadsyndicaten astronomische bedragen met dranksmokkel
en het illegaal stoken van drank. Tot in de hoogste kringen van Washington werd
illegaal gedronken.
De door het Congres ingestelde Wickersham-commissie concludeerde in 1931 dat
het droogleggingsexperiment had gefaald.

Hitler krijgt volmachten
BERLIJN, 31 maart - De Rijksdag heeft vandaag met ruime meerderheid de ‘Wet
ter leniging van de nood van volk en rijk’ aanvaard. Deze machtigingswet maakt het
rijkskanselier Hitler mogelijk om de komende vier jaar zonder inspraak van de
Rijksdag te regeren. Daarmee heeft de Rijksdag de macht overhandigd aan de
rijksregering c.q. aan Adolf Hitler. Alleen de sociaal-democratische SPD stemde
tegen de machtigingswet. Hun woordvoerder Otto Wels deed een moedig beroep op
de parlementariërs om de democratie niet op te geven. De 94 SPD'ers stemden
vervolgens tegen. De overige 26 SPD-parlementariërs waren niet aanwezig, omdat
ze inmiddels zijn gearresteerd of naar het buitenland gevlucht.
In heel Duitsland is intussen de NSDAP-terreur in volle gang. Diverse
concentratiekampen voor politieke tegenstanders zijn in het kader van de
‘gelijkschakeling’ al ingericht. Er is sprake van duizenden politieke gevangenen.
Ook zijn de eerste acties begonnen tegen de joodse bevolking. Er is een algehele
oproep gedaan om joodse zaken te boycotten. Als verdediging van deze oproep wordt
aangevoerd dat joden in het buitenland via Duitse joden de veiligheid van het Duitse
rijk zouden ondermijnen.
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Eén volk, één leider, één ‘ja’.

In ijltempo worden op sleutelposities in de regering en in de deelstaten nazi's
benoemd. De macht van de deelstaten wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan het
centrale gezag in Berlijn. Nieuwe verordeningen maken het mogelijk om hard op te
treden tegen ordeverstoorders. Tegen degenen die de openbare veiligheid in gevaar
brengen kan de doodstraf door de strop worden uitgesproken.

Rijkspresident von Hindenburg verlaat het kieslokaal in de Kanonierstrasse in Berlijn.
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1.
Begin van de systematische jodenvervolging in Duitsland. De NSDAP begint een
campagne om joodse winkeliers te boycotten. →

Na Hitlers machtsovername bevindt Duitsland zich in de greep van de nazi-terreur en de
‘Gleichschaltung’, het onder NSDAP-gezag brengen van het maatschappelijk leven. Politieke
tegenstanders worden opgesloten (links boven en rechts) en de joden wordt het leven onmogelijk
gemaakt (links onder).

5.
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Het Haagse Internationale Hof van Justitie veroordeelt de bezetting van
Oost-Groenland door Noorwegen op 10 juni 1931. Denemarken had de zaak aanhangig
gemaakt. →

6.
Op feestelijke wijze wordt in 27 Amerikaanse staten de opheffing van de drooglegging
gevierd.

7.
Duitse joden worden uit overheidsbanen ontslagen.

7.
De deelstaten in Duitsland worden verder gelijkgeschakeld: de rijkscommissarissen
- zoals von Papen in Pruisen - worden vervangen door stadhouders, allen gouwleiders
van de NSDAP. →

Na Hitlers machtsovername bevindt Duitsland zich in de greep van de nazi-terreur en de
‘Gleichschaltung’, het onder NSDAP-gezag brengen van het maatschappelijk leven. Politieke
tegenstanders worden opgesloten (links boven en rechts) en de joden wordt het leven onmogelijk
gemaakt (links onder).
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8.
Bij volksstemming spreekt West-Australië zich uit voor uittreding uit het Gemenebest.

11.
Hermann Goring wordt benoemd tot minister-president van Pruisen.

13.
Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) verplaatst zijn
hoofdkwartier van Berlijn naar Antwerpen.

17.
In Delft wordt de 400ste geboortedag van Willem de Zwijger plechtig herdacht.

22.
In Den Haag houden de SDAP en het NVV een demonstratief congres tegen de
regeringsmaatregelen naar aanleiding van de muiterij op De Zeven Provinciën, gericht
op kneveling van linkse activiteiten in leger en marine. →

22.
De Nederlandse regering stelt het Zendtijdbesluit (van 1930) bij in die zin dat linkse
politieke toespraken voor de radio zo goed als verboden worden.

25.
De lutheraanse legerpredikant Ludwig Müller wordt door Hitler aangewezen als
gevolmachtigde voor aangelegenheden betreffende de Evangelische Kirche.

26.
Bij de Nederlandse Tweede-Kamerverkiezingen wint de AR van Colijn en uiterst
links. Voor de CPH komt onder anderen de Indonesiër Roestam Effendi in de Kamer.
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30.
De VS verlaten de gouden standaard. Canada deed dit reeds op 25 april.

Vrijheid links aangetast
DEN HAAG, 22 april - In de Dierentuin in Den Haag hebben de SDAP en het NVV
een demonstratief congres gehouden om hun boosheid kenbaar te maken over een
reeks van tegen links gerichte maatregelen als reactie op de muiterij op De Zeven
Provinciën.
Zo heeft het ministerie van Defensie militairen het lidmaatschap van bepaalde
(linkse) organisaties verboden. Daarnaast is bij Koninklijk Besluit met ingang van
heden de censuur op de radio-uitzendingen verscherpt. De controle op de uitzendingen
werd al in het voorjaar van 1930 ingesteld en sedertdien uitgeoefend door de Radio
Omroep Controle Commissie - in de wandeling de Rococo genoemd. Door vooraf
de programmagegevens van de omroepverenigingen op te vragen zag de commissie
er tot dusverre op toe dat de uitzendingen geen gevaar opleverden voor ‘de veiligheid
van de staat, de openbare orde en de goede zeden’.
Aan de bestaande richtlijnen werd vandaag nadrukkelijk toegevoegd dat de
uitzendingen niet mogen inhouden ‘een rechtstreekse dan wel zijdelingse of bedekte
ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en volkskracht, noch kennelijk
bestemd zijn voor het buitenland, indien bekend is dat zij in een bevriende staat niet
zijn toegelaten. Mededelingen van politieke aard mogen bovendien niets anders

De CPH schaart zich achter de muiters.

inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke beginselen’. Ook
mogen geen bladen of andere uitgaven van de Arbeiderspers in de kazernes worden
verspreid.
Op het congres is een motie aangenomen waarin het verbod van Defensie op het
lidmaatschap van bepaalde verenigingen of organisaties - het verbod treft zelfs
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familieleden van militairen - wordt betiteld als ‘een ergerlijke aantasting van de
rechten van Nederlandse staatsburgers’.

Haags Tribunaal geeft Denen gelijk inzake Groenland
DEN HAAG, 5 april - Het Tribunaal van de Volkenbond heeft Denemarken in het
gelijk gesteld ten aanzien van de Noorse annexatie van delen van Groenland.
De kwestie-Groenland heeft geruime tijd de vroeger hartelijke betrekkingen tussen
Denemarken en Noorwegen overschaduwd. Denemarken voert vanouds de
soevereiniteit over Groenland en kon rekenen op de formele erkenning van de VS
(sinds 1917) en de meeste andere landen. Noorwegen behoorde daar niet bij: dit land
maakt zelf aanspraak op Groenland. Tot een conflict kwam het in 1931, toen Noorse
jagers er hun nationale vlag hesen, een actie die de Noorse regering steunde. De
Noorse jagers hadden de jaren daarvoor steeds exclusiever gebruik gemaakt van de
verlatenheid van de oostkust. In juni 1931 hesen ze de Noorse vlag in ‘Erik de Rodes
Land’, een gebied dat zich uitstrekt van 71o30′ tot 75o40′ N.B. Een zwak Noors
kabinet steunde de actie en voegde er zelfs nog een gebied even zuidelijk aan toe.
Denemarken wendde zich daarop tot de Volkenbond, dat nu heeft bepaald dat de
Deense soevereiniteit over Groenland berust op het verdrag van Kiel uit 1814.
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2.
De vrije Duitse vakbonden worden gelijkgesteld in het Deutsche Arbeits Front (DAF),
geleid door Hitler. De SA valt de bondskantoren binnen en legt beslag op de
bezittingen.

3.
De Ierse Dáil schaft de eed van trouw aan de Britse koning af en minimaliseert de
macht van de Britse gouverneur-generaal in Dublin.

4.
In België verschijnt een omstreden rapport over de taalregeling. →

6.
Italië en de USSR sluiten een handelsakkoord.

9.
Door anarchisten en syndicalisten wordt in Spanje een algemene staking uitgeroepen.

10.
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Paraguay verklaart Bolivia formeel de oorlog nadat al eerder in het omstreden
Chaco-gebied gevechten waren uitgebroken.

10.
In tal van Duitse steden vinden boekverbrandingen plaats in het kader van de
nazi-campagne om de openbare mening gelijk te schakelen. →

10.
Alle bezittingen van de SPD worden in beslag genomen.

17.
In Zuid-Afrika wint de nationale coalitie van Hertzog en Smuts overweldigend de
parlementsverkiezingen.

17.
De Spaanse Cortes neemt de wet op religieuze samenvoeging aan. Kerkelijk bezit
wordt genationaliseerd en katholieke scholen worden gesloten.

17.
Bij volmacht vaardigt de Belgische regering een Koninklijk Besluit uit over het
financieel herstel van het land.

18.
In de VS richt de regering-Roosevelt de Tennessee Valley Authority (TVA) op, dat
als paradepaardje van de New Deal-politiek moet dienen. →

26.
In Nederland treedt het tweede kabinet-Colijn aan. →
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27.
De Oostenrijkse communistische partij wordt verboden.

28.
Alle goederen van de KPD worden in beslag genomen.

28.
In de vrijstad Danzig (Gdansk) behalen de nazi's de absolute meerderheid.

31.
In Tang Keoe wordt een wapenstilstand gesloten tussen China en Japan.

Huurstaking in de Amsterdamse Zeeheldenbuurt. De huisraad van een huurstaker is op de stoep gezet.

Tweede kabinet-Colijn wordt beëdigd
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DEN HAAG, 26 mei - Nadat zijn partij bij de Kamerverkiezingen van 26 april twee
zetels had gewonnen, is vandaag het nieuwe kabinet onder leiding van dr. H. Colijn
(AR) beëdigd. Twee ministers zijn afkomstig uit de Vrijzinnig Democratische Bond,
mr. H.P. Marchant op OK&W en mr. P.J. Oud op Financiën.
Nieuw is het ministerie van Sociale Zaken waarvoor CHU-minister prof. dr. J.R.
Slotemaker de Bruïne is benoemd. In de regeringsverklaring heeft dr. Colijn laten
weten dat voortgegaan wordt met de overheidsbezuinigingen. ‘Bij de inperking van
uitgaven mogen geen heilige huisjes bestaan,’ merkte hij op. Voorts zei dr. Colijn
dat de inpoldering van het IJsselmeer wordt voortgezet, dat er naar meer grote
projecten voor de werkverschaffing zal worden gezocht en dat de regering een dubbel
inkomen van man en vrouw in overheidsdienst tegen zal gaan. Inmiddels is ook de
definitieve samenstelling bekend geworden van de viermansfractie van de CPH in
de Tweede Kamer. Naast L. de Visser en D. Wijnkoop

Verkiezingsplakkaat van de Christelijk Historische Unie.

nemen zitting de Indonesische nationalisten Roestam Effendi en Sardjono. De laatste
heeft geïnterneerd gezeten in Boven-Digoel.
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Oproep om op het Verbond voor Nationaal Herstel te stemmen.

Boekverbranding Duitsland
BERLIJN, 10 mei - In vele steden in Duitsland zijn vanavond boeken verbrand van
schrijvers die niet passen in de nationaal-socialitische ideologie. Een groot aantal
bekende schrijvers en wetenschappers is in dit verband uit de Academie voor Letteren
gestoten. Boeken van Alfred Döblin, Georg Kaiser, Thomas en Heinrich Mann, Kurt
Tucholsky, Stefan Zweig en vele anderen zijn op de brandstapel geworpen.
Ook studies van Nobelprijswinnaars als Magnus Hirschfeld (seksuoloog) en Alfred
Kantorowicz (literatuur-historicus) zijn verbrand. De Duitse Börsenverein voor de
boekhandel heeft deze boeken als ‘on-Duits’ van de hand gewezen.
De boekverbrandingen waren grootscheeps geënsceneerde acties in het kader van
de geestelijke gelijkschakeling. Vooral studentenverenigingen toonden zich in de
verbrandingsacties actief, onder motto's als ‘Wider den undeutschen Geist’.
De zuiveringen beperken zich niet alleen tot de literatuur. Ook uit de beeldende
kunst wil de NSDAP alle ‘uitingen van decadentie’ verwijderen en nog slechts ruimte
bieden aan de ‘vitale’ classicistisch geïnspireerde Duitse kunst.
Diverse kunstverzamelaars hebben de ‘entartete Kunst’ al in het buitenland of in
schuilplaatsen in veiligheid gebracht.
De intussen groeiende stroom politieke vluchtelingen uit Duitsland - onder wie
veel intellectuelen - heeft in diverse verklaringen blijk van afschuw gegeven over
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de gebeurtenissen in het eigen land. In diverse landen gaan stemmen op voor een
gezamenlijk protest van schrijvers tegen de nazi's.

Boekverbranding in Hamburg. Op de achtergrond leden van de studentenvereniging.
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Tennessee Valley Authority in VS
WASHINGTON, 18 mei - President Roosevelt heeft de Tennessee Valley Act
ondertekend, de wet waarmee voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis een
semi-overheidsbedrijf in het leven wordt geroepen. De Tennessee Valley Authority
(TVA), een openbaar lichaam met aan het hoofd drie door de president benoemde
directeuren, moet in het stroomgebied van de Tennessee een aantal stuwdammen
bouwen om de waterloop te regelen en elektrische energie op te wekken. Gericht op
bevordering van de algemene welvaart van het achtergebleven gebied voorziet het
project in waterbeheersing, landwinning, het voorkomen van erosie, bebossing en
de uitbreiding van industrie. In de komende elf jaar zullen negen grote stuwdammen
in de rivier, die door zeven verschillende staten stroomt, worden gebouwd. Het project
moet uitgroeien tot het paradepaardje van de New Deal, de naam waaronder
Roosevelts hervormingsprogramma bekendstaat. Maar het is slechts een onderdeel
van de veelomvattende wetgeving die de president in de eerste honderd dagen van
zijn regering tot stand heeft gebracht.
Deze maand werd ook de federale noodhulpwet aangenomen waarbij financiële
steun aan werklozen via de staten en andere lokale organisaties wordt gedistribueerd.
Verder kwam er een ingewikkelde kaderwet tot stand die de hulpverlening aan de
boeren moet regelen. Ook is een organisatie in het leven geroepen die
overheidsgaranties verstrekt aan hypotheekbezitters die door de crisis in moeilijkheden
zijn geraakt. Ten slotte werd de wet voor industrieel herstel aangenomen die moet
zorgen voor stabilisering en herstel van de economie.

Rapport ingediend over taalregeling
BRUSSEL, 4 mei - De commissie van Justitie heeft haar door de christen-democraat
Hendrik Marck opgestelde verslag inzake de taalregeling in gerechtszaken bij de
Kamer ingediend. Het uitwerken van een wetgeving over het taalgebruik in het
gerecht was een van de belangrijkste hangende kwesties in het eisenpakket van de
Vlaams-gezinden.
Het wetsontwerp, waarop het rapport-Marck betrekking heeft, kent een lange
voorgeschiedenis. Al in 1928 kwam de kwestie in de Kamer aan de orde.
Het wetsontwerp steunde op het principe dat de streektaal ook de voertaal van het
justitiële apparaat moest worden.
Voor de Brusselse agglomeratie werd een tweetalig regime voorzien.
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2.
In Nederland wordt de Economische Raad geïnstalleerd. →

2.
In Praag wordt de SPD-inballingschap opgericht.

7.
In Rome wordt het Viermogendheden pact tussen Frankrijk, Groot-Brittannië,
Duitsland en Italië gesloten. →

8.
Mahatma Gandhi beëindigt zijn hongerstaking. →

9.
In Spanje breekt een politieke crisis uit. →

12.
In Londen wordt de Financiële en Economische Wereldconferentie geopend. →

16.
Het Amerikaanse Congres neemt de National Industrial Recovery Act aan, één van
de belangrijkste pijlers van Roosevelts New Deal-politiek.

18.
Baldur von Schirach wordt aangesteld als Reichsjugendführer, belast met de
organisatie van de Hitlerjugend.
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19.
In Oostenrijk verbiedt de regering-Dollfuss de nazi-partij en haar organisaties. De
bedoeling hiervan is een halt toe te roepen aan de golf van nazi-terreur die volgde
op de uitwijzing van Hitlers afgezant Theodor Habicht.

20.
De nazi Hermann Rauschning wordt regeringsleider in Danzig (Gdansk).

22.
In Duitsland wordt de SPD verboden.

27.
De DNVP van Hugenberg heft zichzelf op; hijzelf treedt uit de regering. Andere
partijen volgen noodgedwongen dit voorbeeld.

29.
De Evangelische Kirche wordt onder curatele gesteld. Onder druk van Hitler en von
Hindenburg wordt de pas gekozen voorzitter van de lutheraanse
bisschoppenconferentie, von Bodelschwingh, vervangen door de inmiddels met
volmachten beklede legerpredikant Ludwig Müller.

30.
In Antwerpen vindt een massale demonstratie plaats tegen oorlog en fascisme, in het
kader van het in dit teken staande IVVV-congres aldaar. Van de 50 000 demonstranten
komen er 20 000 uit Nederland.

Gestorven:
20.
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Clara Zetkin (5-7-1857) Duits socialistisch/communistisch politica en feministisch
publiciste

De Nederlandse premier Colijn houdt een rede tijdens de conferentie in Londen.

Wereldconferentie geopend
LONDEN, 12 juni - Premier Ramsay MacDonald heeft vanmiddag internationale
samenwerking bepleit voor het op gang brengen van de gestagneerde wereldeconomie.
MacDonald deed zijn beroep op de vertegenwoordigers van-66 landen tijdens de
opening van de Financiële en Economische Wereldconferentie in Londen.
De gedelegeerden werden verwelkomd door de Britse koning, die hen in het Engels
en het Frans opriep tot samenwerking.
Premier MacDonald wees erop dat de prijzen sinds 1929 zijn gezakt tot beneden
het peil waarop produktie nog winstgevend is, waardoor in sommige landen het
nationale inkomen met 40-50 procent is gedaald.
De algemene crisis, aldus de premier - versterkt door beperkingen, tarieven, quota's
en wisselmarktcontroles - heeft het volume van de internationale handel tussen 1929
en 1932 gereduceerd tot minder dan driekwart, terwijl de omzet is gehalveerd. De
goudstandaard is door vele landen verlaten. Dertig miljoen mensen zijn werkloos.
‘Internationale samenwerking’, besloot de premier, ‘is de beste weg naar nationaal
herstel.’

Rome: Viermogenhedenpact
ROME, 7 juni - Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië hebben in Palazzo
Venezia in Rome het Viermogendhedenpact ondertekend.
De vier ondertekenaars beloven plechtig te streven naar vergroting van de
onderlinge ‘solidariteit die in staat zou zijn het vertrouwen in vrede in Europa te
versterken’. Het verdrag onderstreept ook de principes van de Volkenbond.
Het pact is tot stand gekomen op initiatief van de Italiaanse leider Benito Mussolini,
die zo zijn internationale aanzien hoopt te vergroten. Het Viermogendhedenpact past
ook in de pogingen van Mussolini de onderlinge conflicten in Europa te gebruiken
om de internationale ambities van Italië te bevredigen. Mussolini probeert zowel met
Duitsland als met Frankrijk en Engeland een goede relatie op te bouwen. Het akkoord,
dat volgens de ondertekenaars tien jaar van vrede in Europa moet garanderen, lost
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echter geen van de bestaande problemen op. De ondertekenaars, Mussolini voorop,
zullen het al snel negeren.

Politieke crisis Spanje
MADRID, 9 juni - De Spaanse president Niceto Alcalá Zamora heeft de regering
naar huis gestuurd nadat haar positie door felle parlementaire opposite en voortdurende
stakingen steeds moeilijker was geworden. Premier Azaña blijft aan, maar moet met
een nieuwe regeringsploeg proberen de groeiende onrust in te dammen.
De oppositie tegen de republikein Azaña had na het bloedbad van Casas Viejas
in januari aan kracht gewonnen. De lokale verkiezingen in april werden beschouwd
als een nederlaag voor de regering. De rechtse oppositie was inmiddels overgegaan
tot de tactiek van parlementaire obstructie, en toen op 17 mei de omstreden Wet op
de religieuze congregaties werd aangenomen, hield de president de ondertekening
ervan zolang mogelijk tegen.
De regering is ook onder druk gezet door een vrijwel onafgebroken reeks stakingen,
die eerder door politieke dan economische motieven zijn ingegeven en die streven
naar een Spaanse revolutie.
Steden als Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Coruña en Sevilla zijn het toneel van
felle betogingen van arbeiders.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

400

Economische Raad geïnstalleerd
DEN HAAG, 2 juni - Minister van Economische Zaken (het vroegere Arbeid, Handel
en Nijverheid) mr. T.J. Verschuur heeft de Economische Raad geïnstalleerd. Bij de
installatie van dit advieslichaam zei de minister dat de regering zich steeds meer zal
moeten bezighouden met het bedrijfsleven. ‘Het werd de hoogste tijd dat de
toenemende regeringstaak ten aanzien van het economisch leven in een apart
departement wordt verzorgd.’
Tot secretaris van de Economische Raad is benoemd dr. P. Lieftinck.

Mahatma Gandhi.

Gandhi beëindigt hongerstaking na overeenstemming
POONA, 8 juni - De Indiase oppositieleider Mahatma Gandhi heeft na zes dagen
zijn hongerstaking in de gevangenis van Poona beëindigd nadat er gisteren
overeenstemming was bereikt over de politieke rechten van de ‘onaanraakbaren’.
Deze laagste kaste in de Indiase samenleving dreigde ernstig benadeeld te worden
door een besluit van de Britse premier MacDonald om de onaanraakbaren slechts
beperkte kiesrechten te geven, los van de andere hindoes. Gandhi had de premier
reeds op 8 mei laten weten dat hij in hongerstaking zou gaan ‘tot de dood er op volgt’
als het besluit niet ongedaan zou worden gemaakt.
De hongerstaking maakte grote indruk in India, maar ook in Engeland. Gandhi's
voorbeeld werd gevolgd door Dr. Ambedkar, de belangrijkste leider van de
onaanraakbaren. De actie is beëindigd omdat de Britse autoriteiten en de belangrijkste
vertegenwoordigers van de hindoegemeenschappen akkoord zijn gegaan met de eis
dat de onaanraakbaren een geïntegreerd deel uitmaken van het hindoe-electoraat.
Wel zullen er voor deze bevolkingsgroep 148 zetels in de provinciale bestuursorganen
gereserveerd worden.
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1.
In Duitsland wordt de wet tot vermindering van de werkloosheid uitgevaardigd:
werkverschaffing, investeringspremie en maatregelen tegen het ‘Doppelverdienertum’
om de gehuwde vrouw uit het arbeidsproces te stoten.

3.
De Conventie van Londen, waarin het begrip militaire agressor wordt omschreven,
wordt ondertekend door Afghanistan, Estland, Letland, Perzië, Polen, Roemenië en
de USSR. Tsjechoslowakije en Joegoslavië zullen volgen.

3.
Voor een bijeenkomst van Reichsstadthälter verklaart Hitler de Duitse revolutie voor
voltooid.

5.
Het Katholieke Centrum is de laatste Duitse niet-nazistische partij die zich gedwongen
ontbindt.

11.
De IJmuider vissersstaking, die begin dit jaar uitbrak, wordt beeindigd. →

14.
De NSDAP wordt geproclameerd tot enige legale partij in Duitsland.
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14.
Bij wet wordt in Duitsland nageslacht van mensen met erfelijke ziekten verboden.
Mensen die aan dergelijke ziekten lijden worden gedwongen gesteriliseerd.

17.
De voorzitter van de Ontwapeningsconferentie, Henderson, bezoekt Berlijn. Dit biedt
Hitler voor het eerst de mogelijkheid om zich als staatsman te presenteren.

20.
Tussen Hitler-Duitsland en het Vaticaan wordt een concordaat gesloten. →

22.
De Amerikaanse vliegenier Wiley Post slaagt er als eerste in om in een solovlucht
een tocht om de wereld te volbrengen. Hij doet zeven dagen over de afstand New
York-Moskou-Alaska.

23.
De Franse coureur Georges Speicher wint de Tour de France.

23.
Bij verkiezingen binnen de Evangelische Kirche krijgt de groepering Deutsche
Christen, die het eens is met de 14de uitgevaardigde wet op de kerkordening een
grote meerderheid.

28.
De nieuwe Spaanse regering (tweede kabinet Azaña) erkent de USSR.

31.
De Britse koloniale overheid van Brits Indië arresteert Gandhi opnieuw.
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Concordaat tussen Rome en Hitler
BERLIJN, 20 juli - Tussen de Duitse regering en het Vaticaan is vandaag een
concordaat gesloten dat beide partijen de kans biedt zich op hun terrein vrijelijk te
bewegen. De Rooms-Katholieke Kerk houdt het recht eigen onderwijs te geven.
Artikel 32 verbiedt evenwel tegelijkertijd Duitse katholieke geestelijken zich bezig
te houden met politieke activiteiten. Voor de Rooms-Katholieke Kerk betekent het
concordaat dat zij zich in Duitsland kan blijven manifesteren op een manier waarvoor
zij vele decennia - met name tijdens de ‘Kulturkampf’ onder Bismarck - heeft
gestreden. De besprekingen tussen de regering van Hitler en het Vaticaan hebben
vele maanden geduurd. Al in maart hadden de Duitse bisschoppen tijdens hun
jaarlijkse bisschoppenconferentie in Fulda hun welwillendheid tot uitdrukking
gebracht. Toen herriepen zij de waarschuwingen die zij in voorafgaande jaren tegen
het nationaal-socialisme hadden uitgesproken. Behalve dit compromis met de
Rooms-Katholieke Kerk heeft rijkskanselier Hitler eerder al de Evangelische Kerk
aan zijn nationaal-socialistische beweging ondergeschikt gemaakt. Een speciale
staatscommissaris voor kerkelijke aangelegenheden heeft vorige maand een groot
aantal kerkelijke bestuurders naar huis gestuurd. Een sympathisant van de NSDAP,
legerpredikant Ludwig Müller, heeft vervolgens het voorzitterschap van de
Evangelische Kerk in Duitsland op zich genomen. De overkoepelende Kirchenbund,
waarin de bisschoppen van de verscheidene deelstaten zitting hebben, heeft een nieuw
statuut afgekondigd. Dit maakt een eind aan de gespreide verantwoordelijkheid en
introduceert het ‘Führerprinzip’, waardoor de Reichsbisschof de dienst uitmaakt.
Dezelfde Kirchenbund heeft overigens tot nu toe geweigerd om officieel staatskerk
te worden. Voorts is een verzoek afgewezen om een ‘Ariër-paragraaf’ in het statuut
op te nemen.

Visserijstaking in IJmuiden ten einde
IJMUIDEN, 11 juli - Na iets meer dan een halfjaar is een eind gekomen aan de grote
IJmuider visserijstaking.
Begonnen op 2 januari na een loonconflict met de werkgevers sloeg de staking
spoedig over naar de zeelieden, havenarbeiders en kolenwerkers.
De werknemersorganisatie IJmuider Federatie had een staking afgekondigd voor
de mensen op de vissersschepen en in de haven, plus een boycot van de vis die werd
aangevoerd met schepen die zonder georganiseerd personeel visten.
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1.
In Duitsland worden de eerste doodstraffen tegen antifascisten (vier communisten)
uitgesproken.

1.
Ir. Soekarno wordt gearresteerd. →

1.
In Amsterdam breekt een wethouderscrisis uit als de Federatie van de SDAP besluit
uit het college van B&W te stappen in verband met de door de regering opgelegde
loonkorting van ambtenaren.

4.
In 16 talen verschijnt het door de communist Willy Münzenberg geschreven
Bruinboek over de Rijksdagbrand. Het wordt in Duitsland illegaal verspreid.

5.
De Poolse regering en de nieuwe nazi-regering van Danzig sluiten een akkoord over
de Poolse export via de vrijhaven en over waarborgen voor stedelingen met de Poolse
nationaliteit.

12.
De Cubaanse president Machado y Morales wordt door een legeropstand en een
algemene staking gedwongen af te treden. →
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Op 12 augustus wordt de Cubaanse president Muchado y Morales door een opstand van officieren
en een algemene staking gedwongen af te treden. Carlos Manuel de Céspedes wordt voorlopig de
nieuwe sterke man. Foto: slachtoffers van de bloedige coup in Havana.

13.
De Nederlandse coureur J. van Egmond wordt in Parijs wereldkampioen wielrennen
bij de amateurs. →

20.
Op de Funkausstellung in Berlijn wordt een eenheidsradiotoestel gepresenteerd. →

20.
Op een tweedaagse topconferentie in de Adriatische badplaats Riccione sluiten
Mussolini en de Oostenrijkse kanselier Dollfuss een overeenkomst. →

22.
In Praag wordt het Internationaal Zionistisch Congres geopend, met
vertegenwoordigers uit 48 landen. Op de agenda staan het antisemitisme in Duitsland
en de Joods-Arabische spanningen in Palestina.

25.
De provinciale lutherse synode van Brandenburg neemt een ‘Ariër-paragraaf’ aan
voor het uitoefenen van kerkelijke ambten.
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26.
Jan van Hout verbetert het werelduurrecord wielrennen. →

30.
De Portugese regering-Salazar richt een geheime politieke politie, de PIDE, op.

Gestorven:
22.
Adolf Loos (10-12-1870) Oostenrijks architect

Politieke gevangenen van de nazi's in het concentratiekamp Breslau-Dürrgoy; in het midden de
vooraanstaande SPD'er Lüdemann.
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Akkoord Italië-Oostenrijk
RICCIONE, 20 augustus - In de Italiaanse stad Riccione hebben de Italiaanse leider
Benito Mussolini en de Oostenrijkse kanselier Engelbert Dollfuss een akkoord
gesloten over de wederzijdse onschendbaarheid van de grenzen.
Dollfuss hoopt zich zo te verzekeren van Italiaanse hulp tegen het streven van
nazi-Duitsland naar annexatie van Oostenrijk. Sinds Hitler in Duitsland aan de macht
is is de propaganda voor een Anschluss aanzienlijk vergroot.
Mussolini ziet een eventuele aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland als een gevaar
voor Italië. Hij zendt wapens naar Oostenrijk en steunt Dollfuss in diens pogingen
een autoritaire staat te creëren met veel elementen uit het Italiaanse fascisme, maar
zonder invloed van de nazi-partij. Mussolini belooft Dollfuss in het akkoord militaire
hulp tegen een eventuele Duitse aanval, op voorwaarde

Dollfuss (links) en Mussolini op het strand van Riccione.

dat Dollfuss in Oostenrijk optreedt tegen de sociaal-democratische partij.

Soekarno weer opgepakt
BATAVIA, 1 augustus - Op beschuldiging van het verspreiden van opruiende
geschriften hebben de autoriteiten de leider van de Partai Indonesia, ir. Soekarno,
gearresteerd.
Soekarno, die op 31 december 1931 was vrijgelaten door het gezag, had daarna
zijn politieke activiteiten hervat.
De reden voor zijn arrestatie nu is de publikatie van de brochure Mentjapai
Indonesia Merdeka (Streven naar een vrij Indonesië) waarin wordt aangespoord de
macht over te nemen en de bestaande maatschappij in Indonesië te vernietigen.
Met de arrestatie van ir. Soekarno heeft het Nederlandse gezag tevens de
vergaderrechten van de Partai Indonesia en de Pendidikan Nasional Indonesia beperkt.
Op 23 november verrast Soekarno iedereen door een brief uit de gevangenis waarin
hij zijn lidmaatschap opzegt van de PI, met daarbij de mededeling dat hij zich uit het
politieke leven terug zal trekken.
Hij wordt door de autoriteiten niet geloofd en geïnterneerd op het eiland Flores,
later op Zuid-Sumatra.
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Wereldtitel Van Egmond

In het Parc des Princes feliciteert Jacques van Egmond (rechts) zijn directe tegenstander, de Fransman
Ulrich, die de tweedeplaats bij de sprintkampioenschappen opeiste.

PARIJS, 13 augustus - In Parijs verraste de Nederlandse wielrenner Jacques van
Egmond met een wereldtitel sprint bij de amateurs. Hij liet in beide ritten de Fransman
Ulrich gedecideerd achter zich.
Jacques van Egmond is niet de eerste Nederlandse wereldkampioen der
sprintamateurs. In 1920 ging Maurice Peeters hem voor in Antwerpen, gevolgd door
Jaap Meijer in 1925 in Amsterdam en Antoine Mazairac in 1929 in Zürich.
In 1895 viel Jaap Eden als eerste Nederlander deze eer te beurt. Bij de profs
prolongeerde de Belg Poeske Scherens het wereldkampioenschap. Hij had drie ritten
nodig tegen de Fransman Michard. In het Parc des Princes bevestigde Scherens zijn
aparte klasse. De een jaar geleden veroverde wereldtitel in Rome kwam nauwelijks
in gevaar. Poeske Scherens werd in totaal zestien maal sprintkampioen van België.

Veel geharrewar rond werelduurrecord
ROERMOND, 26 augustus - Jan van Hout uit Eindhoven heeft op de wielerbaan van
Roermond het werelduurrecord overgenomen van de Zwitser Oscar Egg. In 215
ronden pedaleerde hij naar 44 km en 588 m tegenover 44 km en 247 m van Egg op
1 juni 1914 in Parijs.
Egg vertrouwde de inspanning van de Nederlander niet. Hij eiste nameting van
de piste in Roermond en was daarbij persoonlijk getuige.
Hercontrole spoorde een misrekening op van 3,45 meter, die de baan te kort zou
zijn. Op zijn beurt verlangde Van Hout een nadere bestudering van de juiste afstand.
Toen bleek de baan wel degelijk te voldoen aan de voorschriften.
Eindhovenaar van Hout werd in ere hersteld. Maar inmiddels had de Fransman
Maurice Richard op 29 augustus in St. Truiden de 44 km en 588 m alweer naar de
geschiedenis verwezen. Hij raasde in één uur naar 44 km en 777 m.

Honderdduizend volksradio's verkocht
BERLIJN, 27 augustus - In enkele weken tijd zijn in Duitsland honderdduizend
‘volksradio's’ verkocht. Het betreft hier kleine radio's die door alle 28
radioproducenten op dezelfde manier en voor dezelfde prijs (76 rijksmark) worden
verkocht.
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De actie is voorbereid en georganiseerd door de propaganda-afdeling van de
NSDAP, die veel werk heeft gemaakt van de reclame van deze ‘eenheidsradio’. De
Volksempfänger, in de volksmond al VE genoemd, werd vorige week geïntroduceerd
op de radiotentoonstelling in Berlijn in stands waar de vlaggen met hakenkruisen de
achtergrond van de kleine, vierkante volksradio's vormden.
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4.
De pas aan de macht gekomen Cubaanse president De Céspedes wordt door een coup
afgezet. Fulgencio Batista roept zichzelf uit tot dictator. →

5.
De Algemene Synode van de Evangelische Kirche van Pruisen besluit tot het opnemen
van de ‘Ariër-paragraaf’ ten aanzien van het uitoefenen van kerkelijke ambten. De
oppositie verlaat vóór de stemming de zaal.

8.
In het Zwitserse Bern overlijdt de Irakese koning Faisal. Hij wordt opgevolgd door
zijn vierde zoon, Ghazi. →

8.
In Spanje komt het tweede kabinet-Azaña ten val.

10.
De Vlaamse fascistische beweging Verdinaso houdt haar tweede landdag te Tielt.
→
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12.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt het uniformverbod voor politieke formaties
aan. →

12.
In Madrid vormt Alejandro Lerroux een nieuw kabinet bestaande uit partijen van het
Centrum.

13.
In Amsterdam breekt uit solidariteit met de sinds juli stakende stukadoors een
algemene bouwvakstaking uit.

13.
De NSDAP zet het zogenaamde Winterhilfswerk op om door collectes de staatskas
te ontlasten van uitgaven voor werklozen.

21.
Ds. Martin Niemöller gaat het anti-nazistische verzet in de Evangelische Kirche
organiseren. →

22.
William Cosgrave wordt leider van de eerder deze maand tot United Ireland Party
verenigde Ierse oppositiepartijen (National Guard en het Centrum).

22.
De regering-Hitler vaardigt de Reischskulturkammergesetz uit: gelijkschakeling van
de kunsten en omroep. De universiteiten verliezen hun autonomie.

25.
In China begint de vijfde ‘uitroeiingscampagne’ tegen de communisten. →
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27.
De eerste landelijke synode van de Evangelische Kirche stelt de inmiddels bisschop
geworden Ludwig Müller aan als rijksbisschop.

Gestorven:
7.
Sir Edward Grey (25-4-1862) Brits liberaal politicus

Tweede landdag Verdinaso
TIELT, 10 september - Het tweede congres (de zogenaamde ‘landdag’) van het
Verdinaso is doorgegaan in het Westvlaamse stadje Tielt. Het Vlaams Huis is de
pleisterplaats. Deze landdag is in alle stilte voorbereid. Het Verbond van Dietsche
Nationaal-Socialisten houdt vast aan het Diets nationalisme. Dit betekent de bundeling
van ‘de drie delen van de Dietsche Volksgemeenschap’ in één volksstaat. Deze
Dietsche (Grootnederlandse) en nationaal-solidaristische beweging is nu bijna twee
jaar oud. Te Tielt krijgt men de indruk dat ze niet bij de pakken is gaan neerzitten.
Maar het is duidelijk dat haar werfkracht niet beantwoordt aan de verwachtingen van
leider Joris van Severen.
Deze zorgde in de marge voor een scheurtje in de lijn van de Dinasos: hij lijkt de
strakke, ‘revolutionaire’ en anti-Belgische lijn te willen vervangen door (wat hij
aanziet voor) een meer

Vlnr: Joris van Severen, Pol van Herzeele en Jef François.

gepaste tactiek. Wies Moens was het hiermee niet eens. Hij dreigde samen met de
Tieltse advocaat Emiel Thiers de beweging te verlaten.

Coup Cubaanse sergeanten
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HAVANA, 4 september - Een groep sergeanten heeft op Cuba een staatsgreep
gepleegd tegen de voorlopige regering die drie weken geleden, met De Céspedes als
president, is aangetreden na de vlucht van dictator Gerardo Machado y Morales.
De sergeanten hebben direct de steun gekregen van het Studentendirectoraat, een
radicale groep die fel heeft geageerd tegen Machado. Studenten en sergeanten hebben
een uit vijf man bestaande revolutionaire junta gevormd, hoewel hun doeleinden
uiteenlopen: de studenten willen hervormingen, de sergeanten willen hun nieuw
verworven macht handhaven.
Deze revolutie komt nadat het toenemende geweld de positie van Machado steeds
meer onhoudbaar had gemaakt. Machado had in 1928 zijn herkiezing als president
geregeld door de partij van zijn belanrijkste rivaal te verbieden. Hij bleef met zijn
geheime politie een ijzeren greep houden op Cuba, maar vooral na het begin van de
depressie nam de politieke onrust toe, en daarmee weer de repressie.
In april van dit jaar had Franklin Roosevelt Sumner Welles als ambassadeur naar
Havana gestuurd om te proberen te bemiddelen, maar Machado wilde van geen
wijken weten. Toen de politie in augustus een aantal betogende stakers doodde, werd
zijn positie onhoudbaar.
Na zijn vlucht op 12 augustus werd er een overgangsregering gevormd, maar ook
deze kon het geweld niet intomen. Onder de sergeanten die deze voorlopige regering
hebben verdreven, speelt de stenograaf Fulgencio Batista een hoofdrol. Hij zou
jarenlang de Cubaanse politiek domineren, ook wanneer hij niet zelf in het
presidentiële paleis gehuisvest was.

Koning Faisal in Bern overleden
BAGDAD/LONDEN, 8 september - Koning Faisal ibn Hoessein ibn Ali (geb. 1883)
van Irak is vandaag in Bern, Zwitserland, overleden. Zijn zoon Ghazi, 21 jaar oud,
zal hem opvolgen.
Koning Faisal wordt beschouwt als een van de belangrijkste leiders van de
Arabische opstand tegen het Ottomaanse Rijk. Na de overwinning van de geallieerde
landen aan het einde van de Grote Oorlog werd Faisal door de Arabische nationalisten
tot koning van Syrië benoemd. Syrië kwam onder mandaat van Frankrijk te staan,
en de Franse regering was het niet eens met het besluit van de Arabieren. Faisal
moest Syrië verlaten. Met actieve steun van de Britten werd de door de Fransen uit
Syrië verdreven Faisal in een referendum in 1921 gekozen tot de eerste koning van
de constitutionele monarchie Irak.
In 1925 kreeg Irak zijn eerste parlement. Een Brits-Iraaks verdrag van 1927 maakte
in 1930 een einde aan het mandaatsysteem in Irak. Ondanks de officiële
onafhankelijkheid waren het de Britten die de echte macht in handen hadden in Irak.
Op politiek niveau was Irak tijdens het bewind van Faisal een instabiel land. Tussen
1921 en 1932 kende het land bijvoorbeeld meer dan 30 regeringswisselingen.
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Ghazi I, de nieuwe koning van Irak.

Duitse predikant Niemöller keert zich tegen nazi's
BERLIJN, 21 september - De Lutherse predikant uit Berlijn-Dahlem, Martin
Niemöller, heeft vandaag in de kerk de tegenstanders van het nationaal-socialisme
opgeroepen zich te bundelen in een nieuw op te richten ‘Noodbond voor Predikanten’.
Ook heeft Niemöller geprotesteerd tegen de toepassing in de Lutherse Kerk van de
‘Ariër-paragraaf’. Deze paragraaf wordt intussen in vrijwel alle Duitse organisaties
toegepast en luidt dat geen personen mogen worden benoemd die een verwantschap
hebben met joden of zelf jood zijn. Bovendien moeten kerkelijke functionarissen
sympathiseren met het NSDAP-gedachtengoed.
De Ariër-paragraaf druist, aldus Niemöller, in tegen de vrije geloofsbelijdenis.
Deze paragraaf is onlangs door een tweederde meerderheid van de Algemene Synode
van de Pruisische Kerk aanvaard. Tegen dit besluit had een minderheid toen al
geprotesteerd. Haar representanten, georganiseerd in de groep ‘Evangelium und
Kirche’ hadden demonstratief de synode verlaten. Dezelfde minderheid lijkt nu in
predikant Niemöller een woordvoerder van betekenis te hebben gekregen en lijkt
zich daarmee te gaan vestigen als een kleine verzetshaard in de overwegend
gelijkgeschakelde Lutherse Kerk, die zich naar nazi-wens aanduidt met ‘Deutsche
Christen’.
Martin Niemöller - 41 jaar - is sinds twee jaar predikant in de Berlijnse wijk
Dahlem. In de Grote Oorlog was hij commandant van een onderzeeër; na de oorlog
ging hij theologie studeren.
De Rijksbisschop Müller probeert op het ogenblik een dreigende scheuring in de
Kerk te verhinderen, maar zowel de aanvaarding van de Ariër-paragraaf als het naar
buiten treden van Niemöller wijzen erop dat zo'n scheuring wellicht niet te vermijden
is.
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NSB'ers vóór het uniformverbod.

Uniformverbod wordt goedgekeurd
DEN HAAG, 12 september - De Tweede Kamer heeft - met de stemmen van de
SDAP tegen - het uniformverbod aangenomen.
Het verbod zegt dat hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige
onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald
staatkundig streven, gestraft kan worden met ten hoogste twaalf dagen hechtenis of
een boete van maximaal ƒ 150.
In een nadere bekendmaking wordt gezegd dat het verbod niet slaat op bijvoorbeeld
organisaties als De Graal of het Leger des Heils.

Campagne in China tegen communisten
NANJING, 25 september - In de Chinese hoofdstad Nanjing is het begin
bekendgemaakt van de vijf de campagne voor ‘omsingeling en uitroeiing’ van de
Chinese communisten.
De vier vorige campagnes tegen de Chinese Sovjetrepublieken in het zuiden van
het land waren geen onverdeeld succes. Guomindang-troepen waren er weliswaar
telkens zonder problemen in geslaagd om communisten uit dichtbevolkte gebieden
te verdrijven maar bij de achtervolging van de communisten in berggebieden liep
het nationalistische leger vast in een lange serie onbesliste schermutselingen.
De campagne tegen Chinese communisten is niet populair onder de bevolking en
een deel van de legerleiding. Van alle kanten wordt aangedrongen de agressie van
Japan in Noord-China het hoofd te bieden. Maar de Nationalistische regering hanteert
de leuze ‘Eerst Eenheid Dan Verzet’ ter verdediging van de campagne tegen
communisten.
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1.
In Antwerpen wordt het Sportpaleis geopend. →

4.
De Nederlandse minister van Sociale Zaken beslist dat de korting op sociale
voorzieningen ook van toepassing is in de grote steden. →

4.
De nationaal-socialistische partij van Sudeten-Duitsers heft zichzelf op, een dag
voordat de Tsjechoslowaakse regering de partij zou verbieden.

7.
De onderwijzer G.J.T. (Staf) de Clercq richt het Vlaams Nationaal Verbond(VNV)op.
→

8.
In Spanje vormt, na de val van het kabinet-Lerroux, Martinez Barrios een nieuwe
regering.

10.
De Volkenbond stelt een Hoge Commissaris voor Vluchtelingenzaken aan, in verband
met de stroom politieke vluchtelingen uit Duitsland.

14.
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Duitsland verlaat de ontwapeningsconferentie te Genève. →

14.
De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Prosper Poullet waarschuwt de
Vlaamse provinciegouverneurs voor de activiteiten van de fascistische Verdinaso.

16.
De Noorse parlementsverkiezingen worden gewonnen door de socialisten.

17.
De wereldberoemde Duitse fysicus Albert Einstein arriveert in de VS om zich te
vestigen in Princeton, New Jersey. Hij is een van de vele joodse of antifascistische
intellectuelen die hun vaderland zijn ontvlucht.

26.
De Ier Sean Lester wordt de nieuwe commissaris van de Volkenbond in Danzig
(Gdansk).

26.
In Frankrijk treedt het kabinet-Serraut aan, dat in de plaats komt van het
kabinet-Daladier.

28.
In Palestina groeien de spanningen tussen Joden en Arabieren, nu de Britten het
toelatingsbeleid voor joodse immigranten heeft versoepeld.

29.
De zoon van de vroegere Spaanse dictator Miguel Primo de Rivera, José Antonio,
richt de fascistische beweging Falange Espaniola op.
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Gestorven:
29.
Paul Painlevé (15-12-1863) Frans wiskundige en staatsman

De Clercq richt VNV op
GENT, 7 oktober - Het nieuw opgerichte Vlaams Nationaal Verbond (VNV) heeft
zich - volgens de woorden van zijn leider Staf de Clercq ter gelegenheid van de
oprichtingsvergadering - tot doel gesteld ‘de bevrijding te bewerken van het Vlaamse
volk en de bevordering der Nederlandse volksgemeenschap’. Dit houdt in het
bevorderen van de samenwerking tussen de twee Nederlandse volksdelen.
De VNV-leider is min of meer de grootste gemene deler van de verschillende
Vlaamsnationale stromingen. Als ‘pragmaticus’ slaagde hij er als een van de weinigen
in met gezag in alle gewesten op te treden. Dat heeft het hem mogelijk gemaakt het
vandaag plechtig bevestigde krachtenevenwicht te vinden.
Binnen de nieuwe groepering bestaan zowel uitgesproken autoritaire, Dietsche als
gematigd democratische stromingen. Het VNV is gekant tegen het economisch en
politiek liberalisme én tegen het marxisme. Dit is niet verwonderlijk aangezien De
Clercq ‘het herstel van de samenhorigheid van alle standen’ nastreeft.
Het VNV is behoorlijk gestructureerd: het telt zes centrales en één hoofdraad, die
bestaat uit veertien leden. Deze

Propaganda-affiche van het VNV met het portret van Staf de Clercq.

hoofdraad zal min of meer collegiaal beslissen.
De aanzet tot de vorming van het VNV is bekend: na de verkiezingsnederlaag van
de Vlaams-nationalisten eind vorig jaar, was er de wil om uit de wrakstukken van
de oude Frontpartij een nieuwe eenheidsbeweging te vormen. Dit streven naar eenheid
heeft nu vruchten afgeworpen.

Steunregeling voortaan zonder franje
DEN HAAG, 4 oktober - De regering, bij monde van minister van Sociale Zaken
prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne (CHU), heeft besloten de steun in de vier grote
steden te verlagen.
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‘De franje van de steunregeling knippen,’ aldus de minister. De georganiseerde
werkloze arbeider die ‘uitgetrokken’ is op de werkloosheidskas, krijgt voortaan ƒ
12,50 steun per week voor man en vrouw samen, plus ƒ 1,35 per kind. Dit is de
landelijke norm. In de vier grote steden bedroeg de steun tot nu toe ƒ 13,50 samen,
respectievelijk ƒ 1,50 per kind.
Niet-georganiseerden krijgen twee kwartjes per dag minder.
Verder wordt voortaan twee derde van de verdiensten van een vrouw op de
uitkering van haar man in mindering gebracht. Tot nu toe werd de eerste vijf gulden
buiten beschouwing gelaten.

Antwerpse Sportpaleis wordt geopend
ANTWERPEN, 1 oktober - Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad - twee
bouwondernemers gingen tijdens de werkzaamheden failliet - maar nu staat het er:
het Antwerpse Sportpaleis. Dit bouwwerk dat op de grens van Antwerpen met
Merksem en Deurne staat, is een privé-initiatief van vier Antwerpse zakenmannen:
Leon van Gastel, Louis de Winter, François Helsen en Edward Maes. Niet gestoord
door de heersende crisis, besloten de vier in de euforie van de afgelopen
Wereldtentoonstelling dat het tijd werd dat Antwerpen, net als Parijs en Berlijn, een
overdekte wielerbaan kreeg. Zeer terecht zei een van hen bij de opening van het
Sportpaleis dat plaatsbiedt aan meer dan 15 000 toeschouwers: ‘Antwerpen is de
eerste Belgische sportstad. Dank zij de stadions van Antwerp en Beerschot. En dank
zij het Antwerpse Sportpaleis, het prachtigste van de hele wereld.’

Opening van het nieuwe Sportpaleis.
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Duitsland verlaat Volkenbond
BERLIJN, 14 oktober - De Duitse kanselier Adolf Hitler heeft vandaag verklaard
dat zijn land zich zal terugtrekken uit de ontwapeningsconferentie in Geneve en het
lidmaatschap van de Volkenbond zal beëindigen. In een opzienbarende radiotoespraak
zei Hitler dat de andere deelnemers aan de ontwapeningsconferentie - Frankrijk
voorop - niet bereid waren gebleken om op basis van gelijkheid te handelen. De
Volkenbond was bovendien een instrument gebleken van de vroegere geallieerde
mogendheden om Duitsland onder controle te houden. Persoonlijk had hij steeds
minachting gekoesterd voor de Volkenbond, zo zei de Duitse rijkskanselier.
De maatregelen van de Duitse regering zijn niet vrij van risico's. Zo zou Frankrijk
eventueel weer het Rijnland kunnen bezetten. Hitler rekent er kennelijk op dat het
zover niet zal komen. Al kort na de ‘Machtübernahme’ had Hitler binnenskamers
laten merken dat zijn land zich zo snel mogelijk diende te herbewapenen. Om zich
zowel tegenover het eigen publiek te rechtvaardigen en er extra steun te verwerven
als ook jegens de vreemde mogendheden een excuus te hebben, had Hitler vervolgens
zijn diplomaten in Genève verregaande ontwapeningsvoorstellen laten doen. De
andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, zouden net zo ver moeten
ontwapenen als dat met Duitsland het geval was. Toen Frankrijk dat weigerde, kon
de onwil van dat land om serieus te ontwapenen als argument dienen om de
ontwapeningsconferentie te verlaten.
In zijn radiotoespraak heeft Hitler nu te kennen gegeven dat zijn land het recht
heeft zich te herbewapenen. Het is de eerste keer dat dit openlijk wordt uitgesproken.
Wel wees hij erop dat het hier uitsluitend om een bewapening zou gaan waarmee
Duitsland zichzelf zou kunnen verdedigen, nu andere landen zo weinig belangstelling
hadden getoond voor werkelijke ontwapening.

Hitler tijdens zijn radiotoespraak.
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1.
De Belgische historicus en politicus Herman Vos, die van 1925-1932 de Frontpartij
Antwerpen in de Kamer vertegenwoordigde, maakt zijn breuk met het Vlaams
nationalisme en zijn toetreding tot de socialistische partij (BWP) bekend.

5.
Het Spaanse Baskenland stemt in met een plebisciet voor autonomie.

8.
In Kaboel wordt de koning van Afghanistan, Mohammed Nadir Sjah, door
rebellerende officieren vermoord. Zijn zoon Mohammed Zahir Sjah volgt hem op.

9.
De Franse socialistische partij, de SFIO, scheurt in tweeën. →

12.
De allesbehalve vrije Rijksdagverkiezingen - enige partij is de NSDAP - geven een
uitslag voor de nazi's van 92,1 procent. →

15.
De Reichskulturkammer, het gelijkschakelings- en controle-orgaan voor alle culturele
uitingen, wordt in het leven geroepen. In september was dit al wettelijk voorbereid.
Goebbels wordt leider van de zeven Kamers (muziek, beeldende kunst, theater,
literatuur, pers, radio en film).

16.
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De Britse liberalen stappen uit de nationale regering van MacDonald-Baldwin en
gaan in oppositie.

16.
De Braziliaanse president Getulio Vargas roept zichzelf uit tot dictator.

17.
De VS erkennen de USSR en openen handelsbetrekkingen.

19.
Bij de Spaanse Cortesverkiezingen winnen de rechtse en middenpartijen. →

26.
In Frankrijk vormt Camille Chautemps een nieuw kabinet, nadat het kabinet-Serraut
na een maand was gevallen.

28.
In Noord-Afrika wordt de Marokkaans-Tunesische spoorweg in gebruik gesteld.
Deze is door de Fransen met name aangelegd om militaire manoeuvres tegen het
nationalistisch verzet in Marokko te vergemakkelijken.

29.
In Japan begint de vervolging van de door de regering buiten de wet gestelde leden
van de communistische partij.

Rechtse zege in Spanje
MADRID, 19 november - Bij verkiezingen in Spanje hebben de partijen van het
centrum en van rechts een duidelijke overwinning behaald. Rechts heeft 207, het
centrum 167 en links 99 zetels gekregen.
De uitslag wordt gezien als een teken dat een meerderheid van de Spanjaarden
teleurgesteld is over de ervaringen met de republiek tot nu toe. De linkse coalitie van
premier Azaña, die zelf in september al was afgetreden, heeft 186 zetels verloren.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De ruk naar rechts is behalve door onvrede over het optreden van de regering-Azaña
versterkt door het advies van de meerderheid van de machtige anarcho-syndicalistische
confederatie zich te onthouden van stemmen, en door het feit dat voor het eerst 6,5
miljoen vrouwen hun stem uitbrachten. Vrouwen hebben in grotere maten dan mannen
in de controverse over de godsdienstwetten partij gekozen voor de conservatieve
katholieke groepen.
Opvallend in de verkiezingsuitslag is het succes van de rechts-katholieke CEDA
(Spaanse Confederatie voor Autonome Rechten). Deze alliantie, waarbinnen de
katholieke politieke groep Volksactie de sterkste is, wordt geleid door de jonge
hoogleraar José Maria Gil Robles.
De poging van rechtse groepen zich te organiseren tegen de republiek blijkt ook
uit de oprichting, in oktober, van de Spaanse Falange door José Antonio Primo de
Rivera, de zoon van de voormalige dictator.
Het falangistische credo is een mengeling van fascisme en nationalisme, verzet
zich tegen liberalisme en marxisme en streeft naar de vorming van een
nationaal-syndicalistische staat.
‘Directe actie’ wordt, net als bij de Italiaanse fascisten, de strijdkreet van de
falangisten.
De uitslag van de verkiezingen maakt de weg vrij voor vorming van een
centrum-rechtse regering met een sleutelrol voor de radicale leider Alejandro Lerroux.
Deze heeft begin 1931 samengewerkt met de linkse coalitie die Aza na aan de macht
heeft gebracht en was minister van Buitenlandse Zaken geworden, maar trad af toen
hij vond dat de macht van de socialisten in de coalitie te groot werd. De laatste tijd
heeft hij de banden aangehaald met de rechts-katholieke CEDA van Jóse Maria Gil
Robles.

President Alcalá-Zamora en zijn vrouw brengen hun stem uit bij de eerste Spaanse verkiezingen
waarin ook vrouwen mochten stemmen.

Breuk Franse socialisten
PARIJS, 9 november - De reeds maanden verwachte scheuring in de Franse
socialistische partij, de SFIO, heeft zich eindelijk voltrokken. De ‘neosocialisten’,
onder aanvoering van Marcel Deat, Adrien Marquet en Barthélémy Montagnon,
hebben het bestaan om in het parlement vóór de door het kabinet-Daladier
voorgestelde salarisverlagingen voor ambtenaren te stemmen en zich bovendien te
verenigen in ‘Jean-Jaurès-groepen’, zo genoemd naar de grote, Franse voorganger
van het socialisme die in 1914 door een nationalist vermoord werd. Dit laatste leek
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voor SFIO-leider Léon Blum nog het moeilijkst te verteren. ‘Heiligschennis,’ noemde
hij het.
Tijdens het buitengewone congres dat de SFIO in juli van dit jaar aan de kwestie
van de ‘neo's’ wijdde, kreeg deze groep, voorstander van een sterke, efficiënte staat,
al een ernstige berisping. ‘Ik ben ontzet,’ zei Blum na het aanhoren van de
verwijzingen naar de buurstaten Italië en Duitsland. De ‘neo's’ slepen in hun kielzog
mensen mee die zich om geheel andere redenen verzetten tegen de weigering van de
meerderheid van de SFIO met de radicalen mee te regeren. Onder hen bevindt zich
de democraat Pierre Renaudel, die ten onrechte wel voor de leider der ‘neo's’ wordt
aangezien.
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NSDAP manipuleert verkiezingen
BERLIJN, 12 november - De volksstemming en de verkiezingen die vandaag in
Duitsland zijn gehouden, hebben zoals te verwachten was een eclatante zege
opgeleverd voor Adolf Hitler en zijn NSDAP. De volksstemming over Hitlers
buitenlandse politiek werd door 95 procent gesteund; bij de verkiezingen voor de
Rijksdag kreeg de NSDAP 92,1 procent. Vandaag werden de eerste verkiezingen in
een politiek volledig gelijkgeschakeld Duitsland gehouden. Alle politieke partijen
zijn maanden geleden al opgeheven of ingelijfd bij de NSDAP. Alle kandidaten
moesten tevoren door de partijleiding worden goedgekeurd. De kiezer kreeg een
eenheidslijst voorgelegd waarop slechts enkele kandidaten van andere, overigens
ook NSDAP-getrouwe, partijtjes konden worden aangekruist. Het besluit tot deze
verkiezingen plus het plebisciet was op 14 oktober bekendgemaakt. Met deze
volksstemming wilde Hitler het vertrek uit ontwapeningsconferentie en Volkenbond
kracht bijzetten. Gedurende de korte campagne verklaarde Hitler telkens opnieuw
dat Duitsland graag naar het internationaal overleg zou terugkeren mits zijn land op
voet van gelijkheid zou worden behandeld en er ontwapeningsakkoorden zouden
worden gesloten waarbij ook andere landen zouden inleveren. In Duitsland had deze
campagne groot succes, maar ook in met name Groot-Brittannië wist Hitler op deze
manier de indruk te wekken dat hij alleszins redelijk was, zolang men zich ook
welwillend zou opstellen. Twee dagen geleden sprak Hitler vanuit de Berlijnse
Siemensfabrieken over dit thema rechtstreeks tot het Duitse volk. Overal in het land
was toen een korte pauze ingelast om de toespraak te kunnen beluisteren. Het verkeer
werd korte tijd stilgelegd. Zowel de campagne als de uitslag van de verkiezingen
zelf dienen de nationale solidariteit met Hitler tot uitdrukking te brengen en te
versterken.

Oproep aan de Duitse katholieken om op Hitler te stemmen.

1933
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1.
Rudolf Hess en Ernst Röhm worden benoemd tot minister zonder portefeuille in de
regering-Hitler.

2.
De in november gestarte deelnemers aan de ‘hongermars’ arriveren in de Parijse
voorstad Saint-Denis. →

5.
In Montevideo (Uruguay) gaat de zevende Panamerikaanse conferentie van start. →

5.
In Belgisch Kongo vinden onlusten plaats in verband met de door de koloniale
overheid doorgevoerde belastingverhogingen.

9.
De Roemeense regering-Duca verbiedt de fascistische organisatie De IJzeren Garde.

16.
De vijfde officiële Friese Elfstedentocht wordt gewonnen door Abe de Vries
(Dronrijp) en Sipke Castelein (Wartena) in de recordtijd van 9 uur 5 min. →
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17.
In Spanje vormt Lerroux zijn tweede kabinet nadat de rechtse partijen
regeringsverantwoordelijkheid hadden afgewezen.

20.
Tussen Bolivia en Paraguay wordt een wapenstilstandsverdrag getekend.

22.
In het Rijksdagbrandproces wordt Van der Lubbe ter dood veroordeeld. Dimitroff
wordt vrijgesproken. →

22.
De Nederlandse Tweede Kamer gaat akkoord met het onder curatele van het Rijk
plaatsen van de Oostgroningse gemeente Beerta. →

25.
Het congres van de BWP adopteert het plan-de Man om de crisis te bestrijden. →

29.
De liberale premier van Roemenië, Jon Gheorghe Duca (54), wordt door leden van
de door hem verboden fascistische IJzeren Garde vermoord.

30.
De Nederlandse regering verbiedt het lidmaatschap van de NSB voor ambtenaren.
→

30.
In Amsterdam wordt de bemanning van het KLM-vliegtuig De Pelicaan die in
recordtijd de retourpostvlucht naar Batavia volbracht, uitbundig verwelkomd. →
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Gestorven:
4.
Stefan George (12-7-1868) Duits dichter

21.
Knut Rasmussen (7-6-1879) Noors poolreiziger

Doodstraf Van der Lubbe
BERLIJN, 22 december - Het ‘Reichsgericht’ in Berlijn heeft vandaag de Nederlander
Marinus van der Lubbe ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan
brandstichting in de Rijksdag in februari van dit jaar. De andere verdachten Ernst
Torgler en drie Bulgaarse communisten zijn wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.
Zij blijven voorlopig nog in preventieve hechtenis.
De Nederlander Van der Lubbe stond roerloos en wezenloos voor zijn stoel toen
de rechter het doodvonnis voorlas. (Op 10 januari zal het vonnis met de valbijl ten
uitvoer worden gebracht.)
In dezelfde gemoedstoestand heeft Van der Lubbe vrijwel het gehele proces
bijgewoond.
In het buitenland hebben diverse linkse organisaties intussen al scherp geprotesteerd
tegen het doodvonnis. Volgens hen is Van der Lubbe onschuldig en slechts het
slachtoffer van nazi-propaganda en de behoefte van de nazi's om in communistische
kring een zondebok te vinden.
In deze kringen is ook al een ‘Bruinboek’ uitgegeven. Hierin wordt geschreven
dat de NSDAP de Rijksdag zelf in brand heeft gestoken om zo de communisten in
een kwaad daglicht te stellen en te kunnen aanpakken.
Het proces in Berlijn heeft alom veel aandacht getrokken. De NSDAP heeft met
vele getuigen geprobeerd er een propaganda-bijeenkomst van te maken om het
optreden van de NSDAP te rechtvaardigen. De rechtbank heeft de NSDAP-getuigen
hiertoe de afgelopen weken ruime gelegenheid geboden.
Onder meer trad minister Hermann Göring op, die de SA prees als organisatie die
het land voor een communistische overval heeft behoed. De Rijksdagbrand was
namelijk volgens gangbare partijopvatting van de nazi's een communistische misdaad,
bedoeld als signaal voor een algehele opstand en een staatsgreep.
Opmerkelijk is overigens dat de Bulgaarse communist Georgi Dimitroff, tegen
wie Göring zo'n felle getuigenverklaring had afgelegd, door de rechtbank werd
vrijgesproken.
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Zo ziet Heartfield de ‘slachter’ Göring in het Rijksdagbrand-proces.
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Nachtelijke landing van de Pelikaan op Schiphol na de recordvlucht.

Recordvlucht met Pelikaan
SCHIPHOL, 30 december - Een grote en wild-enthousiaste menigte heeft op Schiphol
de bemanning van De Pelikaan ingehaald na hun recordretourvlucht met post naar
Indië.
De Pelikaan was met 81 000 stuks kerstpost in 4 dagen, 4 uur en 40 minuten naar
Indië gevlogen. Daarbij had men bovendien nog de post ingenomen van de met pech
gestrande Zilvermeeuw en Postjager.
Ging de heenvlucht in 100 uur en 40 minuten, de terugvlucht leverde alweer een
record op, 100 uur en 32 minuten. De bemanning van de succesvolle Fokker F XVIII,
Smirnoff (eerste vlieger), Soer (tweede vlieger), Van Beukering (marconist) en
Grosfeld (boordwerktuigkundige) werden benoemd tot ridders in de orde van Oranje
Nassau.

Ambtenarenverbod NSB
DEN HAAG, 30 december - Nadat eerder dit jaar al een verbod was afgekondigd
op het lidmaatschap van links-radicale organisaties, heeft de regering nu het
lidmaatschap van de NSB verboden verklaard voor alle ambtenaren. In een reactie
in de Tweede Kamer heeft minister-president Colijn verklaard dat ‘de simpele
verklaring dat een vereniging staat op de bodem van het wettig gezag (...) niet
voldoende’ (is). ‘De daad moet met het woord in overeenstemming zijn. Dat is niet
het geval met de Nationaal-Socialistische Beweging,’ aldus dr. Colijn. De regering
is tot het verbod gekomen nadat de NSB-leiding het enkelen van haar leden had
verboden hun lidmaatschap van de Burgerwacht op te zeggen.

Panamerikaanse conferentie
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MONTEVIDEO, 26 december - De zevende Panamerikaanse conferentie in de
Uruguayaanse hoofdstad Montevideo is beëindigd. De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Cordell Hull, heeft ingestemd met de ondertekening door de
Verenigde Staten van een verklaring waarin staat dat ‘geen enkel land het recht heeft
tussenbeide te komen in de binnenlandse of buitenlandse aangelegenheden van een
ander land’.
Deze zogenaamde Conventie over de rechten en plichten van Staten betekent het
formele einde van het recht dat de Verenigde Staten zichzelf toekenden om zich te
mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Latijnsamerikaanse landen. Dit
‘recht’ werd door de VS vastgelegd in de zogenaamde ‘Roosevelt corollary’ van de
Monroe-doctrine.
In 1904 verklaarde de toenmalige Amerikaanse president Teddy Roosevelt dat de
VS het recht hadden eventueel gewapend in te grijpen in Latijns Amerika om
Amerikaanse belangen veilig te stellen.
Toen Franklin Delano Roosevelt in 1933 als president werd beëdigd, kondigde
hij een nieuw beleid van de VS aan ten aanzien van Latijns Amerika. Dit beleid van
‘good neighbourhood’ is op de zevende Panamerikaanse conferentie in Montevideo
officieel bekrachtigd. ‘Het definitieve beleid van de Verenigde Staten verzet zich
van nu af aan tegen gewapende interventies,’ aldus president Roosevelt in een
toelichting op het akkoord.

Arbeidsplan van De Man
BRUSSEL, 25 december - Het kerstcongres van de Belgische Werkliedenpartij
(BWP) heeft met groot enthousiasme het ‘Plan De Man’ aanvaard als programma
van de partij. Dit ‘Plan van de Arbeid’ van Hendrik de Man is bedoeld als een reactie
op de machteloosheid van de regering om de economische crisis te bestrijden. De
Man staat sinds maart van dit jaar aan het hoofd van een studiebureau dat belast werd
met de uitwerking van het nieuwe programma.
Het Plan pleit voor het invoeren van een geleide staatseconomie, naast de
particuliere sector, in de eerste plaats gericht op de bestrijding van de werkloosheid.
Het Plan voorziet in een aantal maatregelen, zoals de nationalisatie van het krediet
en van de basisindustrieën, organisatie van het vervoer, en een herstel van de economie
door een kordate monetaire, belastings-, werkgelegenheids- en sociale politiek.
Het congres heeft ook zonder noemenswaardige discussie een administratieve
reorganisatie van de partij aanvaard. Het geeft meer macht aan een dagelijks bestuur,
teneinde het Bureau en de Algemene Raad te ontlasten. Dit zal een sneller en
efficiënter besluitvorming garanderen. Alleen onder de slogan ‘Niets dan het Plan,
en heel het Plan’ zal de BWP aan een regering deelnemen.
Hendrik de Man is als ondervoorzitter van de partij benoemd.

Beerta onder curatele
BEERTA, 22 december - De met een communistische raadsmeerderheid bestuurde
Groninger gemeente Beerta is onder staatscuratele gesteld. De Tweede Kamer nam
vandaag een wetsontwerp aan waarmee het mogelijk wordt de wethouders van hun
taak te ontheffen. Ook de gemeenteraad is ontbonden.
De burgemeester van Beerta mag alleen nog maar de orders uitvoeren van de
minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Koningin. Dit alles ‘in
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verband met de grote verwaarlozing van de regeling en het bestuur van de huishouding
der gemeente Beerta’, zoals het wetsontwerp zegt.

Ideaal schaatsweer op Elfstedentocht
LEEUWARDEN, 16 december - Vroeger dan ooit stond de winter een Elfstedentocht
toe, de vijfde in de geschiedenis. Op zaterdag 16 december stortten 173
wedstrijdrijders zich om vijf voor half zes op de Zwette bij Boxumerdam in het
donker op weg naar de zuidelijke route. Het vroor licht, het was windstil en het ijs
was ideaal berijdbaar.
De grote favoriet heette Cor Jongert uit Ilpendam. Hij werd uiteindelijk vierde,
elf minuten na de twee winnaars Abe de Vries uit Dronrijp en Sipke Castelein uit
Wartena. Beide Friezen achterhaalden tussen Franeker en Dokkum de eenzame
koploper Ybe Smid uit Hindeloopen.
Nog voor Leeuwarden moest Smid bekaf lossen. De Vries en Castelein gooiden
het op een akkoordje. Samen zouden ze de eindstreep passeren, maar op de stadsgracht
bij hotel De Groene Weide liep dat een beetje mis. In de drukte gleed De Vries toch
iets eerder over de meet dan Castelein. De jury hield die volgorde aan, maar de rijders
erkenden het duo als dubbele winnaar. Het tweetal vestigde een recordtijd: negen
uur en vijf minuten.

Doriot ontvangt Franse ‘hongermars’
PARIJS, 2 december - De deelnemers aan de op 18 november gestarte ‘hongermars’
zijn vandaag aangekomen in de Parijse voorstad Saint-Denis, waar de werkloze
demonstranten ontvangen werden door de communistische burgemeester Jacques
Doriot. Zo'n achtduizend sympathisanten hadden zich gevoegd bij de in lompen
gehulde, vermoeide, hongerige demonstranten, aan wie de toegang tot de Franse
hoofdstad ontzegd was. Met hun mars door heel Noord-Frankrijk hebben zij de
aandacht willen vestigen op de grote financiële problemen der honderdduizenden
werklozen.
De deelnemers aan de mars die aangevoerd werden door de communistische
vakbondsleider Charles Tillon, was op verschillende plaatsen het voortgaan
belemmerd door de gendarmerie, die handelde op last van de minister van
Binnenlandse Zaken, de radicaal-socialist Camille Chautemps. Telkens wanneer zo'n
hindernis zich voordeed (naar het heette om de betogers tegen zichzelf in bescherming
te nemen), splitste de groep van ongeveer honderd mensen zich op in kleine groepjes.
De spectaculaire slotbijeenkomst in Saint-Denis liet nog eens de grote populariteit
zien van Doriot, de rivaal van Maurice Thorez, de leider van de Franse
communistische partij PCF. Thorez wil, in tegenstelling tot de burgemeester van
Saint-Denis, niets weten van politieke samenwerking met de socialisten.
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1.
De Duitse wet van 14 juli 1933 die gedwongen sterilisatie voorschrijft aan mensen
met erfelijke ziekten, treedt in werking en stuit in kerkelijke kringen op verzet. →

3.
De Belgische koning Albert spreekt zich uit over de amnestiekwestie. →

8.
In Parijs pleegt de hoofdpersoon in een omvangrijke zwendelaffaire, Stavisky,
zelfmoord. →

8.
In Amsterdam gaat de film De Jantjes in première. →

10.
Marinus van der Lubbe wordt geëxecuteerd.
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10.
Het Belgische kabinet wordt gereorganiseerd. Poullet en Carton de Wiart worden
vervangen door Pierlot en Van Cauwelaert. In Waalse kring heeft men tegen de
laatste, oud-burgemeester van Antwerpen, ernstig bezwaar.

14.
De linkse partijen winnen in Catalonië de algemene verkiezingen, gehouden volgens
het nieuwe autonomie-statuut.

18.
De gelijkgeschakelde Italiaanse Kamer neemt met algemene stemmen de Wet op de
corporaties aan. →

20.
De Japanse regering verheft de zetbaas in de vazalstaat Mantsjoekwo, Henry Pu Yi,
tot keizer.

24.
Alfred Rosenberg wordt door Hitler belast met de ideologische scholing van de
NSDAP en van de organisatie Kraft durch Freude.

26.
In Moskou wordt het 17de congres van de CPSU geopend. Op de agenda staat de
schets van het Tweede Vijfjarenplan.

26.
Duitsland en Polen sluiten in Berlijn een niet-aanvalsverdrag met een looptijd van
10 jaar. →

27.
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Ten gevolge van de affaire-Stavisky treedt het Franse kabinet-Chautemps af en wordt
opgevolgd door het kabinet-Daladier. →

27.
De Nederlandse regering legt de VARA een uitzendverbod van één dag op, als straf
voor de vijf minuten stilte volgend op de melding van de dood van Van der Lubbe.
→

30.
Op de eerste verjaardag van de ‘Machtübernahme’ van Hitler wordt de Duitse
eenheidsstaat geproclameerd. →

Affaire-Stavisky: crisis
PARIJS, 27 januari - Het Franse kabinet-Chautemps heeft de affaire-Stavisky niet
overleefd. De ‘zelfmoord’ van de beruchte oplichter (iedereen is ervan overtuigd dat
hij door de politie werd doodgeschoten, maar in opdracht van wie?) was voor de
zojuist afgetreden regering een nog hardere klap dan de onthulling, een maand
geleden, dat de in 1926 gearresteerde en vervolgens weer vrijgelaten avonturier
Alexandre Stavisky voor Ffr 200 miljoen valse spaarbiljetten had verspreid. Hij deed
dat door middel van een door hem opgerichte bank, de Crédit Municipal de Bayonne.
Het ongeluk wil dat de al eerder afgetreden minister Dalimier deze spaarbiljetten als
belegging had aanbevolen. Op 8 januari omsingelde de politie het Alpenchalet waar
Stavisky zich had verschanst. Naar verluidt werd hij er stervend aangetroffen.
Dit is het zoveelste politiek-financiële schandaal van de laatste jaren, en ofschoon
de door Stavisky gepleegde oplichterij niet ernstiger is dan die van de andere
avonturier-bankiers, Marthe Hanau of Oustric, wordt de zaak politiek veel meer
uitgebuit.

Alexandre Stavisky.

Wie had er belang bij Stavisky te ‘zelfmoorden’, zoals het satirische weekblad Le
Canard Enchaîné schreef? Rechtse en extreem-rechtse politiefunctionarissen en
rechters, naar wie links een beschuldigende vinger uitsteekt? Of de ‘bende van joden
en vrijmetselaars’ (Stavisky was joods, Chautemps is vrijmetselaar), die rechts en
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extreemrechts, dankbaar gebruik makend van deze bijzonderheden, aan de op het
ogenblik licht ontvlambare publieke opinie toont?

De 500ste voorstelling van de succesvolle Jordaanmusical De Jantjes.

Bloei van de Nederlandse speelfilm
AMSTERDAM 8 januari - Fien de la Mar, Johan Kaart, Henriëtte Davids, Louis
Davids, Sylvain Poons, Aaf Bouber, Cor Hermus, Joan Remmelts, al dezegroten uit
het Nederlandse cabaret en toneel, waren onlangs te zien in de eerste Nederlandse
geluidsfilm: De Jantjes van regisseur Jaap Speyer.
Het grote succes van deze Jordaanmusical, die in De Telegraaf begroet werd als
‘'n Hollandsche filmwerk dat spreekt tot het Hollandsche hart’, is het begin van een
ware hausse in de Nederlandse speelfilmproduktie. Tussen 1934 en 1940 worden er
in Nederland maar liefst 31 avondvullende speelfilmsgemaakt.
Een opmerkelijke rol bij deze bloei van de Nederlandse speelfilmindustrie wordt
gespeeld door Duitse filmvakmensen, die na 1933 uit nazi-Duitsland gevlucht zijn.
Zonder het vakmanschap van deze refugiés had de nog nauwelijks ontwikkelde
Nederlandse speelfilm nooit een film opgeleverd als Komedie om geld uit 1936. Het
scenario van deze film wordt geschreven door Walter Schlee, achter de camera staat
Eugen Schufftan en voor de regie tekent Max Ophüls. Het verhaal van een
Amsterdamse bankloper die door toeval carrière maakt, wordt door dit Duitse drietal
tot een sprankelend Brechtiaans leerstuk over Hollywooddroomfilms, waarin de
crisiswerkelijkheid van de jaren dertig ontvlucht wordt.

Corporatisme in Italië wordt ingevoerd
ROME, 18 januari - De Italiaanse Kamer heeft unaniem en bij acclamatie de Wet
op de corporaties aangenomen, nadat de Senaat dit al eerder heeft gedaan.
Volgens de Italiaanse leider Benito Mussolini gaat het om een ‘revolutionaire
wet’. Het fascisme zou hiermee een alternatief hebben ontwikkeld voor de
kapitalistische of de marxistische aanpak van economische problemen. De corporaties,
verticale bedrijfsorganisaties, moeten arbeidsgeschillen voorkomen, lonen vaststellen
en produktieplannen opstellen.
In 1926 zijn al de eerste aanzetten gegeven voor de vorming van een
corporatistische staat, maar de corporaties zijn niet echt van de grond gekomen.
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De regering krijgt volgens de wet aanzienlijke macht over de corporaties. Op deze
wijze is het corporatisme - oorspronkelijk gericht op decentralisatie - een belangrijk
middel om de invloed van de staat zo groot mogelijk te maken.
Mussolini heeft de rol van de staat in de economie de afgelopen jaren al sterk
vergroot, vooral toen de min of meer gedwongen ingrepen na de economische crisis
in 1929 succes bleken te hebben.

De VARA wordt bestraft met uitzendverbod
HILVERSUM, 27 januari - Als straf voor het inlassen van een pauze van vijf minuten
na het uitzenden van een bericht over de terechtstelling van Marinus van der Lubbe
in Leipzig, mag de VARA vandaag niet uitzenden.
Minister van Binnenlandse Zaken mr. J.A. de Wilde (AR) had vervolgens deze
zendtijd aangeboden aan de AVRO en de NCRV, maar zij laten weten ‘uit sportieve
overwegingen’ daar geen gebruik van te willen maken. In de Eerste Kamer heeft mr.
De Wilde gezegd dat een dergelijke weigering van de twee omroepen zich niet mag
herhalen. ‘Dit is geen sport, maar ernst,’ aldus de minister. ‘Als dit zo door blijft
gaan, zal er niets anders opzitten dan dat ook in ons land de uitzending van staatswege
wordt gegeven.’
De VARA is de laatste tijd vaak aangevallen over haar programma's. Er wordt
actie gevoerd onder de leuze ‘De politiek uit de ether’, gericht tegen de VARA. De
minister heeft uitzending van de Internationale door de VARA al verboden.
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Nazificatie van Duitsland

SA-herdenking van een overleden Sturmführer.

BERLIJN, 30 januari - Het nieuwe jaar is in Hitler-Duitsland begonnen met een
hele reeks nieuwe wetten, die de naziheerschappij en nazi-ideologie verder tot
uitdrukking brengen. Zo zijn op 1 januari al enkele wetten van kracht geworden die
het verplicht steriliseren van mensen met een erfelijke ziekte voorschrijven. Personen
met een dergelijke ziekte kunnen door een chirurgische ingreep onvruchtbaar worden
gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van een ruime interpretatie van het begrip erfelijke
ziekte. In geval van meningsverschillen kan een rechtbank een oordeel vellen. In de
nieuwe wetgeving is ook voorzien in castratie van zware misdadigers en
zedendelinquenten voordat zij worden vrijgelaten uit de gevangenis.
In kerkelijke kringen heeft de nieuwe wetgeving tot ernstige kritiek aanleiding
gegeven, maar de regering is niet van plan hiervoor te wijken. Ingrijpend voor
Duitsland is ook de opheffing van de deelstaten. De helemaal door de NSDAP
gedomineerde Rijksdag heeft besloten alle bevoegdheden van de deelstaten over te
dragen aan het centrale gezag in Berlijn. Hiermee wordt een eind gemaakt aan het
federalisme, dat steeds kenmerkend is geweest voor de staatsopbouw in Duitsland.
Volgens minister van Binnenlandse Zaken Wilhelm Frick is met dit besluit de
eenheidsstaat in Duitsland eindelijk een feit.
Dit betekent ook dat op gebieden als het onderwijs rechtstreeks vanuit Berlijn
invloed kan worden uitgeoefend en alle machtslijnen nu direct naar rijkskanselier
Adolf Hitler lopen: een absolute concentratie van macht.

Verdrag Duitsland-Polen
BERLIJN, 26 januari - Duitsland heeft vandaag een niet-aanvalspact met Polen
gesloten. Het verdrag heeft een looptijd van tien jaar. Met dit akkoord heeft Hitler
zijn eerste demonstratieve succes in de buitenlandse politiek geboekt en een land
verlokt om op bilaterale basis overeenstemming met Duitsland te zoeken. In
diplomatieke kringen in Berlijn is verrast op het nieuws gereageerd. Duitsland heeft
immers steeds diplomatie gevoerd met in het achterhoofd de mogelijkheid van een
conflict met zijn oosterbuur, Pilsvdski's Polen.
Adolf Hitler daarentegen maakte zich bezorgd over een vijandige Poolse houding
en was bijvoorbeeld vorig jaar bevreesd dat al te provocerend optreden van
NSDAP'ers in Danzig de Polen tot een aanval zou kunnen verlokken. De Poolse
sterke man maarschalk Jozef Pilsudski hoopt met dit akkoord een modus vivendi te
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hebben gevonden en eventuele Duitse agressie te hebben afgeleid in de richting van
zijn zuiderburen, Tsjechoslowakije en Hongarije.

Albert wil amnestiekwestie oplossen
BRUSSEL, 3 januari - In een brief aan de regering heeft de Belgische koning Albert
zijn mening over de amnestiekwestie uitgesproken. Daarmee biedt hij het kabinet
de mogelijkheid een oplossing te vinden voor de crisis die rond dit probleem is
ontstaan. Sinds de verkiezing in 1928 van August Borms, die na de oorlog wegens
collaboratie met de Duitsers was veroordeeld, werd amnestie weer een belangrijke
eis in Vlaamsgezinde kringen. De commissie-Colson moest de regering in deze
kwestie adviseren. Toen deze commissie voorstelde een aantal veroordeelde
ambtenaren weer in overheidsdienst te nemen, ontstond een breed verzet bij
patriottische organisaties, vooral bij oud-strijdersverenigingen.
Op 31 december 1933 demonstreerden duizenden patriotten in Brussel. Om de
daardoor ontstane crisis in de regering te bezweren, heeft koning Albert het kabinet
nu ter zake geadviseerd een commissie van beroep in te stellen, wat de
commissie-Goddijn werd.
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2.
De Nederlandse bisschoppen waarschuwen tegen het fascisme. →

8.
Gaston Doumergue vormt in Parijs een regering van nationale eenheid. →

8.
Litouwen beperkt de autonomie-rechten van de Duitse minderheid in het
Memelgebied.
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9.
In Athene tekenen Griekenland, Roemenië, Turkije en Joegoslavië een Balkan-pact
als tegenhanger van de Kleine Entente. Bulgarije ziet af van ondertekening. →

10.
Het 17de partijcongres, het ‘congres der overwinnaars’, in Moskou wordt afgesloten.
→

11.
Groot-Brittannië, Brits Indië en Jemen leggen in een verdrag de positie van de
kroonkolonie Aden vast.

12.
In Frankrijk wordt op initiatief van de communisten en socialisten algemeen gestaakt
om overname van de republiek door fascisten en de met hen samenwerkende royalisten
te voorkomen.

13.
Na twee dagen burgeroorlog in Oostenrijk, krijgt de regering-Dollfuss de controle
weer in handen waarbij de socialistische partij werd verboden. →

17.
In een gemeenschappelijke verklaring spreken Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië
zich uit voor handhaving van de onafhankelijkheid van Oostenrijk.

17.
In Marche-les-Dames verongelukt de koning der Belgen, Albert I. →

23.
In Nicaragua wordt generaal Augusto Sandino vermoord. →
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23.
In Brussel wordt kroonprins Leopold als Leopold III gekroond. →

25.
De politie van Laren arresteert Duitse politieke vluchtelingen die daar voor een
Revolutionair Socialistisch Jongerencongres bijeen waren, en wijst hen uit. Onder
hen bevindt zich ook Willy Brandt.

26.
In Verviers breekt een massale textielstaking uit; 16 000 mensen leggen het werk
neer.

Gestorven:
23.
Edward Elgar (2-6-1857) Engels componist

Waarschuwing van bisschoppen voor het fascisme
UTRECHT, 2 februari - In een herderlijk schrijven hebben de bisschoppen van de
Rooms-Katholieke Kerk gewaarschuwd tegen de gevaren van fascistische en
nationaal-socialistische partijen in Nederland. Uit het mandement kan geen principiële
afwijzing worden gelezen van deze politieke stromingen. Wel is de katholieke
kerkleiders alsmede bestuursleden van alle mogelijke katholieke instellingen het
lidmaatschap van dergelijke partijen verboden. De bisschoppen schrijven: ‘Wie
moedwillig de volkseenheid verbreekt, wie streeft naar het groot en machtig maken
van een fascistische of nationaal-socialistische partij... wie zich bij deze partijen
aansluit of een harer propageert, is zich van zijn heiligen plicht jegens het waarachtig
volksbelang niet bewust.’ Het mandement is primair ingegeven door de angst voor
het verlies van positie van de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Wij blijven opwekken tot
hechte eenheid op staatkundig gebied,’ aldus de bisschoppen.

Balkanpact zonder Bulgarije en Albanië gesloten
ATHENE, 9 februari - In Athene hebben vertegenwoordigers van Griekenland,
Turkije, Roemenië en Joegoslavië het Balkan-pact gesloten, een bondgenootschap
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dat voorziet in een gezamenlijke verdediging. De vier ondertekenaars beloven elkaar
militair te hulp te komen als een van hen wordt aangevallen.
Het pact is vooral gericht tegen Bulgarije, dat overigens wel, bijvoorbeeld tijdens
het bezoek van de Bulgaarse koning Boris aan Belgrado, bij de voorbereidingen
betrokken is geweest.
Dat Bulgarije zich niet bij het pact heeft aangesloten is niet verwonderlijk. Bulgarije
maakt aanspraak op delen van Griekenland, Joegoslavië en Roemenië; ondertekening
van het pact door Bulgarije zou automatisch een opgeven van die aanspraken
betekenen, aangezien de belangrijkste functie van het pact is gelegen in ‘de
bescherming van de grenzen op de Balkan’.
Ook Albanië ontbreekt. Dat is vooral het werk van Griekenland, dat aanspraak
maakt op Zuid-Albanië. Als Albanië lid zou zijn geworden van het pact, had
Griekenland die aanspraken moeten laten varen. Het Balkan-pact is dan ook vooral
het resultaat van een initiatief van de Griekse premier Venizelos, die in oktober 1930
de eerste Balkanconferentie in Athene bijeenriep om de traditioneel slechte
betrekkingen in Zuidoost-Europa te verbeteren.
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Doumergue moet burgeroorlog afwenden

Links: politie-ingrijpen op de Boulevard des Italiens. Midden: ongeregeldheden op de Place de la
Concorde. Rechts: achtergelaten protestborden.

PARIJS, 7 februari - Voor het eerst in de geschiedenis van de Franse Republiek
is een regering door onlusten tot aftreden gedwongen.
Na het ontslag van Camille Chautemps vormde Edouard Daladier een nieuwe
regering, die gisteren het vertrouwen van de Kamer van Afgevaardigden kreeg. De
ultra-rechtse, buitenparlementaire activistenbewegingen die in Frankrijk ‘liga's’
worden genoemd, hadden echter een demonstratie georganiseerd op de Place de la
Concorde, tegenover het Palais Bourbon, de zetel van de Kamer van Afgevaardigden.
Zij protesteerden tegen de overplaatsing van de Parijse politieprefect Chiappe, die
altijd op hun hand was geweest. Chiappe heeft van zijn kant zijn nieuwe post in
Marokko geweigerd. In jaren heeft Parijs niet zoveel geweld meegemaakt als
gisteravond. Er zijn vijftien doden gevallen (verscheidene slachtoffers werden door
kogels gedood) en zeker tweeduizend gewonden. ‘De afgevaardigden in de Seine!’
werd er geroepen en ook: ‘Weg met de dieven!’
Onder de demonstranten zijn er veel, die de financiële schandalen, de crisis en de
slapheid van regering en parlement meer dan beu zijn. Zij worden echter aangevoerd
door de zeer rechts georiënteerde gemeenteraad van Parijs, waar veel sympathie
bestaat voor Mussolini en Hitler.
Het scheelde een haar of de menigte was het Palais Bourbon binnengevallen.
Kolonel De la Rocque, leider van de ook bij deze demonstratie zeer actieve Croix
de Feu, heeft dat echter verhinderd. Het einde van de democratie was anders nabij
geweest. Intussen boden de parlementariërs evenmin een fraaie aanblik. Zij gingen
onderling op de vuist.
In een poging de rust te doen weerkeren, heeft president Lebrun nu een beroep
gedaan op oud-president Gaston Doumergue, die nog zeer populair is bij de Fransen.
Hij wordt de nieuwe minister-president en zal ook de bij de ‘liga's’ zeer gevierde
André Tardieu in zijn kabinet opnemen. De reacties in de pers zijn positief.
Niettemin zijn er vanavond toch weer doden en gewonden gevallen bij hernieuwde
demonstraties en gevechten tussen links en rechts. De vakbonden hebben opgeroepen
tot een algemene staking, op 12 februari aanstaande, om te protesteren tegen het ook
in Frankrijk steeds verder oprukkende fascisme.

Koning Albert verongelukt in Ardennen
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De verongelukte Belgische koning Albert op zijn doodsbed.

BRUSSEL, 22 februari - Vandaag is koning Albert I begraven. Bij de plechtigheid
waren de Franse president Lebrun, de Britse troonopvolger en tal van andere vorsten,
onder wie de Bulgaarse koning, aanwezig. Koning Wilhelmina werd
vertegenwoordigd door haar echtgenoot, prins Hendrik.
Zaterdagmiddag was Albert in zijn eigen auto naar de Ardennen vertrokken. Alleen
zijn kamerdienaar Teofiel van Dijck was bij hem. In Marche-les-Dames wou Albert
een piek beklimmen. Hij sprak met Van Dijck af dat hij om 5 uur weer bij de auto
zou zijn, maar is daar nooit verschenen.
Pas om 2 uur 's nachts vond men zijn lijk. De koning had een val van 80 meter
gemaakt. Toen het ontstellende bericht van de dood van de koning zondagochtend
in Brussel bekend werd, dromde een grote menigte spontaan samen voor het Paleis
van Laken. Er kwamen telegrammen uit de hele wereld, ook uit Beieren van de Duitse
kanselier Adolf Hitler. Morgen zal Alberts zoon Leopold de grondwettelijke eed
afleggen als nieuwe vorst.

Koning Leopold III legt de eed van trouw af in het parlement.

Ernstige onlusten in Oostenrijk
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WENEN, 13 februari - De Oostenrijkse regering heeft vandaag de
sociaal-democratische partij verboden, de Weense Landdag en de Weense
gemeenteraad ontbonden en voor Wenen een regeringscommissaris benoemd.
De socialistische burgemeester van Wenen, Karl Seitz, is gearresteerd.
De gehele avond en nacht is in de buitenwijken van Wenen, Graz, Linz en Leoben
verbitterd gevochten tussen regeringstroepen, gesteund door de paramilitaire
Heimwehr, en leden van de socialistische Schutzbund. Er zijn tientallen doden en
gewonden gevallen. De Oostenrijkse regering heeft via de radio meegedeeld dat zij
het verzet met alle middelen zal onderdrukken.
Met het verbod is een voorlopig hoogtepunt bereikt van de politieke spanningen
in Oostenrijk. Het conflict met de socialisten begon enige dagen geleden toen de
overheid huiszoekingen in socialistische partijbureaus liet uitvoeren. Met name in
de Oostenrijkse hoofdstad leidde dit tot rellen en straatgevechten.
De regering voerde in delen van Oostenrijk waar de grootste onrust heerste, het
standrecht in. Vele socialisten werden gearresteerd.
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‘Congres der overwinnaars’

Stalin tijdens zijn optimistische rede op het 17de partijcongres in Moskou.

MOSKOU, 10 februari - Onder luid applaus van de 1966 afgevaardigden is het
17de partijcongres van de CPSU beëindigd.
Het ‘congres der overwinnaars’ is in een optimistische stemming afgesloten: het
vierde de ‘overwinningen’ van de landbouw-collectivisatie en die van het eerste
Vijfjarenplan. Bijna alle boeren zijn nu in kolchozen ondergebracht en de basis voor
een nieuwe industriële structuur in de Sovjet-Unie is gelegd.
In zijn rede verwoordde de secretaris-generaal van de CPSU, Josef Stalin, dit
optimisme: ‘Het leven wordt beter, kameraden, het leven wordt vrolijker.’ Ook de
interne partijstrijd lijkt tot het verleden te behoren; de gelederen hebben zich gesloten
rond Stalin, die op dit congres veel lof kreeg toegezwaaid, ook van zijn vroegere
opponenten. Boecharin, de leider van de voormalige ‘rechtse oppositie’, prees Stalin
‘als de veldmaarschalk van de proletarische troepen, de allerbeste’. En Ljev Kamenev,
het vroegere lid van de ‘linkse oppositie’, zei: ‘Het tijdperk waarin we leven... zal
in de geschiedenis bekendstaan als het tijdperk van Stalin...’
Toch zijn er waarnemers die menen dat de eensgezindheid in de leiding van de
CPSU slechts schijn is, bedoeld voor de buitenwacht. Op het congres zou er sprake
zijn geweest van een kleine groep afgevaardigden die Stalins macht, die de laatste
jaren ongekende vormen heeft aangenomen, enigermate aan banden wilde leggen,
zo gaan de geruchten. Als nieuwe man zou zij de populaire Sergej Kirov, de
partijsecretaris in Leningrad, naar voren willen schuiven.

Augusto Sandino vermoord
MANAGUA, 23 februari - Na een ontmoeting met de Nicaraguaanse president Juan
Sacasa om te praten over een bestand is guerrilla leider Augusto Sandino vermoord.
Toen Sandino Managua binnenreed werd hij tegengehouden door leden van de
Nationale Garde. Sandino en twee metgezellen werden meegenomen en
doodgeschoten.
De moord gebeurde in opdracht van generaal Anastasio Somoza, commandant
van de Nationale Garde. Sandino had zich tot februari 1933 verzet tegen de regering
in Managua, uit protest tegen de Amerikaanse inmenging in Nicaragua. Aanvankelijk
leverde hij massaal slag met de Amerikaanse en regeringstroepen, maar al snel koos
Sandino voor een guerrilla-oorlog. Binnen de VS kwam veel kritiek op de hoge
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kosten van de militaire bezetting van Nicaragua en op het sneuvelen van mariniers
in de strijd tegen Sandino, en besloten werd de Amerikaanse troepen geleidelijk terug
te trekken. Een door Amerikaanse officieren getrainde Nationale Garde moest
belangrijke politietaken overnemen. Toen de 400 resterende Amerikaanse mariniers
op 2

Somoza (links) en Sandino een paar dagen voor diens dood.

januari 1933 na de presidentsverkiezingen vertrokken, sloot Sandino binnen een
maand een voorlopig akkoord met de regering in Managua omdat de ratio voor zijn
guerrilla-oorlog was verdwenen. Verdere vredesonderhandelingen, onder andere
over Sandino's eis dat de Nationale Garde wordt ontbonden, zijn vandaag echter
geëscaleerd in zijn executie.
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1.
Pu Yi wordt gekroond tot keizer van Mantsjoekwo. →

4.
De leider van het verzet tegen de gelijkschakeling van de Evangelische Kirche, ds.
Martin Niemöller, veroordeelt in Dahlem het nationaal-socialisme.

6.
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De Belgische premier De Broqueville waarschuwt voor de bewapeningswedloop.
→

7.
Het Pools-Duitse douaneakkoord wordt ondertekend.

8.
Voor het eerst in de geschiedenis behaalt de Labour Party de meerderheid bij de
verkiezingen voor de gemeenteraad van Londen.

10.
De Stillhalte-overeenkomst (moratorium voor schulden van Duitsland aan het
buitenland) wordt verlengd met een jaar.

11.
In Amsterdam verslaat het Nederlands elftal België met 9-3. →

12.
In Estland pleegt Päts een staatsgreep. →

17.
Philips bestaat 40 jaar. →

17.
In Rome sluiten de dictators van Oostenrijk, Italië en Hongarije (Dollfuss, Mussolini
en Gömbös) een Donau-pact, dat het fascistische antwoord moet zijn op de Kleine
Entente (Roemenië, Tsjechoslowakije en Joegoslavië) die door Frankrijk wordt
gesteund. De gemaakte afspraken worden bekend onder de naam Protocollen van
Rome.
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20.
Konrad Henlein proclameert zijn Sudetenduits Heimatfront tot politieke partij. De
doelstelling ervan is de Anschluss van het Sudetengebied bij Hitler-Duitsland.

20.
Koningin-moeder Emma overlijdt. →

23.
Het Amerikaanse Congres neemt de Tydings-McDuffie Act aan, waarin aan de
Filippijnen in 1945 onafhankelijkheid toegezegd wordt. →

24.
In Duitsland is nu 1500 km Autobahn gereed die werd aangelegd in het kader van
de zogenaamde Arbeitsschlacht tegen de werkloosheid.

29.
De bank van de socialistische arbeidersbeweging in België, de Banque du Travail,
gaat failliet. →

Geboren:
9.
Joeri Alexandrevitsj Gagarin († 27-3-1968) Russisch kosmonaut

De Broqueville tegen bewapening
BRUSSEL, 6 maart - In een ophefmakende toespraak voor de Senaat heeft de
Belgische premier Charles de Broqueville de grote mogendheden gewaarschuwd
voor de gevaren van een ongebreidelde bewapeningswedloop. Hij riep de
grootmachten op de naoorlogse vredesverdragen te herzien en wees daarbij vooral
op de gevaren van de aan de gang zijnde Duitse herbewapening, die sinds het aan
de macht komen van Adolf Hitler een onrustbarende omvang heeft aangenomen.
De Broqueville wilde met zijn toespraak ook bepaalde Franse politieke milieus
waarschuwen, die pleiten voor een preventief ingrijpen ten aanzien van Duitsland.
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Filippijnen naar onafhankelijkheid
WASHINGTON, 23 maart - President Roosevelt heeft de Tydings-McDuffie-wet
ondertekend, die bedoeld is om tegenstand van Filippijnse zijde ten aanzien van de
begin 1933 overeengekomen onafhankelijkheids wetgeving weg te nemen. De nieuwe
wet voorziet, evenals de oude, in een proefperiode van tien jaar voordat de volledige
onafhankelijkheid ingaat, maar verzacht de totale immigratiestop en de toekomstige
beperkingen in de handel tussen de Verenigde Staten en de Filippijnen.

Feest bij Philips
EINDHOVEN, 17 maart - In verband met het 40-jarig bestaan hebben de 13 000
arbeiders van Philips een defilé gehouden langs hun bedrijf en hun directeur, dr.
Anton Frederik Philips. In 1930 en 1931 heeft Philips - onder invloed van de
economische crisis - sterk moeten in krimpen. Het personeelsbestand daalde tot 8500.
Inmiddels is dat alweer opgelopen tot ongeveer 13 000.

Nederlands elftal vermorzelt Belgen
AMSTERDAM, 11 maart - Voor 35 000 toeschouwers vermorzelde het Nederlands
elftal België met 9-3. In Amsterdam smulde het Olympisch Stadion van vooral Leen
Vente en Bep Bakhuys. Vente scoorde liefst vijfmaal, Bakhuys en Kick Smit elk
twee keer. In deze wedstrijd werd de treffer van Bakhuys, zwevend met het hoofd
voorbij de Belgische doelman Vande-weijer geplaatst, legendarisch. In overleg met
Karel Lotsy, voorzitter van de technische commissie, koos trainer Rob Glendenning
voor het eerst DFC'er Mijnders.
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Prinses Emma overleden
DELFT, 27 maart - Met een ontroerende plechtigheid is het stoffelijk overschot van
koningin-moeder Emma bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk
te Delft. Koningin-moeder Emma overleed op 20 maart op 76-jarige leeftijd in paleis
Lange Voorhout in Den Haag. Elf jaar na haar huwelijk met koning Willem III werd
Emma in 1890 op 32-jarige leeftijd regentes.
Ze vervulde deze functie tot de inhuldiging van haar toen 18-jarige dochter
Wilhelmina. Het waren acht zware jaren door de partijstrijd in ons land. Bij de
bevolking is koningin-moeder Emma altijd zeer geliefd geweest. In de pers wordt
eraan herinnerd hoe ze - na de dood van haar man in 1890 - zelf grotendeels de
opvoeding van haar dochter ter hand nam.
Zo gaf ze Wilhelmina tien jaar lang bijbelse geschiedenisles en leerde haar
handwerken.

Coup van Päts in Estland
TALLINN, 12 maart - Waarnemend president Konstantin Päts van Estland heeft
vandaag de noodtoestand uitgeroepen, de fascistische Vaps ontbonden, hun leiders
gearresteerd en aangekondigd per decreet zelf te zullen regeren. De staatsgreep is
volgen Päts ondernomen omdat de Vaps (Vabadussojalaste Liit, Liga van
Vrijheidsstrijders) een coup tegen zijn constitutionele bewind voorbereidden.
In Estland, dat al sinds de vroege jaren twintig zowel politiek als economisch aan
chronische instabiliteit lijdt, hebben de anti-parlementaire Vaps de laatste jaren snel
aan invloed gewonnen. Oorspronkelijk waren de Vaps een organisatie van
oorlogsveteranen, maar naarmate de politieke stabiliteit verder teloorging in talrijke
regeringscrises (gemiddelde levensduur van een regering sinds 1919: minder dan
negen maanden) ontaardde de organisatie in een fel anti-communistische
massabeweging die tijdens een referendum over een nieuwe grond wet in oktober
vorig jaar een grote zege boekte: 72,7 procent van de kiezers sprak zich voor de
Vaps-voorstellen uit.
Konstantin Päts, die al herhaaldelijk riigivanem (staatshoofd en regeringsleider)
is geweest, kreeg tot taak presidentsverkiezingen voor te bereiden. Hij heeft vandaag
duidelijk gemaakt dat die verkiezingen er niet komen, en dat de parlementaire
democratie voorlopig plaats moet maken voor zijn bewind per decreet, een bewind
dat hij zelf heeft omschreven als ‘een regentschap voor het herstel van de gevaar
lopende democratie’.

Faillissement Bank van de Arbeid
BRUSSEL, 29 maart - De Belgische socialistische Bank van de Arbeid heeft vandaag
haar deuren gesloten. Alhoewel de beheerders het falen toeschrijven aan de gevolgen
van de economische crisis, zijn zij niet vrij te pleiten van een zekere roekeloosheid.
Zij hebben in het verleden hun deposito's te veel in aandelen belegd, met het gevolg
dat zij in de depressiejaren over onvoldoende baar geld beschikten.
Op 12 maart had Emile Vandervelde nog een onderhoud met minister van Financiën
Henri Jaspar, teneinde hem om een lening te vragen van Bfr. 200 miljoen. De regering
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is bereid indirect steun te verlenen door Bfr. 150 miljoen uit de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas (ASLK) aan de kleine spaarders uit te betalen. Door de hypotheek op
de onroerende goederen van hun coöperatieven en vakbonden zouden de socialisten
in feite de macht over hun volkshuizen verliezen. Door het falen van de Bank van
de Arbeid is de BWP financieel totaal ontwapend.

Pu Yi wordt keizer van Mantsjoekwo
TOKIO, 1 maart - Henry Pu Yi, de voormalige keizer van China die in 1911 werd
afgezet, is vandaag plechtig gekroond tot keizer van Mantsjoekwo. Hij werd door
Japan reeds op 15 januari van dit jaar tot keizer uitgeroepen van het voormalige
Mantsjoerije. Pu Yi heeft de titel aangenomen van Kang Teh: de Vreedzame Deugd.
Hij wordt algemeen beschouwd als een marionet van de regering in Tokio.
Japan besloot op 1 maart 1932 Mantsjoerije uit te roepen tot de onafhankelijke
natie Mantsjoekwo, in weerwil van het feit dat er onderhandelingen gaande waren
met China over de toekomst van dit omstreden gebied.
Een directe inlijving van Mantsjoerije bij Japan achtte Tokio te provocerend voor
de grote mogendheden, die in de Volkenbond hadden aangedrongen op terugtrekking
van de Japanse troepen uit het gebied. Japan, dat zijn dominantie over Mantsjoerije
gerechtvaardigd acht, heeft in een nota op 26 februari vorig jaar een laatste poging
gedaan de Volkenbond te overtuigen van zijn gelijk. Toen de Volkenbond volhardde
in zijn erkenning van de Chinese soevereiniteit over Mantsjoerije, heeft Japan op 27
maart 1933 laten weten uit de organisatie te stappen.
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2.
Het 40ste congres van de SDAP te Utrecht, dat op 31 maart begon, wordt vandaag
beëindigd. →

5.
De Tweede Kamer debatteert over de affaire-Laren. →
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5.
De VARA ontslaat omroepsecretaris Zwertbroek vanwege diens voor de VARA
gevaarlijke geheime contacten met socialistische radioamateurs in Duitsland.

6.
Anti-nazigezinde predikanten in Duitsland laten weten dat er al 418 lutherse
predikanten zijn gearresteerd.

7.
Gandhi onderbreekt zijn campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid.

8.
Met de 5-3 overwinning van het Nederlands elftal op lerland in het Olympisch Stadion
te Amsterdam is het laatste obstakel voor het wereldkampioenschap in Italië
weggenomen. →

12.
De Amerikaanse Senaat stelt een onderzoekscommisie in die de produktie van en
handel in wapentuig in de VS tijdens de Grote Oorlog moet onderzoeken.

14.
De Oostenrijkse kanselier Dollfuss en de leider van de Heimwehr prins Starhemberg
sluiten een akkoord over de fusie van hun (paramilitaire) organisaties.

17.
De Nederlandse minister van Economische Zaken, Verschuur (RKSP), stapt op,
officieel wegens gezondheidsredenen.
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18.
Hitler benoemt Joachim von Ribbentrop tot speciaal ambassadeur voor
ontwapeningskwesties.

20.
Na ook de Pruisische politie onder zijn hoede te hebben gekregen is Heinrich Himmler
de chef van het hele Duitse politiekorps geworden.

24.
Het Belgische elftal verliest met 2-4 van Nederland. →

27.
In Berlijn beginnen besprekingen tussen de Duitse Rijksbank en de buitenlandse
crediteuren.

27.
Noord- en Zuidamerikaanse staten sluiten een niet-aanvalsverdrag, een uitbreiding
van het eind 1933 in Montevideo gesloten niet-inmengingsverdrag.

28.
In Spanje volgt het kabinet-Samper dat van Lerroux op.

30.
In Oostenrijk wordt een nieuwe, op fascistische leest geschoeide grondwet van kracht.
→

Kamer debatteert over uitwijzing Duitse jongeren
DEN HAAG, 5 april - In de Tweede Kamer is gedebatteerd over de affaire die is
ontstaan nadat op 25 februari van dit jaar de burgemeester van Laren vier jonge
Duitsers liet arresteren en over de Duitse grens zetten.
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Van de zijde der oppositie werd opgemerkt dat het hierbij niet ging om misdadigers,
‘maar om een groepje jongelieden met romantische opvattingen’. De jongeren, onder
wie de Noor Willy Brandt, waren naar Laren gekomen voor een Revolutionair
Socialistisch Jeugdcongres. Zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld werden
vier van hen de grens overgezet waar ze werden gearresteerd door de Duitse politie.
Tegen dit besluit is niet alleen in Nederland geprotesteerd maar ook in Engeland
en Denemarken. Honderdvijftig Deense geleerden, kunstenaars en journalisten
veroordeelden de Nederlandse houding. Een van de uitgewezenen had een Deense
verblijfsvergunning.
In het parlement zei minister van Justitie mr. J.R.H. van Schaik (RKSP): ‘De
jongeren hadden misbruik gemaakt van de gastvrijheid. De Nederlandse
revolutionairen hebben al vrijheid genoeg en zij hebben daar geen buitenlanders bij
nodig.’

SDAP wil doorbraak naar andere klassen
UTRECHT, 2 april - Op het vandaag afgesloten driedaagse congres van de SDAP
is de oprichting bepleit van een eigen wetenschappelijk bureau, dat - in samenwerking
met het NVV, het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen - een plan moet
opstellen voor een socialistische ordening van het economisch leven. Het congres
stelde dat het democratisch-socialisme de enige uitweg uit ‘de maatschappelijke
ellende’ kan zijn. Voorts heeft het congres gesproken over de voorstellen - al is het
beter te spreken van het gebrek aan voorstellen - van de ‘herzieningscommissie’.
Deze commissie had gerapporteerd af te zien van een herziening van het
beginselprogram uit 1912 in verband met de moeilijke omstandigheden van dit
moment. Tevens werd op het congres benadrukt dat de SDAP niet uitsluitend de
belangen van de arbeidersklasse behartigt.
‘De partij beschouwt het nog meer dan ooit als haar plicht, de arbeidersklasse en
andere noodlijdende klassen en volksgroepen te beschermen tegen de invloeden van
fascisme en communisme,’ aldus een congresuitspraak.
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Links in Oostenrijk buitenspel gezet
WENEN, 30 april - Na de uitschakeling van het parlement vorig jaar, en de korte
burgeroorlog van februari, is in Oostenrijk een nieuwe grondwet van kracht geworden
die garanties moet geven voor een blijvende uitschakeling van de socialisten en de
communisten. De autoritaire grondwet is vandaag goedgekeurd door de laatste
overblijfselen van het parlement. De regering heeft wetgevende bevoegdheden
gekregen. Alle gekozen vertegenwoordigende lichamen hebben nog slechts een
adviserende functie en aan individuele burgerrechten is een eind gemaakt. De officiële
naam, Republiek Oostenrijk, is gewijzigd in Bondsstaat Oostenrijk. Daarmee heeft
kanselier Dollfuss in een relatief korte tijd afgerekend met links. In maart vorig jaar
zette hij het parlement al buitenspel. Toen op een ondergeschikt punt ruzie uitbrak
en de voorzitter en twee vice-voorzitters aftraden, verklaarde Dollfuss dat het
parlement een ondoelmatig instituut was. Sindsdien heeft hij met decreten geregeerd.
Inmiddels was in Duitsland Adolf Hitler aan de macht gekomen en de propaganda
voor een ‘Anschluss’ van Oostenrijk bij Duitsland was sterk toegenomen.

Gearresteerde socialisten worden door de Weense politie afgevoerd.

In die situatie keerde Dollfuss zich tot Mussolini om hulp. In augustus vorig jaar
beloofde Mussolini hem de Oostenrijkse onafhankelijkheid te beschermen op
voorwaarde dat de fascistische Heimwehr - die nauw met de Italiaanse zwarthemden
samenwerkt - de vrije hand zou krijgen bij de vernietiging van de socialisten in
Oostenrijk.
Deze afspraak was het begin van een lange reeks provocaties tegen de socialisten,
die uiteindelijk op 13 februari van dit jaar naar de wapenen grepen.

Links: Dollfuss, naast hem prins von Starhemberg, vice-kanselier en leider van de Heimwehr.
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Nederland gaat naar Rome

Beeld uit de druk bezochte wedstrijd Nederland-Ierland.

AMSTERDAM, 8 april - ‘We gaan naar Rome’. Dat zong het afgeladen Olympisch
Stadion in Amsterdam na het succes van 5-3 tegen Ierland. Voor het eerst heeft het
Nederlands elftal zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetballen in Italië.
In Rome vindt op 10 juni de finale plaats. Nog niet eerder trok een interland zoveel
toeschouwers. Het Olympisch Stadion liet 39 500 mensen toe, een absoluut record,
met een vette recette van ƒ 90 000. Het parkeerterrein bevatte 3840 auto's. Vóór het
stadion werden door de politie 6170 wagens gesignaleerd. Cijfers die alles slaan.
Onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Ohlsson overleefde Nederland een
2-1 achterstand tegen de Ierse profs. Het enerverende scoreverloop: l-0 Smit, 1-1
Squires, rust, 1-2 Moore, 2-2 Bakhuys, 3-2 Bakhuys, 4-2 Vente, 5-2 Smit. Het land
maakt zich op voor een triomftocht naar Italië. Milaan is de eerste halte, waar
Zwitserland zich gedegen voorbereidt op de titanenslag.

Rode Duivels verliezen opnieuw van Nederland
ANTWERPEN, 24 april - Het zit de Belgische Rode Duivels niet mee. Na de
smadelijke 9-3 bijna anderhalve maand geleden in Amsterdam, heeft de Belgische
Nationale ploeg in Antwerpen nu ook de match in de voorronden om de wereldbeker
voetbal met 2-4 verloren van de Nederlanders.
Sommigen beweren dat het de afwezigheid is van Stanley Vanden Eynde - die in
februari tijdens de wedstrijd in Dublin tegen de leren zwaar werd geblesseerd die
zich laat gevoelen. Anderen houden vol dat de Belgen zichzelf benadelen door het
te pas en te onpas gebruiken van de buitenspelval. Een ergerlijke trend die uit
Engeland is overgewaaid. De buitenspelval heeft in ieder geval de Hollandse
aanvallers Vente (1), Backhuys (2) en Smit (1) het scoren niet kunnen beletten.
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1.
NSB-leider Anton Mussert wordt ontslagen als hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat.

1.
De Oostenrijkse kanselier Dollfuss sluit een Concordaat met het Vaticaan.

2.
In Duitsland worden zogenaamde Volksgerechtshoven gesticht om vonnis te wijzen
in zaken van land- en hoogverraad. De normale rechtsgang geldt hier niet: de enige
mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een vonnis is bij Hitler zelf.

2.
In Duitsland worden vrouwelijke schoolverlaters verplicht een jaar in de huishouding
te gaan.

9.
In Italië worden 22 corporaties ingesteld die het gehele economische en sociale leven
omvatten.

15.
In Letland roept Karlis Ulmanis zich uit tot fascistisch dictator. →

15.
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In Duitsland worden alle theaters onder toezicht van het ministerie van Propaganda
van J. Goebbels geplaatst.

19.
In Bulgarije trekt kolonel Veltsjev alle macht aan zich en stelt de grondwet buiten
werking. →

24.
Colombia en Peru sluiten een overeenkomst over de betwiste zeehaven Leticia.

27.
België en Nederland worden uitgeschakeld voor de eindstrijd om het
wereldkampioenschap voetbal te Rome, door respectievelijk van Duitsland en
Zwitserland te verliezen. →

29.
De VS en Cuba sluiten een overeenkomst waarbij de status van protectoraat - sinds
de Spaans-Amerikaanse Oorlog - vervallen wordt verklaard.

31.
De Belgische Kamer keurt het wetsvoorstel-Marck inzake het taalgebruik in de
gerechtshoven goed.

31.
Vertegenwoordigers van de anti-nazistische Bekennende Kirche nemen de Barmer
Thesen aan, een principeverklaring voor een Evangelische Kirche die vrij is van
nazi-ideologie.

Gestorven:
27.
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Meijer Linnewiel (22-3-1867), als prof. Kokadorus de befaamdste standwerker van
Amsterdam
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Ulmanis dictator Letland
RIGA, 15 mei - Premier Karlis Ulmanis van Letland heeft de macht gegrepen en een
regering van nationale eenheid gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de
belangrijkste politieke partijen. Hij zal in de toekomst zonder het parlement regeren.
Duizenden aanhangers van extreem linkse en rechtse partijen zijn gearresteerd.
Door de coup in Riga is Letland nu als laatste Baltische staat een dictatuur
geworden, al hebben noch in Estland, noch in Letland de bestaande grote partijen
tegen de afschaffing van de parlementaire democratie veel bezwaar aangetekend.
Ulmanis, die al premier van Letland is geweest van 1918 tot 1921, van 1925 tot 1926
en van 1931 tot 1932, heeft met de coup een eind willen maken aan de polarisatie
van Letland, waar extreem links en extreem rechts de afgelopen jaren steeds
invloedrijker zijn geworden. Hij streeft nu naar een corporatief regime, hetgeen
vooral ten koste zal gaan van de economisch belangrijke Duitse minderheid. Deze
minderheid wordt gedomineerd door nationaal-socialisten. Het zijn bij uitstek de
eisen van de nazi's en van de ultrarechtse nationalisten geweest die Ulmanis en zijn
rechterhand, generaal Balodis, tot hun coup en de ontbinding van de Säima, het
parlement, hebben gebracht.

Staatsgreep in Bulgarije
SOFIJA, 19 mei - In Sofija hebben een kleine groep officieren en de zogenaamde
Zveno-groep de macht gegrepen. Premier Moesjanov is naar huis gestuurd.
De staatsgreep moet een eind maken aan de politieke strubbelingen in Sofija, de
opkomst van het communisme en de acties van de terroristische Macedonische
organisatie IMRO. Leider van de coup is kolonel Damian Veltsjev, die al in 1923
medewerking verleende aan de coup tegen Stamboeliski, maar die niet
verantwoordelijk kan worden gesteld voor de periode van terreur die op die staatsgreep
volgde. Na 1923 werd Veltsjev commandant van de militaire academie van Sofija.
Veltsjev heeft nauwe banden met de groep intellectuelen en politici rond het blad
Zveno (De Band). Deze Zvenari worden door hun tegenstanders voor fascisten
uitgemaakt maar dat zijn ze niet. Het gaat eerder om een groep die ‘law and order’
voorstaat, liefst met militaire middelen te bereiken (veel

Aartsbisschop Stefan zegent Boris.

hoge militairen zijn lid van de groep), en die zich ergert aan de anarchie, de chaos
waarvoor de IMRO verantwoordelijk is en de door de depressie veroorzaakte opkomst
van het communisme. De nieuwe regering in Sofija zal naar verwachting de politieke
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partijen verbieden, evenals de vakbonden, en ijveren voor goede relaties met
Joegoslavië en de Sovjet-Unie.

Nederland en België niet naar Rome
MILAAN, 27 mei - Op weg naar Rome is het Nederlands elftal in Milaan gestrand.
Zwitserland heeft de roes doorbroken. De tegenstander in de eerste ronde van het
wereldkampioenschap verdiende de overwinning met 3-2.
Met treinen en auto's waren tussen de 5000 en 6000 supporters naar Italië getogen,
in alle staten over de kans van Nederland op plaatsing voor de finale. Maar zover is
het toch niet gekomen. Onder toezicht van de Zweedse scheidsrechter Eklind liep
Oranje steeds achter de Zwitsers aan: 1-0 Kielholz, 1-1 Smit, 2-1 Kielholz, 3-1
Abegglen, 3-2 Vente. De droom was uit in Milaan voor aanvoerder Puck van Heel
en zijn mannen; het legioen droop ontgoocheld en ontnuchterd af. Ook België schoof
niet aan bij de laatste

De Zwitsers - hier in de aanval - verstoren de Nederlandse droom.

acht voor het WK. Voor slechts 8000 toeschouwers had Duitsland meer lucht voor
de verlenging: 5-2 na 2-2 (twee treffers van Voorhoof) in negentig minuten.
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2.
De burgemeester van Amsterdam verbiedt de opvoering van het ballet De
Schepelingen. →

9.
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De USSR knoopt weer diplomatieke betrekkingen aan met Tsjechoslowakije.

10.
Het Italiaanse elftal (gli Azurri) verslaat Tsjechoslowakije in de finale van het
wereldkampioenschap voetbal te Rome met 2-1. →

10.
De USSR herstelt de diplomatieke betrekkingen met Roemenië.

11.
De Geneefse Ontwapeningsconferentie eindigt in een totale mislukking.

14.
De Duitse Bank laat de buitenlandse schuldeisers weten niet aan de
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

14.
De bankier Paul van Zeeland wordt als minister zonder portefeuille opgenomen in
het kabinet-De Broqueville.

14/15.
De eerste topontmoeting van Hitler en Mussolini in Venetië levert niets op. →

18.
Tot nieuwe minister van Economische Zaken in het kabinet-Colijn wordt M.P.
Steenberghe benoemd. Hij volgt minister Verschuur op.

22.
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De Britse premier MacDonald neemt om gezondheidsredenen ontslag. Vice-premier
Stanley Baldwin wordt eerste minister.

23.
Op haar congres te Ivry spreekt de Franse communistische partij, de PCF, zich uit
voor de vorming van een Volksfront met de socialisten.

23.
Italiaanse vlootvertoon in Durazzo doet de Albaanse poging om zich los te maken
van de Italiaanse overheersing teniet.

23.
Koning Ibn Saoed en de imam van Jemen sluiten vrede. Hoewel de koning van
Saoedi-Arabië de Jemenitische legers verpletterend had verslagen, kon hij hier geen
politieke munt uit slaan vanwege de steun van Italië aan Jemen.

30.
In de Nacht van de lange messen ontdoet Hitler zich van de radicale oppositie binnen
de SA. →

Geboren:
1.
Willy Roggeman, Vlaams schrijver

‘De Schepelingen’ wordt verboden
AMSTERDAM, 2 juni - ‘Naar wij vernemen heeft de burgemeester van Amsterdam
de wederopvoering van het ballet van de danseres Florrie Rodrigo verboden’, aldus
de aanhef van een protestbericht in het communistische dagblad De Tribune. De
censuur betreft het ballet ‘De Schepelingen’ dat Rodrigo gemaakt heeft naar aanleiding
van het bombardement op De Zeven Provinciën. Als dochter van een joodse
diamantslijper komt Rodrigo uit een socialistisch nest. Na haar verblijf in Berlijn
(1920-1924), waar ze behalve het bruisende theaterleven ook het groeiend
antisemitisme leerde kennen, radicaliseerde ze en werd lid van de Communistische
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Partij Holland. Ze trad op voor het pettenproletariaat dat ze niet alleen warm wilde
krijgen voor de politieke strekking van haar dansen maar ook voor haar artistieke
visie op dans. Haar dansachtergrond is bepaald door de ritmiekmethode van Dalcroze.
Deze muziekpedagoog vormde begin deze eeuw de wortel van wat via von Laban
en Mary Wigman in Midden-Europa uitgroeide tot een nieuwe dansstroming: de
Ausdruckstanz. Florrie Rodrigo heeft dit dansexpressionisme op eigen wijze ingevuld.
In 1936 waarschuwt zij in het ballet ‘Vreemd Land’ voor de gevaren van het
Hitlerregime. Verguisd door de pers en gedwongen door de armoede heft zij in 1937
haar groep op.

Propaganda bij voetbaltoernooi
ROME, 10 juni - Voor het eerst heeft de politiek zich meester gemaakt van het
toernooi om de wereldbeker voetbal. Mussolini maakte misbruik van de eindronde
in Italië door propaganda voor zijn fascistische partij te voeren. De regerende
wereldkampioen Uruguay had afgezegd, uit onvrede over de geringe Europese
interesse voor het eerste WK in het Zuidamerikaanse land. In totaal hadden 32 landen
zich ingeschreven, waaronder Nederland en België. Het tweetal zwaaide af voor de
kwartfinales. De Zwitserse overwinnaars van Nederland struikelden in de tweede
ronde over de latere finalist Tsjechoslowakije. Algemeen werd een eindstrijd verwacht
tussen Italië en het Oostenrijkse wonderteam van Hugo Meisl. Maar het lot bracht
beide favorieten al in de halve finale te zamen. Het thuisland sleepte de 1-0 zege in
de wacht dank zij Guaita, een Argentijn van Italiaanse ouders. De ploeg van trainer
Vittorio Pozzo beschikte over meer van deze zogenaamde ‘orlundo's’, als Monti en
Orsi. In de eindstrijd stribbelde Tsjechoslowakije fel tegen. Pas in de verlenging
kreeg Italië de wereldbeker in bezit.
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Nacht van de lange messen

Huwelijk van de SA-leider van Berlijn, Ernst. Achter het bruidspaar: SA-voorman Röhm (links) en
Göring, die zowel Ernst als Rohm zou laten executeren.

BERLIJN, 30 juni - De top van de paramilitaire SA in Duitsland is vandaag in het
Beierse Bad Wiessee gearresteerd. Hitler ging vanochtend om vier uur persoonlijk
met een aantal SS'ers naar het conferentieoord van de SA-top en heeft de hele top
laten arresteren.
SA-stafchef Ernst Röhm en zijn SA-bestuurders zijn vervolgens in de
strafgevangenis van München-Stadelheim door de SS-ers neergeschoten. Röhm had
kort tevoren geweigerd zichzelf met een pistool te doden.
In het hele land is een zuiveringsactie begonnen waarvan vooraanstaande
SA-figuren maar ook critici van Hitler binnen de NSDAP het slachtoffer zijn.
Gesproken wordt al van de Nacht van de lange messen. De Berlijnse SA-chef Karl
Ernst, maar ook generaal Kurt von Schleicher en Gregor Strasser zijn door de SS
vermoord. Rijksminister Göring leidt de ‘zuiveringsoperatie’ in de partijgelederen.
De SA-top werd ervan verdacht een staatsgreep tegen Hitler te beramen. Dit heeft
de rijkskanselier op last van Hitler althans laten weten. Al begin juni is Hitler door
de legerleiding erop geattendeerd dat de SA bezig was zich met hulp van legerkringen
te vestigen als militair machtsinstrument in de staat. Behalve Röhm zouden de
vroegere partijgenoot van Hitler, Gregor Strasser, en ex-kanselier Kurt von Schleicher
hierbij betrokken zijn. Inderdaad had Ernst Röhm eerder deze maand gesproken over
de noodzaak van een ‘tweede revolutie’. De rijksminister van Oorlog, Werner von
Blomberg, heeft later gedreigd met het leger in te grijpen indien Hitler aan de
putsch-plannen van Röhm geen einde zou maken.
Hitler is nu opgetreden en heeft dit gedaan met hulp van de SS, een nog weinig
prominente politionele organisatie.
Hitlers ingrijpen betekent dat hij in één klap vele critici in de eigen gelederen aan
de kant heeft gezet. Maar belangrijker lijkt voorlopig dat hij de kant van de
Reichswehr heeft gekozen in dit conflict tussen de SA en het eerder traditionele, niet
aan de NSDAP gelieerde officierenkorps. Hiermee heeft hij de goodwill van de
legerleiding gewonnen en een relatie tot stand gebracht die hem de komende tijd
royale speelruimte geeft zonder de dreiging van militair ingrijpen.
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Hitler ontmoet Mussolini
VENETIË, 15 juni - Adolf Hitler en Benito Mussolini hebben hun tweedaagse
besprekingen in Venetië afgesloten. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee
fascistische leiders. Hitler, al jaren een bewonderaar van de tactieken van Mussolini,
had het initiatief voor deze ontmoeting genomen, om te zien of er mogelijkheden
zijn voor samenwerking.
De besprekingen zijn geen groot succes geworden. Hitler domineerde de conversatie
en Mussolini, die weigerde een tolk te gebruiken, had soms moeite met het Duits.
De twee leiders kwamen ook in conflict ten aanzien van Oostenrijk. Mussolini
heeft grote bezwaren tegen de pogingen van Berlijn dit land in de Duitse invloedssfeer
te brengen. Mussolini subsidieerde sinds 1928 Dollfuss' Heimwehr als tegenwicht
tegen de nazi-infiltratie in dat land. De nazi's op hun beurt kweekten in Oostenrijk
een anti-Italiaanse stemming.
Hitler heeft tegen zijn medewerkers gezegd onder de indruk te zijn van het
enthousiasme voor ‘il Duce’. Maar Mussolini omschrijft Hitler als een enigszins
gekke, stomme clown.
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2.
In Mexico wordt Lázaro Cárdenas gekozen tot president. →

3.
Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin overlijdt. →

4.
In Amsterdam breken Rode Julidagen uit. Uit protest tegen verdere steunverlaging
breekt een opstand uit waarvan de Jordaan het centrum is. →
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9.
SS-Reichsführer Heinrich Himmler neemt het bevel over van alle concentratiekampen.
De bewaking ervan zal voortaan door speciale SS-eenheden geschieden.

10.
Na straatgevechten tussen politie en werklozen in het Rotterdamse Crooswijk kamt
de militaire politie de wijk uit waarbij een vrouw doodgeschoten wordt. →

12.
De Nederlandse zwemster Willy den Ouden voegt aan haar wereldrecords op de 100,
200 en 300 meter vrije slag dat van de 400 meter vrije slag toe. →

16.
In Brazilië wordt een corporatistische grondwet van kracht.

17.
De Belgische Kamer schenkt de regering-De Broqueville volmachten voor een
halfjaar om haar crisispolitiek uit te voeren.

25.
Een nazi-coup in Oostenrijk wordt door de Heimwehr verijdeld, maar kanselier
Dollfuss wordt hierbij vermoord. →

26.
De Duitse vice-kanselier von Papen wordt benoemd tot ambassadeur in Wenen.

27.
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In Parijs bereiken de SFIO en PCF een akkoord over een gemeenschappelijk
actieprogram van het Volksfront van socialisten en communisten. →

27.
In Nederland wordt de Landbouwcrisiswet officieel. →

29.
Het Belgische parlement keurt een wet tegen privé-milities goed. →

Geboren:
8.
Marty Feldman († 2-12-1982) Brits komiek

Gestorven:
4.
Marie Curie, geboren Sklodowska (7-11-1867) Frans chemicus en fysicus van Poolse
origine; Nobelprijs 1903 en 1911

15.
Jules Renkin (2-12-1862) Belgisch katholiek politicus
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De nieuwe Mexicaanse president Lázaro Cárdenas.

Cárdenas wordt president van Mexico
MEXICO-STAD, 2 juli - Lázaro Cárdenas is gekozen tot president van Mexico.
Cárdenas is de leider van de hervormingsgezinde vleugel binnen de officiële partij,
de nationale revolutionaire partij PNR. De overwinning van Cárdenas tekent de
onvrede die er ook binnen de PNR heerst over het uitblijven van werkelijke
hervormingen na de Mexicaanse revolutie.
De leidende politici en generaals, gegroepeerd rond ex-president Calles, zijn
gaandeweg, vooral na 1928, conservatiever geworden en verzetten zich als
landeigenaars en fabrieksdirecteuren tegen landhervorming en vakbonden. De
linkervleugel binnen de PNR liet een krachtig protest horen, en onder druk hiervan
nam de partij in 1933 een zesjarenplan aan ter vorming van ‘een coöperatief
economisch systeem dat naar socialisme neigt’. De landhervorming werd nieuw
leven ingeblazen en het onderwijs werd verbeterd. Generaal Cárdenas ontwikkelde
zich als gouverneur van de deelstaat Michoacán tot de belangrijkste exponent van
de hervormingsgezinde vleugel binnen de PNR. Calles zag in Cárdenas een loyalist
en hoopte dat hij via hem de macht in handen kon blijven houden tegenover de aan
kracht winnende reformisten. In 1930 werd Cárdenas gekozen tot partijvoorzitter en
in 1933 wees de partijconventie hem met de instemming van Calles aan als kandidaat
in de presidentsverkiezingen. Cárdenas' populariteit is toegenomen doordat hij in de
campagne stad en land afreisde om het zesjarenplan uit te leggen, hoewel hij zeker
was van de overwinning.
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Troepen ingezet tijdens Jordaanoproer

Militairen houden een patrouille in de Jordaan te Amsterdam.

AMSTERDAM, 7 juli - Minister-president Colijn en minister van Defensie Deckers
hebben vandaag Amsterdam bezocht. Dit naar aanleiding van de zware straatgevechten
die zich daar de afgelopen dagen hebben voorgedaan en waartegen de regering het
leger heeft ingezet.
De rellen begonnen op woensdag 4 juli in de Indische Buurt maar zijn het hevigst
geweest in de Jordaan. Aanleiding was de verlaging van de werklozensteun. Het
lokale Werklozen Strijd Comité belegde in een zaal aan de Rozengracht een
protestvergadering hiertegen. De vergadering verliep aanvankelijk kalm, totdat, aldus
de verklaring van de politie, ‘een vrouw op het podium trad en met krijsende stem
begon te schreeuwen dat zij zeven gulden minder steun had ontvangen. Hierdoor
sloeg de stemming eensklaps om’. De aanwezigen trokken de Jordaan in en het kwam
spoedig tot gevechten met de politie.
Nadat eerst alleen de politie optrad tegen de rellen, is al op 5 juli het leger ingezet.
Die nacht zijn mariniers en infanteristen met kleine pantserwagens de Jordaan
binnengetrokken waar men tal van barricaden had opgeworpen. Er werd met scherp
geschoten waardoor in de Jordaan maar ook in andere stadsdelen al zes doden zijn

Links: manschappen van de militaire politie en een marechaussee staan op wacht bij een barricade
in de Amsterdamse Jordaan.
Rechts: eenheden van de militaire politie defileren voor burgemeester De Vlugt van Amsterdam.

gevallen plus enkele tientallen gewonden.
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In verband met de openlijke steun die aan het oproer is gegeven, is het
communistische dagblad De Tribune vandaag in beslag genomen en zijn de drukpersen
op last van de officier van justitie, die, vergezeld van een grote politiemacht, een
inval deed, onklaar gemaakt. Het Amsterdamse volksoproer ondervond echter van
geen enkele politieke partij (ook niet van de CPH) officiële steun.
Maar niet alleen in Amsterdam verzetten de werklozen zich tegen de steunverlaging,
ook in andere steden was het onrustig, zoals in Den Haag, Enschede, Almelo, Heerlen
en Rotterdam. In de Rotterdamse wijk Crooswijk werd fel gevochten. Opstandige
werklozen wierpen barricaden op en de politie werd vanuit de huizen met stenen
bekogeld.
Vandaag was Crooswijk wederom het toneel van ongeregeldheden toen voor het
eerst de verlaagde steun bij de stempellokalen werd uitgekeerd. De onrust begon op
de linker Maasoever, bij het stempellokaal aan de Heldestraat. Er werden spreekkoren
tegen de ‘steun-roof’ van Colijn aangeheven, werklozen gooiden met straattegels en
de politie voerde felle charges uit. Het bleef tot in de avond onrustig.

De begrafenis van prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina.

Prins Hendrik onverwacht overleden
DEN HAAG, 3 juli - Volkomen onverwacht is om halftwee vanmiddag prins Hendrik
op 68-jarige leeftijd aan een hartverlamming overleden.
De Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin, trouwde op 7
februari 1901 met koningin Wilhelmina. Tijdens zijn leven heeft prins Hendrik altijd
een grote belangstelling gehad voor het sociale en economische leven in Nederland.
Hij was onder andere beschermheer van de padvinderij. Ook besteedde hij veel
aandacht aan bijvoorbeeld het Rode Kruis en het reddingswezen.
Tussen prins Hendrik en zijn dochter, prinses Juliana, heeft altijd een grote,
hartelijke genegenheid bestaan, ‘die waarschijnlijk mede haar oorsprong vond in de
karaktertrek die beide gemeen hadden, namelijk wars zijn van overbodig vertoon’,
zoals in de kranten wordt geconstateerd.
De bijzetting van prins Hendrik in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft
vindt plaats op 11 juli.

Volksfront in Frankrijk
PARIJS, 27 juli - ‘Tegen elke prijs moet de eenheid bereikt worden!’ riep
communistenleider Maurice Thorez uit aan het einde van de vorige maand in de
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Parijse voorstad Ivry gehouden partijbijeenkomst, nadat Moskou hem daar streng
toe gemaand had. Nu is het zover: socialisten en communisten hebben samen een
actieprogramma ondertekend. De PCF en de SFIO zullen gezamenlijk de volgende
verkiezingen in gaan - iets dat sinds de in Tours in 1920 opgetreden breuk ondenkbaar
had geleken. Op dat partijcongres vond een afsplitsing plaats die leidde tot de PCF,
die een volgeling van de Komintern werd.
Jacques Doriot, de populaire communistische burgemeester en afgevaardigde van
de Parijse arbeidersvoorstad Saint-Denis, was al geruime tijd een voorstander van
samenwerking met andere linkse partijen. Thorez wilde er - in eerste instantie in
navolging van Moskou - echter niet aan geloven. Het was dat verschil van opvatting,
maar ook een grote persoonlijke onmin tussen beide mannen, die ten slotte de breuk
tussen Doriot en zijn partij veroorzaakten. De ironie van het lot wil dat de PCF nu
juist de door Doriot aanbevolen lijn gaat volgen.

Wet tegen privé-milities in België
BRUSSEL, 29 juli - Het Belgische parlement heeft een wet goedgekeurd die alle
paramilitaire organisaties en privé-milities moet verbieden. Deze wet keert zich
vooral tegen de straatacties van een aantal extreem-rechtse organisaties, met name
die van de bewegingen Rex en Verdinaso. Met het opduiken van extremistische
politieke tendensen in België, vooral ter rechter-, maar ook ter linkerzijde, heeft een
nieuw politiek verschijnsel zijn intrede gedaan: het optreden van met politieke
groeperingen verbonden privé-milities, die in eerste instantie als doel hebben de
eigen manifestaties te beschermen tegen acties van politieke tegenstanders. Het
optreden van deze knokploegen werkt een escalatie van het politieke geweld en de
straatterreur in de hand.
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Dollfuss bij putsch gedood

De vermoorde Dollfuss ligt opgebaard.

WENEN, 25 juli - In Wenen is vandaag een staatsgreep van Oostenrijkse nazi's
mislukt. De poging heeft wel kanselier Engelbert Dollfuss het leven gekost.
Een groep nazi's bezette vandaag in Wenen de kanselarij in een poging een
fascistische regering uit te roepen. De opstand duurde echter maar kort: de bezetters
werden al snel gedwongen zich over te geven. Toen de kanselarij werd ontruimd,
bleek de door de opstandelingen gevangengenomen Dollfuss te zijn vermoord.
Eveneens is vandaag een nazi-opstand in Stiermarken neergeslagen.
De daders van de staatsgreep zijn vermoedelijk misleid. Aan de ene kant hebben
ze zich mogelijk aangemoedigd gevoeld door het autoritaire, nazi-vriendelijke
optreden van Dollfuss en door Hitlers openlijke streven een Anschluss van Oostenrijk
te forceren. Dat Hitler dat streven de laatste maanden onder druk van interne
problemen heeft gematigd, kan de Oostenrijkse nazi's zijn ontgaan.
Aan de andere kant hebben ze mogelijk de recente ontmoeting tussen Dollfuss en
Mussolini in Venetië op 15 juni verkeerd begrepen. Tijdens dat gesprek kwam geen
wijziging in de Italiaanse garanties van de Oostenrijkse soevereiniteit tegen het
Anschluss-streven, maar dit werd naar buiten niet erg duidelijk.
Waarschijnlijk hebben de Oostenrijkse nazi's dit misverstaan als een afzien, door
Italië, van de bescherming van Oostenrijk.

Landbouwcrisiswet breder
DEN HAAG, 27 juli - Nadat de eigenlijke wet al op 5 mei 1933 was afgekondigd,
is het werkingsgebied van de Landbouwcrisiswet officieel uitgebreid.
De eerder aangenomen Tarwewet, Crisis-Zuivelwet en Crisis-Varkenswet vallen
voortaan onder het totaal van de Landbouwcrisiswet.
Opzet van de wetgeving is de bescherming van de landbouwproduktie in Nederland.
De wet geeft de regering vrijwel ongelimiteerde bevoegdheden om in te grijpen in
de produktie, de prijsstelling en de im- en export van crisisprodukten van de landbouw.
De regering krijgt haar middelen uit het Landbouwcrisisfonds, dat wordt gevuld
via binnenlandse heffingen op produkten en via importheffingen, die ervoor moeten
zorgen dat ingevoerde landbouwprodukten zeker niet goedkoper zijn dan binnenlands
verbouwde agrarische produkten.
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In het afgelopen jaar dat de wet van kracht is, is enerzijds een sterke prijsstijging
voor voedsel opgetreden maar zijn anderzijds de financiële uitkomsten in de landbouw
sterk verbeterd.

Willy den Ouden zwemt wereldrecord
ROTTERDAM, 12 juli - In het Oostelijk Zwembad te Rotterdam heeft Willy den
Ouden het wereldrecord op de 400 meter vrije slag in bezit genomen. Met een tijd
van 5.16,0 onttroonde zij de Amerikaanse Helen Madison, die op de Olympische
Spelen van Los Angeles 5.28,5 uit het water viste.
In 1935 schrijft Willy den Ouden ook het wereldrecord op de 200 meter vrije slag
bij in haar plakboek. Op 8 september raast zij in Kopenhagen de 200 meter af in
2.25,3. Een jaar later hijst zij zich ook op de 100 meter vrije slag als 's werelds snelste
zwemster op de kant: 1.04,6 op 27 februari in Amsterdam.
Op 10 februari 1937 lost de Deense Ragnhild Hveger in Kopenhagen de
Rotterdamse af op de 400 meter vrij (5.14,2). Op 26 februari 1938 legde Rie van
Veen in Rotterdam de 200 meter af in 2.24,6.
In deze jaren worden alle wereldrecords nog in baden van 25 meter gevestigd.
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1.
De Amsterdamse SDAP- afdeling vindt dat drie wethouders moeten aftreden. →

2.
De 86-jarige Duitse president, maarschalk von Hindenburg, overlijdt. Hitler volgt
hem - voorlopig - als staatshoofd op, met de titel Führer. →

2.
De directeur van de Deutsche Reichsbank, Hjalmar Schacht, wordt eveneens de
portefeuille van Economische Zaken toevertrouwd.
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4.
De USSR knoopt diplomatieke betrekkingen aan met Bulgarije.

6.
De leider van de communistische partij van India, Joshi, wordt uit de gevangenis
ontslagen; dit luidt de reactivering van zijn partij in.

16.
De Spaanse Radicaal-democratische partij van Diego Martinez Barios fuseert in
Madrid met de Radicaal-socialistische partij van Gordon Ordas.

17.
De wielrenner Kees Pellenaars, beter bekend als De Pel, wordt bij de amateurs
Nederlands kampioen op de weg.

17
In Moskou wordt het eerste congres van Russische schrijvers geopend. →

19.
Bij een allesbehalve vrije volksstemming in Duitsland wordt Hitler met 95,7 procent
van de stemmen gekozen tot staatshoofd. →

20.
De leider van de grootste fascistische beweging in Vlaanderen, Joris van Severen
van de Verdinaso, kondigt in een rede te Izegem een koerswijziging aan. →

21.
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De Oostenrijkse kanselier Schussnigg overlegt te Florence met Mussolini over
Italiaans-Oostenrijkse samenwerking. →

Geboren:
16.
Ed van Thijn, Nederlands politicus

Gestorven:
12.
Hendrik Petrus Berlage (21-2-1856), Nederlands architect

31.
Johan Hendrik Andries Schaper (12-2-1868), Nederlands socialistisch politicus

Wethouderscrisis breekt uit in Amsterdam
AMSTERDAM, 1 augustus - De afdeling Amsterdam van de SDAP heeft met 134
tegen 19 stemmen uitgesproken dat de wethouders E. Boekman, S.R. de Miranda en
E. Polak dienen op te stappen.
De afdeling veroordeelde hiermee het besluit van het hoofdstedelijke college van
burgemeester en wethouders tot loonsverlaging voor het gemeentepersoneel. De drie
SDAP-wethouders hadden zich achter het verlagingsvoorstel geplaatst.
Het voorstel van B. en W. betreft een verhoging van de pensioenpremie van 55
naar 85 procent en daarnaast een loonsverlaging die voor personen met een inkomen
beneden ƒ 2100, - per jaar 2,5 procent bedraagt over de eerste ƒ 1000, - en 7 procent
over de rest. Jeugdigen en personen met een inkomen boven ƒ 2100, - raken 3,5
procent kwijt over de eerste ƒ 1000, - en 7 procent over de rest.
Het loonsverlagingsvoorstel wordt iets later met 24 tegen 20 stemmen (tegen: 14
SDAP-ers en 6 communisten) toch aangenomen.

Joris van Severen zoekt steun bij Walen
IZEGEM, 20 augustus - Het Verdinaso - het Verbond van Dietsche Nationaal
Solidaristen - had zijn voorman Joris van Severen een forum in het Westvlaamse
Izegem aangeboden. Van Severen heeft daarin uitvoerig zijn ‘meester’ Charles
Maurras, de leider van Action française, geprezen. Maar er waren ook andere geluiden
te horen. Van Severen is afgeweken van de vertrouwde Groot-Nederlandse lijn. ‘Wij
vrezen de Walen niet in ons Dietsche Rijk’. Ze kunnen, aldus Van Severen, genieten
van een speciaal statuut. Dit betekent zoveel als een meertalige Dietsche natie.
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‘Dietsch’ moet wijken voor ‘Nederlandsch’ en de Walen krijgen in dit concept
culturele autonomie. Ook Luxemburg zou deel moeten uitmaken van dit geheel. De
Dietsche Volksstaat, die zich in Van Severens optiek aanvankelijk beperkte tot een
vereniging van alle Nederlandstaligen van Calais tot Friesland, krijgt zo een bredere
opzet. Eén zaak is duidelijk: na de opgelopen ontgoochelingen (het verbod van zijn
militie en het gebrek aan populaire impact), heeft Van Severen een middel gezocht
om meer macht te verwerven. Dit werd hem niet in de hele beweging in dank
afgenomen. Het kostte hem de politieke steun van Wies Moens en Ward Hermans.
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Hitler gekozen tot ‘Führer’
BERLIJN, 19 augustus - Het Duitse volk heeft vandaag in een door de nazi's in scène
gezette volksstemming met overweldigende meerderheid Adolf Hitler aangewezen
als Führer van het Duitse Rijk. Hitler zal voortaan deze titel formeel dragen, hoewel
zijn functie eigenlijk die van ‘Führer und Reichskanzler’ is.
Hitler heeft de titel ‘Führer’ voor zich gereserveerd nadat op 2 augustus jongstleden
op 86-jarige leeftijd rijkspresident Paul von Hindenburg was overleden. De dood
van de president gaf Hitler de gelegenheid de beide functies van kanselier en president
in zijn persoon te verenigen. Op 2 augustus liet Hitler echter weten deze combinatie
pas te willen nadat het volk had gesproken.
De campagne die aan de volksstemming van vandaag voorafging, werd met een
grote inzet van middelen gevoerd. Onder meer werd hierbij het politieke testament
van von Hindenburg openbaar gemaakt. Hierin had de overleden president geschreven
dat hij Hitler en diens beweging als de wegbereiders van een betere toekomst voor
Duitsland beschouwde. Gelet op de reserves die von Hindenburg steeds jegens de
korporaal Hitler heeft gekoesterd is evenwel niet uitgesloten dat dit politieke testament
is vervalst.
De volksstemming zelf leverde, aldus de rijksregering, steun van 95,7 procent
voor Hitler op. Volgens de nieuwe bepalingen zullen ook de Duitse soldaten in het
vervolg de eed aan de Führer afleggen. Daarmee worden zij niet meer door de eed
aan de grond wet of de Duitse staat maar aan de persoon van Hitler gebonden. Door
deze verandering komt er ook een duidelijker band tussen het Derde Rijk en het leger
en komt de persoonsverheerlijking van Adolf Hitler steeds meer in het middelpunt
te staan.

Mussolini belooft steun aan Oostenrijk
FLORENCE, 22 augustus - Twee dagen van besprekingen in Florence tussen de
Italiaanse leider Benito Mussolini en de nieuwe Oostenrijkse kanselier Kurt von
Schuschnigg zijn afgesloten met een plechtige verklaring dat de twee landen elkaars
soevereiniteit zullen respecteren en verdedigen.
Hiermee verzekert Mussolini Schuschnigg, de opvolger van de een maand geleden
vermoorde Dollfuss, dat Italië bereid blijft Oostenrijk militair te steunen in het geval
van een Duitse interventie.
Na de moord op Dollfuss had Mussolini al Italiaanse troepen naar de Brennerpas
gestuurd om duidelijk te maken dat Italië daadwerkelijk bereid is de Oostenrijkse
onafhankelijkheid te verdedigen.

Socialistische schrijvers in Moskou
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Stalin en Gorki op het Rode Plein in Moskou.

MOSKOU, 17 augustus - In de Russische hoofdstad is vandaag het eerste congres
van de Unie van Socialistische Schrijvers geopend. Deze bijeenkomst wordt door
een aantal schrijvers uit het Westen bijgewoond, onder anderen door de bekende
Franse auteur en ‘fellow-traveller’ André Malraux.
De Unie van Socialistische Schrijvers werd in 1932 opgericht om, zo luidde de
formulering van het Centrale Comitë van de CPSU, die het initiatief tot deze
organisatie nam, ‘alle schrijvers te verenigen die het platform van de Sovjet-macht
steunen en willen meedoen aan de opbouw van het socialisme’.
Een van de drijvende krachten achter de nieuwe schrijversbond en voorzitter van
het congres is Maksim Gorki, de auteur uit Nizjnij Novgorod (sinds 1932 Gorki) die
vele jaren in ballingschap heeft doorgebracht en in 1931 voorgoed naar zijn vaderland
terugkeerde. Hij formuleerde de principes waaraan de nieuwe Sovjet-literatuur moet
voldoen. Sleutelbegrip daarbij is de term ‘socialistisch realisme’, de opvatting dat
de kunst de arbeiders moet steunen bij hun opmars naar het socialisme, dat de
schrijvers het belang van de partij moeten dienen en zo behoren te schrijven dat het
proletariaat hun boeken kan lezen en begrijpen.
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1.
In de VS breekt een omvangrijke textielstaking uit om arbeidstijdverkorting af te
dwingen. Er zijn 850 000 arbeid(st)ers bij betrokken.

1.
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De nieuwe spelling van het Nederlands wordt van kracht. →

5.
In München begint de zesde partijdag van de NSDAP.

9.
In Londen vindt een massale demonstratie van antifascisten plaats, gericht tegen de
activiteiten van de Britse fascisten rond Oswald Mosley. →

12.
Hitler ontvangt als staatshoofd het corps diplomatique in Berlijn.

12.
De Baltische staten, geleid door de dictators Antonas Smetona (Litouwen), Karlis
Ulmanis (Letland) en Konstantin Päts (Estland), sluiten een militair pact, de Baltische
Entente, gericht tegen de USSR.

14.
De Belgische socialistische leider Hendrik de Man licht op een vergadering te
Pontigny de doelstelling van het door hem opgestelde economisch herstelplan toe.

17.
De algemene verkiezingen in Australië worden gewonnen door de Verenigde Partij.

17.
De Sovjet-Unie wordt toegelaten als lid van de Volkenbond. Nederland stemt met
Zwitserland en Portugal tegen; België, Luxemburg en vijf Latijnsamerikaanse staten
onthouden zich. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

22.
Door bemiddeling van president Roosevelt wordt de begin deze maand uitgebroken
textielstaking in de VS beëindigd. Er komt een paritair samengestelde
bemiddelingsraad om conflicten in de toekomst te beslechten.

23.
De door de nazi's naar voren geschoven leider van de Duitse Evangelische Kirche,
Ludwig Müller, wordt tot Reichsbischof gewijd.

26.
Afghanistan wordt als 60ste lid tot de Volkenbond toegelaten.

Geboren:
20.
Sophia Loren, Italiaans filmactrice

28.
Brigitte Bardot, Frans filmactrice en sekssymbool

Britse fascisten gearresteerd
LONDEN, 9 september - In Londen zijn achttien fascisten gearresteerd tijdens
ongeregeldheden na een demonstratie van de Britse Bond van Fascisten in Hyde
Park.
De demonstratie zelf verliep zonder ordeverstoringen. De politie wist deelnemers
aan een tegendemonstratie van anti-fascisten in het park gescheiden te houden van
de fascistische demonstranten. Onder de tegendemonstranten waren spandoeken van
de communisten en van de onafhankelijke Labourpartij te zien. Er was een grote
politiemacht naar het park gezonden om botsingen tussen beide groepen te voorkomen.
De autogiro van de politie maakte voortdurend surveillancevluchten boven de menigte.
De zwarthemden van Sir Oswald Mosley waren bovendien tijdens de demonstratie
volledig ingesloten door een ondoordringbaar cordon van politieagenten.
Over de hoofden van de politiemacht heen kregen beide groepen gelegenheid
elkaar te bestoken met vragen en schimpscheuten. Door de laatste waren gedeelten
van Sir Oswald Mosleys toespraak vrijwel onverstaanbaar. Antifascisten beschuldigen
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Mosley van dezelfde tactieken als die van Hitler in Duitsland om de werkende klasse
onder het juk van het fascisme te krijgen.

Nieuwe spelling wordt van kracht
DEN HAAG, 1 september - Ondanks veel verzet in en buiten het parlement is vandaag
de nieuwe spelling van het Nederlands van kracht geworden. De nieuwe spelling
moet leiden tot een vereenvoudiging van de schrijfwijze van de Nederlandse taal.
Eerder dit jaar had minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. H.P.
Marchant (Vrijzinnig-Democratische Bond) zijn voorstellen verdedigd door op te
merken dat hij de schooljeugd niet langer bloot wilde stellen aan de risico's van een
toestand waarin op diverse scholen diverse schrijfwijzen van het Nederlands worden
onderwezen. ‘De regels zijn niet meer uit elkaar te houden,’ aldus de minister. In de
Tweede Kamer is zelfs nog een motie aangenomen (ingediend door AR-parlementariër
Tilanus) tegen de spellingswijziging, maar die motie is door de minister (‘Niet zoo,
maar zo’) terzijde gelegd. Het kost ongeveer ƒ 20 miljoen om alle schoolboeken
volgens de nieuwe spellingswijze aan te passen. ‘En dat om de taal van de rode
schoolmeesters in te voeren die te lui of te stom zijn om uw kinderen fatsoenlijk
Nederlands te leren,’ aldus een reactie van de snel groeiende NSB.
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Nederland tegen toetreding SU tot Volkenbond
GENÈVE, 17 september - Nederland heeft vandaag als een van de weinige landen
tegen de toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond gestemd. De Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, jhr. mr. A.C.D. de Graeff, heeft in de algemene
vergadering met een uiterst korte verklaring toegelicht dat Nederland net als
Zwitserland en Portugal de komst van de Sovjet-Unie verwerpt.
Intussen is de Sovjet-Unie met overweldigende meerderheid de volkerenorganisatie
binnengehaald. Frankrijk ziet er een versterking van de politieke krachten tegen
Duitsland in en de Sovjet-Unie zoekt na de machtsovername door Hitler en de
opkomende dreiging van Japan in het Verre Oosten ook steun in het Westen.
Het Nederlandse ‘nee’ is tot stand gekomen na een felle binnenlandse politieke
discussie. Minister De Graeff zelf had er eigenlijk de voorkeur aan gegeven Nederland
in deze kwestie zo weinig mogelijk te profileren. Ook minister-president Colijn had
die lijn aanvankelijk gevolgd. Tegen het Sovjet-lidmaatschap stemmen zou onder
meer aan de handel met dat land schade kunnen berokkenen. Geleidelijk aan echter
hebben zich de afgelopen maanden in protestantse en katholieke kring steeds meer
krachten gebundeld, die een ferm bewijs van anticommunistische gezindheid wilden
zien en hierbij in de stemming in de Volkenbond een welkome gelegenheid zagen
om het christelijke karakter van de Nederlandse natie uit te dragen. Nederland had
de plicht zijn stem te verheffen tegen de ‘goddeloze dwangstaat Rusland’, zoals de
vooraanstaande CHU-er mr. B.C. de Savornin Lohman het formuleerde.
Door de pressie uit confessionele kring werd ten slotte minister-president Colijn
gedwongen tegen toetreding van de Sovjet-Unie te stemmen. Volgens geruchten zou
ook koningin Wilhelmina - achter de schermen - druk hebben uitgeoefend om
Nederland tot een krachtige anti-Sovjet-uitspraak te bewegen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Litvinov, houdt zijn eerste toespraak op de
Volkenbondszitting.
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1.
De Spaanse Cortes stuurt het kabinet-Samper naar huis.

4.
In Madrid vormt Alejandro Lerroux zijn vierde rechtse coalitiekabinet. →

5.
De linkse partijen en vakbonden in Spanje roepen op tot een algemene staking om
de nieuwe regering ten val te brengen. →

6/7.
Het Spaanse leger onderdrukt op bloedige wijze de separatistische beweging in
Catalonië, waar de republiek was uitgeroepen en een regering was gevormd onder
leiding van Companys. →

9.
De Joegoslavische koningdictator Alexander I (55) wordt tijdens zijn staatsbezoek
aan Frankrijk, samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Barthou (72),
door Kroatische rechts-extremisten van de geheime organisatie Ustasa vermoord. →

10.
De Belgische Boerenbond laat weten in grote financiële problemen te verkeren.

15.
De Spaanse socialistische leider Largo Caballero wordt in Madrid gearresteerd. De
socialisten hadden een speciale zitting van de Cortes over de binnenlandse situatie
geboycot.
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16.
De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Eduard Beneš arriveert in Parijs
om met premier Pierre Laval te overleggen over de door de opkomst van Hitler
verslechterde situatie in Midden-Europa.

18.
Het Chinese Rode Leger begint onder leiding van Mao Zedong de Lange Mars, onder
meer vanuit de provincie Changding, om aan de omsingeling van de nationalistische
troepen te ontsnappen. →

20.
De synode van de Bekennende Kirche te Dahlem kondigt het kerkelijk noodrecht af
nu de officiële Evangelische Kirche geheel gelijkgeschakeld is.

23.
In Londen gaat de internationale Ontwapeningsconferentie met betrekking tot
marinezaken van start.

24.
Wegens meningsverschillen stapt Gandhi uit de Congrespartij.

Gestorven:
15.
Raymond Poincaré (20-8-1860) Frans conservatief politicus

Rust in Spanje hersteld
OVIEDO/BARCELONA, 18 oktober - In Spanje heeft het leger de opstand van de
revolutionaire arbeiders in het Noordspaanse mijngebied in Asturië bloedig
neergeslagen. Gisteren zijn de laatste verzetshaarden uitgeroeid. Zes dagen geleden,
op 12 oktober, is de provinciehoofdstad Oviedo op de opstandelingen veroverd. De
onlusten hebben aan 1300 arbeiders het leven gekost; zeker 3000 personen zijn
gewond geraakt.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

De revolutionaire woelingen braken op 5 oktober uit. Uit protest tegen de toetreding
van drie leden van de CEDA - een door het austro-fascisme geïnspireerde katholieke
partij - tot de regering-Lerroux, vielen revolutionaire arbeiders die dag verscheidene
kazernes van de guardia civil en de politie aan. Ze verzamelden alle wapens die ze
in handen konden krijgen. Rond de 8000 arbeiders, geschaard achter de leuze ‘Union,
hermanos proletarios’ (proletarische broeders, verenigt u), trokken naar Oviedo. In
de dorpen die zij onderweg bezetten en in Oviedo zetten zij revolutionaire sovjets
op en onteigenden zij fabrieken en andere ondernemingen. Zo'n veertig leden van
de guardia civil, alsmede fabriekseigenaren en priesters werden omgebracht. Op
advies van de generaals Francisco Franco en Manuel Goded zette de nationale regering
Marokkaanse troepen (zogenaamde Regulares) en eenheden van het
Vreemdelingenlegioen in.
Ook in andere delen van Spanje verzetten linkse groeperingen zich tegen de
deelneming van de CEDA aan de regering. Zij beschouwen deze gebeurtenis als een
eerste stap op weg naar de vestiging van een fascistische staat in Spanje. De
socialistische vakbond kondigde op 5 oktober een algemene staking in geheel Spanje
af. In Catalonië riep Luis Companys, de president van de linkse regionale Catalaanse
regering, de volgende dag de onafhankelijkheid van dit gebied uit. ‘De
monarchistische en fascistische krachten die al enige tijd getracht hebben de republiek
te verraden hebben hun doel bereikt,’ verklaarde hij 's avonds in Barcelona en hij
riep ‘de Catalaanse staat binnen de federale Spaanse republiek’ uit. Het leger greep
echter spoedig in en herstelde vrijwel zonder bloedvergieten de rust. In de ochtend
van 7 oktober zijn de leden van de regering-Companys gearresteerd.

Mao begint Lange Mars

Het Chinese Rode Leger onder leiding van Mao Zedong tijdens de Lange Mars.

NANJING, 18 oktober - Tachtigduizend communistische soldaten zijn aan een
grote uitbraakpoging begonnen nadat het Guomindang-leger erin slaagde hun
‘basisgebieden’ te bezetten of te omsingelen.
Het 1ste, 3de, 5de, 8ste en het 9de Rode Leger zijn begonnen vanuit hun
verzamelpunten in Changding, Ninghua, Ruijin en Yudu zich een weg naar het oosten
te banen. De legers staan onder leiding van Mao Zedong en Zhu De.
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Volgens een communiqué van het Rode Leger zou de tocht gemotiveerd zijn door
het verlangen aan het ‘noordelijk front’ deel te nemen aan het verzet tegen Japan.
Maar waarnemers in Nanjing hechten slechts propagandistische waarde aan deze
verklaring van de communisten en wijzen erop dat met deze mars een einde is
gekomen aan het bestaan van de Chinese Sovjet-republieken in Zuid-China.
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De moordenaar van koning Alexander wordt ter plekke neergesabeld.

Joegoslavische koning vermoord in Frankrijk
MARSEILLE, 9 oktober - De Joegoslavische koning Alexander is vandaag in
Marseille, waar hij aan een staatsbezoek aan Frankrijk zou beginnen, dooreen
Joegoslavische extremist vermoord. Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken,
Barthou, die de koning had begroet, kwam bij de aanslag om het leven.
De koning werd doodgeschoten toen hij met Barthou in een open auto het Place
de la Bourse in Marseille opreed. Een man, later geïdentificeerd als de voor de
Kroatische extremistische organisatie Ustasa werkende Montenegrijn Velicko Kerim,
sprong onder het roepen van ‘Leve de koning’ op de auto af en schoot de koning van
korte afstand dood. Ook Barthou werd getroffen. In de enorme consternatie na de
aanslag op de koning werd hij op het plaveisel gelegd en vergeten; een uur later bleek
hij te zijn doodgebloed.
Kerim werd door een van de officieren die de auto van de koning begeleidden,
met een sabel neergeslagen. Hij stierf ter plekke.
De Franse politie is onmiddellijk een klopjacht begonnen om de medeplichtigen
van Kerim te vinden. In Thononles-Bains en Melun zijn diverse Kroaten gearresteerd.
De Ustasa, waarvoor Kerim werkte, is een fascistische en separatistische
terreurorganisatie die strijdt voor een onafhankelijk Kroatië.
Alexander regeerde sinds januari 1929 als dictator, nadat Kroatische
parlementsleden naar aanleiding van de moord op hun leider het parlement de rug
hadden toegekeerd.
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3.
De Franse Hoge Commissaris van Syrië, Damien de Martel, stuurt het parlement
voor onbepaalde tijd naar huis, nadat het zich uitgesproken had tegen het Franse plan
om Syrië - zonder Libanon en Latakia - (schijn) onafhankelijkheid te verlenen.

6.
Tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten leveren een grote overwinning
voor Roosevelt op. →

8.
De Belgische socialistische leider Vandervelde stelt aanvaarding van het plan-De
Man als voorwaarde voor deelneming van de BWP aan de regering.

9.
In Frankrijk treedt het kabinet-Flandrin aan.

20.
In België treedt het kabinet-Theunis aan. Op sleutelposities zitten drie bankiers:
Theunis, Francqui en Gutt. →

21.
Door een uitzinnige menigte wordt de bemanning van het KLM-vliegtuig de Uiver
binnengehaald die tweede is geworden bij de handicap-race naar Melbourne. →

23.
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De Socialistische Arbeiders Internationale, waarin de Europese sociaal-democratische
partijen zijn verenigd, stemt in met de vorming van Volks frontregeringen, samen
met communisten en radicalen.

26.
De Duitse theoloog en hoogleraar Karl Barth wordt door de overheid van zijn leerstoel
ontheven.

26.
De Turkse regering decreteert de invoering van familienamen en de afschaffing van
titels als beij en pasja.

27.
Het nieuwe Belgisch kabinet-Theunis krijgt van de Kamer volmachten voor een jaar.

28.
In het Britse parlement waarschuwt Winston Churchill voor de opbouw van de Duitse
luchtvloot.

30.
In Egypte stelt koning Foead de grondwet buiten werking.

Geboren:
10.
Lucien Bianchi († 30-3-1969) Belgisch autocoureur

Gestorven:
15.
Anton C.R. Dreesmann (10-9-1854) Nederlands manufacturier van Duitse origine
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23.
Albert Funke Kupper (1894) Nederlands politiek tekenaar

Uiver terug na luchtrace

Onder grote belangstelling is de Uiver zojuist op Schiphol teruggekeerd.

SCHIPHOL, 21 november - Verwelkomd door tienduizenden wild enthousiaste
mensen is de Uiver teruggekeerd op Schiphol na de luchtrace Londen-Melbourne.
Op 24 oktober was de Uiver als tweede in de race in het Australische Melbourne
aangekomen, 90 uur en 22 minuten na het vertrek uit Londen. De KLM DC-2 moest
slechts de equipe van Campbell Black en Scott laten voorgaan.
De luchtrace heeft heel Nederland gefascineerd en het feest bij terugkeer liet dat
zien. De vier bemanningsleden K.D. Parmentier, J.J. Moll, C. van Bruggen en B.
Prins maakten onder andere een rijtoer door Amsterdam waarbij ze werden
toegezongen door 3000 schoolkinderen.
In het Carltonhotel was een officiële ontvangst. Daar zei KLM-directeur A.
Plesman: ‘Als we kunnen voorkomen dat er een gewapend conflict komt en

De bemanning van de Uiver: K.D. Parmentier, J.J. Moll, C. van Bruggen en B. Prins.

wij kunnen nog zeven jaar voortgaan, dan zal zich in die tijd een luchtvaart
ontwikkelen waarvan de beste onder ons niet gedroomd heeft.’

Democraten winnen in VS
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WASHINGTON, 6 november - De tussentijdse Amerikaanse verkiezingen - waarbij
een deel van het Congres is vervangen - hebben een klinkende overwinning opgeleverd
voor de Democratische partij. Die overwinning is des te opmerkelijker omdat bij de
zogenaamde ‘mid-term’-verkiezingen de partij van de zittende president vrijwel altijd
enig verlies moet incasseren.
Het tegendeel is nu het geval: in het Huis van Afgevaardigden hebben de
Republikeinen nog maar 103 zetels over (op een totaal van 435), terwijl de
Democraten na de verkiezingen in de Senaat zelfs over een tweederde meerderheid
beschikken, die hun positie vrijwel onaantastbaar maakt.
De nieuwe meerderheid in het Congres stelt president Roosevelt in elk geval in
staat zijn crisispolitiek, bekend als de New Deal, die de conservatieven veel te ver,
en de populistische stromingen lang niet ver genoeg gaat, met verdubbelde kracht
voort zetten.

Bankiers opgenomen in kabinet-Theunis
BRUSSEL, 20 november - In België heeft Georges Theunis een regering gevormd,
nadat op 13 november het kabinet-De Broqueville zijn ontslag had ingediend als
gevolg van interne onenigheid over de te volgen economische politiek.
In het kabinet-Theunis zitten 5 extra-parlementaire technici die vooral uit de
financiële wereld komen (Theunis, Gutt, Hiernaux, Charles en Francqui). De over
volmachten beschikkende regering wenste een op disipline gebaseerde economische
politiek te voeren en de waarde van de Belgische frank te verdedigen.
Toen dit laatste niet langer houdbaar bleek, nam de regering-De Broqueville, na
een bestaan van amper vier maanden, ontslag.
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1.
De partijsecretaris van Leningrad, Sergej Minorovitsj Kirov, wordt vermoord. →

3.
Dirigent Willem Mengelberg wordt bijzonder hoogleraar. →

3.
Bij decreet worden de Italiaanse koloniale bezittingen Tripolitanië en Cyrenaica
verenigd tot de kolonie Libië.

3.
Frankrijk en Duitsland worden het in Rome eens over de toekomst van het Saargebied.

3.
Wegens faillissement moet de Middenkredietbank van de Belgische Boerenbond
alle betalingen stoppen.

5.
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Bij Walwal, aan de grens van Somalië, vindt een incident plaats tussen Italiaanse en
Abessijnse troepen. →

10.
De Italiaan Luigi Pirandello krijgt de Nobelprijs voor literatuur. De vredesprijs gaat
naar de socialistische voorzitter van de Ontwapeningsconferentie, Arthur Henderson.

10.
De fascistische dictator van Letland, Karlis Ulmanis, maakt de oprichting van
concentratiekampen bekend om politieke tegenstanders uit te schakelen.

14.
De regeringen van Italië, Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije laten Washington
weten niet aan hun afbetalings verplichtingen inzake de oorlogsschulden te kunnen
voldoen. De Belgische regering deed dit al een dag eerder. Alleen Finland is in staat
te betalen.

16.
Bij de Portugese algemene verkiezingen wordt maar één partij toegelaten: de Partij
van Nationale Eenheid van dictator Salazar.

16.
In Leuven verschijnt het eerste nummer van het blad Nieuw Vlaanderen dat
federalistisch van uitgangspunt is. Gaston Eyskens zit in de redactie.

19.
Japan zegt de verdragen van Washington uit 1922 en 1930 inzake vermindering van
de vloten in de Grote Oceaan op.

19.
De Spaanse Cortes verdaagt het autonomiestatuut van Catalonië.
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27.
De sjah van Perzië maakt bekend dat de naam van het land officieel gewijzigd zal
worden in Iran.

Executies na dood Kirov
MOSKOU/LENINGRAD, 6 december - In Leningrad en Moskou zijn de afgelopen
dagen vele mensen gearresteerd en geëxecuteerd in verband met de moord op de
vooraanstaande Russische communistische leider Sergej Kirov, secretaris van de
CPSU in Leningrad, op 1 december. Kirov bevond zich toen in het Smolny Instituut,
het hoofdkwartier van de partij in Leningrad. Hij werd vermoord door Leonid
Nikolajev. Deze verbitterde communist wilde door zijn spectaculaire daad de aandacht
vestigen op de verwording en de bureaucratisering van de partij.
De staats- en de partijleiding hebben geschokt gereageerd op de dood van Kirov.
Onmiddellijk na het bekend worden van de moord is de wetgeving met betrekking
tot het terrorisme verscherpt: zaken van verdachten van terreurdaden of van de
voorbereiding daarvan dienen versneld behandeld te worden. In deze gevallen is
geen herziening van het vonnis mogelijk en moet de doodstraf onmiddellijk voltrokken
worden, aldus het decreet van het Centrale Uitvoerende Comité.
Rond de moord op Kirov bestaan nog vele vraagtekens. Merkwaardig is dat de
moordenaar enige dagen voor de moord in het partijhoofdkwartier door
veiligheidsagenten is aangehouden,

Stalin samen met Kirov (rechts).

maar, hoewel hij gewapend was, niet is gearresteerd. Zelfs zijn revolver werd hem
niet afgenomen. Dit heeft bij velen tot de suggestie geleid dat de NKVD, de
Sovjetrussische geheime dienst, Nikolajev met opzet in staat stelde zijn plan uit te
voeren. Op deze wijze zou Stalin, die hiertoe opdracht moet hebben gegeven, zijn
voornaamste mededinger uit de weg hebben geruimd.

Italië en Abessinië slaags
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WALWAL, 5 december - In de Abessijnse stad Walwal is het tot een vuurgevecht
gekomen tussen Italiaanse en Abessijnse troepen.
Walwal ligt ongeveer 120 kilometer van de niet-afgebakende grens tussen Abessinië
en Italiaans Somaliland. Italië maakt echter aanspraak op de waterbronnen in Walwal
en heeft er in 1930 een garnizoen gevestigd.
De schietpartij is een van de vele kleine schermutselingen tussen de legers van
Abessinië en Italië. De Italiaanse leider Benito Mussolini weigert echter internationale
arbitrage over het incident.
Hij eist financiële schadevergoeding en bestraffing van hen die schuldig zijn aan
de ‘agressie’ tegen Italië.
Mussolini heeft het incident aangegrepen om de oorlogsvoorbereidingen tegen
Abessinië voort te zetten. Zo'n oorlog moet niet alleen de grote nederlaag van
Italiaanse troepen in 1896 in Aduwa wreken maar ook Italië de gelegenheid geven
zijn grootsheid te tonen aan de wereld. Ook economische overwegingen spelen een
rol. Verovering van Abessinië zou Italië met de al bestaande kolonies Eritrea en
Somalië een belangrijk steunpunt geven in Afrika. Italië beklaagt zich erover dat
Abessinie, in strijd met een akkoord met Italië, aan Japan concessies voor de aanplant
van katoen heeft verleend. Italië heeft al aanzienlijke hoeveelheden wapens naar zijn
Oostafrikaanse kolonies gestuurd. De Fransen zijn benaderd met het verzoek Italië
de vrije hand te laten bij de ‘economische penetratie’ van het gebied.

Benoeming Mengelberg tot hoogleraar
UTRECHT, 3 december - De wereldvermaarde dirigent van het Concertgebouworkest
en vertolker van Mahlers werken, Willem Mengelberg, heeft in het Groot Auditorium
van het Universiteitsgebouw in Utrecht zijn inangurale rede gehouden over ‘De taak
en de studie der reproductieve toonkunst’. Dit naar aanleiding van zijn benoeming
tot bijzonder hoogleraar in de algemene muziekwetenschap ‘voor zoverre deze
grondslag is van de reproductieve toonkunst’.
Als gevolg van deze benoeming was het niet langer mogelijk dr. Smijers als
bijzonder hoogleraar te laten functioneren, zodat de regering wel verplicht was de
studie in de muziekwetenschap nu eindelijk volledig als academische studie te
erkennen, waardoor Smijers als buitengewoon hoogleraar kon worden aangesteld.
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1.
Moestafa Kemal Pasja, de president van Turkije, adopteert de achternaam Atatürk
(vader der Turken); premier Ismet Pasja de achternaam Inönü, naar de plaats waar
hij het Franse interventieleger in 1921 tweemaal versloeg.

4.
President Roosevelt lanceert in zijn State of the Union-speech als doelstelling van
zijn regering de vermindering van de werkloosheid met 3,5 miljoen mensen. In de
buitenlandse politiek zullende VS een strikte neutraliteitspolitiek voeren.

7.
In Marseille sluiten Frankrijk en Italië een pact waarbij de Fransen concessies doen
in Somalië in de hoop op Italiaanse steun tegen Duitsland.

10.
In Lissabon vindt de eerste zitting plaats van de Nationale Vergadering (met louter
Salazar-aanhangers) en de Kamer der Corporaties.

11.
Minister Van Cauwelaert neemt ontslag uit de regering-Theunis, na een heftige tegen
hem gerichte campagne in het blad Libre Belgique.

13.
De bevolking van het Saargebied spreekt zich met een meerderheid van 90, 3 procent
uit voor aansluiting bij Duitsland. →

13.
De Belgische regering vaardigt bij Koninklijk Besluiteen ordening van het
bedrijfsleven uit.

14.
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De oliepijpleiding van Irak (Mossoel) naar de Middellandse Zee wordt plechtig in
gebruik genomen.

19.
In Brussel vindt een massale demonstratie tegen de regering plaats. →

28.
In Moskou wordt het zevende Al-Russische Congres der Sovjets geopend.

30.
De Amerikaanse Senaat wijst opnieuw het lidmaatschap van de VS van het
Internationaal Permanent Hof van Justitie te Den Haag van de hand.

31.
Het aantal geregistreerde werklozen in Duitsland is gedaald tot onder de drie miljoen.

31.
In Groot-Brittannië worden plannen aangekondigd voor experimentele televisie. →

Geboren:
8.
Elvis Presley († 16-8-1977) Amerikaans zanger
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Saarland wil aansluiting

De Führer wordt uitbundig onthaald in Saarbrücken.

BERLIJN, 13 januari - De bevolking van het Saarland heeft zich vandaag in een
volksstemming met overweldigende meerderheid uitgesproken voor aansluiting bij
Duitsland. Ruim negentig procent stemde voor Duitsland. De uitslag van de stemming
wordt door Frankrijk niet aangevochten, daar deze onder toezicht van neutrale
waarnemers werd uitgevoerd. Ook de Volkenbond erkent de uitslag van het plebisciet.
Verwacht wordt nu dat per 1 maart het Saarland wordt samengevoegd met de rest
van Duitsland.
Vóór de verkiezingen hadden de katholieke bisschoppen van Duitsland een
bijzonder beroep op de Saarlanders gedaan om voor aansluiting bij Duitsland te
kiezen. De bisschoppen van de nabije bisdommen Speyer en Trier en kardinaal Adolf
Bertram van Breslau en drie dagen geleden nog kardinaal Michael von Faulhaber
hadden publiekelijk gebeden voor een goede afloop van de stemming in het Saarland
(dus een keuze voor Duitsland).
De uitslag van vandaag betekent dat enkele duizenden inwoners van het Saarland
deze kleine regio zullen gaan verlaten hetzij omdat zij Frans zijn, hetzij omdat zij
vanwege ras of politieke kleur verwachten geen bescherming te zullen genieten in
een toekomstig Duitsland.
De sociaal-democratische SPD in het Saarland is van plan om zichzelf nu op te
heffen. Sommige sociaal-democraten geven weliswaar de voorkeur aan aansluiting
bij Duitsland maar hadden als voorwaarde vastgelegd willen zien dat eerst de
Hitler-dictatuur voorbij zou moeten zijn. Voor de kleine communistische KPD in
het Saarland die in de campagne zeer actief was, heeft de nederlaag eveneens tot
gevolg dat men moet onderduiken of het land verlaten. Onder hen die het Saarland
gaan verlaten bevindt zich ook de jonge activist uit Wiebelskirchen Erich Honecker.
In de mijnstreek daar genoot de KPD van oudsher een sterke aanhang.

Crisisbeleid gelaakt
BRUSSEL, 19 januari - 50 000 arbeiders en beambten van de staat en de openbare
diensten hebben te Brussel mee gemarcheerd in een protestbetoging tegen de
‘verarmingspolitiek’ van de regering. In het kader van de planmatige deflatiepolitiek,
heeft het katholiek-liberaal ministerie-Theunis een aantal bezuinigingsmaatregelen
uitgevaardigd. Eén daarvan voorziet in de vermindering van de lonen, salarissen en
pensioenen van het overheidspersoneel met tien procent. Een andere beveelt de
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slagers hun prijzen met 10 procent te verlagen. Het neutrale Kartel van het
staatspersoneel en de Intersyndicale van de openbare diensten hebben samen de
manifestatie gepland, waarbij de christen-democraten zich uiteindelijk afzijdig hielden.
Ook het Vlaams syndicaat van het staatspersoneel en de kleinhandelaars hebben zich
aangesloten bij het protest tegen de ‘aanslag op de koopkracht’.

Groot-Brittannië krijgt televisie
LONDEN, 31 januari - De directeur-generaal van de PTT, Sir Kingsley Wood, heeft
vandaag aangekondigd dat in de tweede helft van dit jaar zal worden begonnen met
experimentele televisieuitzendingen in Londen.
De zender zal een bereik krijgen van veertig kilometer. De programma's zullen
worden samengesteld door de BBC. Afwisselend zal van het Baird-en het
Marconisysteem gebruik worden gemaakt. Beide zendsystemen zijn echter op
hetzelfde type televisietoestel te ontvangen.
Sir Kingsley Wood schatte de kosten van een televisieontvanger op £50 - 80, maar
vermoedde dat de prijs spoedig zal dalen, zodra de produktie in vrije concurrentie
wordt vergroot. Als onderwerpen voor televisieprogramma's noemde de
directeur-generaal sprekers, acteurs, artiesten, films, tennisreportages,
paarderenwedstrijden, optochten of de finish van een race.
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4.
Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten een akkoord over de Europese orde. →

6.
In Turkije vinden verkiezingen plaats voor de Vijfde Nationale Vergadering. Voor
het eerst hebben vrouwen kiesrecht.

6.
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Het in januari gestarte zevende Al-Russische Congres der Sovjets wordt afgesloten
met de instelling van een commissie die een grondwet moet opstellen. Als
verzoeningsgebaar van Stalin zitten hierin Radek en Boecharin.

9.
In België wordt de Kredietbank opgericht.

11.
De Volkenbond komt bijeen om het Italiaans-Abessijns geschil te bespreken. →

12.
De Belgische regering-Theunis stelt een Nationale Commissie van de Arbeid in, die
plannen voor crisisbestrijding moet opstellen.
Voorzitter ervan is minister Francqui, leden onder anderen Vandervelde en Van
Overbergh.

13.
De BWP-afgevaardigde voor Brussel, Paul-Henri Spaak, neemt ontslag als kamerlid
om tussentijdse verkiezingen met als inzet het plan-De Man uit te lokken.

15.
De Belgische regering verbiedt een socialistische demonstratie ten gunste van het
plan-De Man in Brussel die gepland was voor 24 februari.

15.
De Stillhalte-overeenkomst (moratorium voor Duitse oorlogsschulden) wordt door
vertegenwoordigers van de internationale bankwereld opnieuw verlengd.

17.
In Amsterdam verliest het Nederlands elftal met 2-3 van Duitsland. Tijdens het spelen
van de volksliederen brengen de Duitse spelers de Hitlergroet.
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17.
In Duitsland wordt de achturige werkdag verplicht ingevoerd.

23.
De Italiaanse regering stuurt de generaals De Bono en Graziani naar Eritrea.

24.
In een plebisciet spreekt de Zwitserse bevolking zich met 54 tegen 46 procent uit
voor versterking van het leger.

24.
Paraguay kondigt zijn vertrek uit de Volkenbond aan.

Gestorven:
8.
Max Liebermann (20-7-1847) Duits impressionistisch schilder

Volkenbond buigt zich over geschil Italië-Abessinië
GENEVE, 11 februari - Na een klacht van Abessinië over de dreigende Italiaanse
interventie heeft de Volkenbond besloten een arbitragecommissie in het leven te
roepen die een onderzoek moet instellen naar het vuurgevecht in december tussen
Italiaanse en Abessijnse troepen in Walwal. De verhouding tussen beide landen is
erg gespannen.
Abessinië is ongerust geworden over de oorlogsvoorbereidingen van Italië. Sinds
5 februari zijn in Italië twee devisies gemobiliseerd. De opgekomen militairen zijn
naar Catania en Syracuse en andere steden in het zuiden vervoerd, waar zij ingescheept
zullen worden voor Eritrea en Somaliland. Mussolini heeft zichzelf minister van
Koloniën gemaakt. De vooraanstaande fascistische generaal De Bono is tot Hoge
Commissaris voor Italiaans Oost-Afrika benoemd. Daarnaast heeft Italië in januari
een verdrag gesloten met Frankrijk. Het belangrijkste element hierin is het feit dat
er wordt gesproken van een gezamenlijk front tegen Duitsland, maar Mussolini heeft
ook de mogelijkheid van een invasie in Abessinië laten doorschemeren.
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Frans-Brits akkoord inzake Europese orde
LONDEN, 4 februari - Na langdurige discussies hebben de Franse en Britse regeringen
overeenstemming bereikt over de beste onderhandelingsmethode voor de Europese
herindeling.
Voorgesteld wordt dat een algemene overeenkomst, na onderhandelingen tussen
Duitsland en de andere machten, de ontwapeningsbepalingen uit het Verdrag van
Versailles zal vervangen en dat over een speciale luchtvaartconventie wordt
onderhandeld door de Westeuropese mogendheden.
Deze conventie zou wederzijds bindend moeten zijn tegen agressie in de lucht.
Frankrijk, Groot-Brittannië en de andere ondertekenaars zouden zich moeten
verplichten tot wederzijdse bijstand. Duitsland, Italië en België zijn al uitgenodigd
om het voorstel in overweging te nemen. De Britse ministers zegden toe te zullen
meewerken in de geest van het Frans-Italiaanse Verdrag van Rome, dat onderling
overleg vereist als Oostenrijk zou worden bedreigd. Zowel de Britse als de Franse
ministers hopen nu op directe en effectieve medewerking van Duitsland. Duitsland
zou in vrije onderhandeling met andere staten regelingen kunnen treffen voor zijn
eigen bewapening.
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1.
Op feestelijke wijze wordt het bestuur van het Saargebied overgedragen aan Duitse
autoriteiten.

15.
De dienstplicht in Frankrijk wordt door een besluit van de Assemblée verlengd van
één tot anderhalf à twee jaar.

16.
Hitler voert de algemene dienstplicht in en schendt daarmee de bepalingen van het
Verdrag van Versailles. →

18.
De Belgische regering besluit de gouden standaard te verlaten.

19.
Het Belgische kabinet-Theunis komt ten val. Koning Leopold III benoemt
demissionair premier Theunis tot informateur; het is voor het eerst in de parlementaire
geschiedenis van het land dat zoiets gebeurt.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

22.
In Duitsland begint de staats-omroep met regelmatige TV-uitzendingen met behulp
van een naar de Duitse radiopionier Paul Nipkow genoemde zender. In Berlijn worden
openbare gelegenheden ingericht om met het nieuwtje (drie avondvullende
uitzendingen per week) kennis te maken.

23.
De USSR verkoopt haar rechten van de Oostchinese spoorweg door Mantsjoerije
aan Japan.

24.
Op het landelijk congres van de Vlaamse oud-strijders wordt besloten een
volkscampagne te starten om de opzegging van het geheime Frans-Belgische militaire
akkoord te bewerkstelligen.

25.
In België treedt het centrum-linkse kabinet-Van Zeeland aan. De
sociaal-democratische politici zijn Hendrik de Man (Openbare Werken) en P.-H.
Spaak (PTT). →

26.
In het Memelgebied worden vier Duitstaligen wegens hoogverraad ter dood en twee
taalgenoten tot levenslang veroordeeld.

27.
In het Concertgebouw vindt een anti-NSB-manifestatie plaats in verband met de
komende NSB-Landdag. →

30.
De nieuwe Belgische regering devalueert de frank.
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Gestorven:
16.
John Macleod (6-9-1876) Canadees fysioloog van Britse origine; (gedeelde)
Nobelprijs 1923

Herbewapening Duitsland
BERLIJN, 16 maart - De Duitse Führer Adolf Hitler heeft vandaag over alle
radiozenders van zijn land aangekondigd dat Duitsland zich gaat herbewapenen.
Duitsland gaat 36 divisies oprichten, bestaande uit in totaal 550 000 man. Dit is 450
000 meer dan het Verdrag van Versailles toelaat. Bovendien schendt Hitler dit verdrag
door de militaire dienstplicht in te voeren.
Een week geleden al heeft Hitler aangekondigd dat zijn land een luchtmacht zal
opbouwen. Enkele dagen later ervoeren militaire attachés in Berlijn tijdens een bezoek
aan het rijksluchtvaartministerie van Hermann Göring dat de Duitsers reeds over een
nieuwe luchtmacht beschikken.
Met deze aankondigingen verrast Hitler niet alleen zijn eigen militaire leiding,
maar ook de vroegere geallieerden. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden een maand
geleden nog met elkaar overlegd om te komen tot een compromis met Duitsland over
de bewapening. Zo had men onder meer het plan opgevat om Duitsland een aantal
wapentypes toe te staan in ruil voor beperking op het gebied van de luchtmacht.
Voorts zouden veiligheidsgaranties voor Oosteuropese landen kunnen worden bepaald.
Ter bespreking van deze voorstellen wilde de Britse minister van Buitenlandse Zaken,
Sir John Simon, naar Berlijn komen, maar dit bezoek werd op het laatste moment
afgezegd wegens een zware verkoudheid van de Führer. In de wandelgangen werd
toen echter gefluisterd dat deze verkoudheid was bevorderd door een Brits Witboek
waarin kritiek was geuit op de Duitse wapen-activiteiten.
De jongste verklaringen van Hitler hebben nu een streep door de Frans-Britse
rekening gehaald. Een verwacht nieuw bezoek van de Britse minister zal dan ook in
een geheel andere context plaatsvinden. Het ziet er, gelet op de troebelen die er al
zijn met Mussolini wegens Abessinië, overigens niet naar uit dat Frankrijk en
Engeland maatregelen tegen Duitsland zullen nemen.

Mussert valt partijen aan
AMSTERDAM, 30 maart - Nadat enkele dagen geleden nog een grote anti-fascistische
bijeenkomst was gehouden in het Concertgebouw, hield de NSB vandaag in het
RAI-gebouw de derde Landdag. Er waren ongeveer 16 000 partijleden bij aanwezig.
Volgens voorzitter ir. A.A. Mussert telt de NSB op dit moment meer dan 40 000
leden.
In zijn rede stelde de NSB-voorzitter de christelijke partijen verantwoordelijk
‘voor de ontaarding der natie’, zoals hij het noemde.
Hij ging voorts in op de terreur welke, naar ir. Mussert stelde, wordt uitgeoefend
tegen de NSB. ‘Ze lasteren en liegen dat het geld voor de NSB uit het buitenland
komt,’ aldus de partijleider.
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Het economisch beleid van de regering-Colijn noemde ir. Mussert ‘een volkomen
fiasco’. ‘Men constateert een voortgaande afbraak van ons bedrijfsleven, terrorisering
door een leger van crisis-ambtenaren, verarming’.

Nederlandse sociaal-democraten beschouwen Mussert als Hitlers stroman.

‘Wij zullen’, aldus de spreker op de Landdag, ‘het volk bevrijden uit de knechtschap
der politieke partijen’.

Kabinet van Nationale Unie in België
BRUSSEL, 25 maart - Onder leiding van Paul van Zeeland is een regering van
Nationale Unie tot stand gekomen.
De uitgebreide regering van 15 leden bestaat uit 5 katholieken, 4 socialisten en 3
liberalen, naast 3 extraparlementairen, die wel elk tot één van de drie grote politieke
families behoren.
Onder in vloed van de socialisten neemt de regering zich voor een programma
van geleide economie uit te voeren, wat leidt tot heftige weerstand bij katholieke en
liberale politici.
Eén van de opvallendste maatregelen van de nieuwe regering-Van Zeeland is de
beslissing op 30 maart de Belgische frank met 28% te devalueren. De maatregel is
van cruciaal belang in de regeringspolitiek om de economische bedrijvigheid aan te
zwengelen en de werkloosheid te bestrijden.
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4.
Met een gevolg van 1000 mensen vertrekt de marionettenkeizer van de Japanse
vazalstaat Mantsjoekwo voor een officieel bezoek naar Tokio.

9.
De USSR en Duitsland sluiten een handelsakkoord.

11.
In het Italiaanse Stresa begint een topconferentie van Groot-Brittannië, Frankrijk en
Italië over de Duitse herbewapening.

11.
De Belgische Senaat amendeert het door de Kamer aangenomen wetsvoorstel over
het taalgebruik in het juridisch verkeer. De behandeling van de Taalwet wordt
terugverwezen naar de Kamer.

12.
De joodse en andere Duitse schrijvers/schrijfsters die door de nazi's niet als Arisch
beschouwd worden, worden uit de Kulturkammer gestoten en krijgen een
publikatieverbod.

14.
De conferentie te Stresa wordt beëindigd. In de slotverklaring blijkt overeenstemming
over de afkeuring van de schending door Duitsland van het Verdrag van Versailles,
maar niet over eventuele sancties.
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17.
De Volkenbond veroordeelt Duitsland wegens de herbewapening en besluit tot het
instellen van sancties.

18.
Bij Statenverkiezingen in Nederland behaalt de NSB bijna 8 procent van de stemmen.
→

19.
In België wordt per Koninklijk Besluit het Office de Rédressement Economique
(OREC) ingesteld, een adviesorgaan om de regering bij te staan in de bevordering
van het economisch herstel.

21.
Koning Boris van Bulgarije verbiedt alle politieke partijen.

23.
In Polen wordt na een negen jaar durende parlementaire behandeling de nieuwe
Grondwet aanvaard.

27.
In Brussel wordt de Wereldexpositie geopend. →

28.
De Ondergrondse van Moskou - met een lengte van 81 km - wordt in gebruik
genomen.

30.
In Istanboel wordt het Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht beëindigd.
De vertegenwoordigsters uit 30 landen hebben reden voor enig optimisme.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

423

Mussert behaalt grote overwinning

A. Mussert.

DEN HAAG, 18 april - Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft de
NSB van ir. A. Mussert bijna 8 procent van de stemmen gekregen.
De Nationaal-Socialistische Beweging kreeg zetels in alle provincies. In totaal
verwierf de partij 44 statenzetels.
Het hoogste stemmenpercentage heeft de NSB in Limburg verworven, 11,7 procent
tegen landelijk 7,9 procent. De slechtste resultaten bereikte de partij in Friesland
(3,2%) en Noord-Brabant (2,9%).
Opmerkelijk hoog was het resultaat in de kieskring Den Haag, waar 12 procent is
behaald.
Analyse van de stembusresultaten van de NSB leert dat men regionaal veel stemmen
heeft gekregen van ontevreden boeren terwijl nationaal veel middenstanders NSB
hebben gestemd met daarbij een flinke aanhang onder de beter gesitueerden vooral
in de grote steden.
De winst van de NSB is slechts in geringe mate afkomstig van de grote partijen;
die bleven in deze verkiezingen redelijk stabiel ten opzichte van de resultaten van
de kamerverkiezingen van 1933.

Wereldexpo in Brussel geopend
BRUSSEL, 27 april - Nadat er in de vorige eeuw drie wereldtentoonstellingen in het
Jubelpark in Brussel gehouden werden, is vanochtend de eerste op de Heizel geopend.
Omdat België honderd jaar onafhankelijk is, heten de paleizen dan ook passend de
Eeuwfeestpaleizen.
Meer dan dertig landen doen mee, er zijn een 140-tal paviljoenen waaronder een
paviljoen van de Belgische socialistische partij: Floréal. Zoveel mensen vroegen een
abonnement, dat ze niet op tijd verspreid konden worden.
Voor de plechtige opening arriveerde de koninklijke familie in een gala. De
koningin droeg een parelgrijs toilet. Bij de opening werd de ballon Belgica opgelaten.
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1.
De met Hitler bevriende cineaste Leni Riefenstahl krijgt de Duitse nationale filmprijs
voor haar documentaire van de NSDAP-partijdag van 1934 te Neurenberg: Triumph
des Willens.

2.
Frankrijk en de USSR sluiten een militair bijstandspact. →

2.
In Amsterdam wordt het jubileum van Willem Mengelberg gevierd.

5.
De oppositionele partijen in Joegoslavië winnen de algemene verkiezingen. De leider
van de verenigde oppositie is dr. Vladko Maček (Kroatische Boerenpartij) die tot
voor kort in de gevangenis zat.

5.
In Kester houdt het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) zijn eerste landdag.

6.
In de VS gaat de Works Progress Administration (WPA), een van de
New-Dealmaatregelen van president Roosevelt, van start; de WPA wil tegen redelijk
loon werk verschaffen op het gebied van openbare werken, de kunsten en wetenschap.
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8.
Hubert Pierlot wordt gekozen tot voorzitter van de Belgische Katholieke Unie.

12.
In Warschau overlijdt de Poolse dictator, maarschalk Josef Pilsudski (67), die sinds
1926 als alleenheerser heeft geregeerd. →

19.
De nazistische Sudetendeutsche Partei van Konrad Henlein behaalt bij
parlementsverkiezingen een grote overwinning.

21.
Naar aanleiding van het Frans-Russische bijstandsverdrag wordt de organisatie van
de Wehrmacht in handen van Hitler gelegd; Hjalmar Schacht wordt verantwoordelijk
voor de oorlogsindustrie.

27.
Het Amerikaans Hooggerechtshof verklaart de National Industrial Recovery Act,
een der pijlers van de New Deal, voor ongrondwettelijk.

29.
In Den Haag wordt het Gemeentemuseum geopend. →

31.
Het Franse kabinet-Flandin komtten val.

Gestorven:
19.
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Thomas Edward Lawrence, bijgenaamd Lawrence of Arabia (15-8-1888) Brits
archeoloog, diplomaat en verzetsstrijder

Overlijden van Pilsudski

Hitler woont de rouwdienst voor Pilsudski in de St.-Hedwigskirche bij.

KRAKAU, 15 mei - Tienduizenden huilende mensen hebben de begrafenisstoet
van maarschalk Pilsudski begeleid naar zijn graf in het Wawel Kasteel in Krakau.
De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door een legende die om zijn
persoon is ontstaan. De wijze ‘opa’ van het land zou over geniale ideeën beschikken;
zijn cultus werd consequent opgebouwd door de regeringspers, radio, schrijversen
scholen. Op het moment van de dood van Pilsudski vaart het land een duidelijke
anti-liberale en anti-linkse koers. De oppositie wordt hard behandeld, de censuur is
streng en voor de leden van de verboden communistische partij en oppositieleden
van de nationale minderheden is in een klein Witrussisch dorpje een concentratiekamp
opgericht naar Duits voorbeeld. De medewerkers van Pilsudski zijn duidelijk van
minder kaliber dan de gestorven maarschalk: er ontstaat daardoor een kortstondig
machtsvacuüm, opgevuld door rechtse, met nazi-Duitsland sympathiserende kolonels
die de macht met harde hand uitoefenen. Er volgen massale stakingen, terwijl de
kolonels de Poolse bevolking voor zich proberen te winnen door uitgesproken
nationalistische taal, anti-Oekraïnse en anti-semitische acties en geforceerde
polonisering van de overwegend niet-Poolse gebieden.

Frans-Russisch verdrag
PARIJS, 16 mei - Frankrijk gaat door met het geruime tijd geleden uitgestippelde
vriendschapsbeleid ten opzichte van Oost-Europa. Vandaag is met Tsjechoslowakije
een verdrag van wederzijdse bijstand gesloten. Op 2 mei sloot Parijs een zelfde
verdrag met Moskou, nadat Frankrijk de Sovjet-Unie in september vorig jaar kon
laten toetreden tot de Volkenbond.
Frankrijk voert dat beleid om zich te beveiligen tegen Duitsland, dat hevig aan het
herbewapenen is. Het vertrouwen van de Fransen in hun uit kazematten en forten
bestaande Maginotlinie in het noordoosten van het land is kennelijk niet voldoende,
evenmin als het vertrouwen in de vredelievendheid van de oosterbuur.
De toenadering tussen Frankrijk en de USSR heeft echter ook binnenlandse
gevolgen. Minister van Buitenlandse Zaken Laval, op bezoek in Moskou, heeft zich
gisteren door Stalin laten toevertrouwen dat deze ‘begrip’ heeft voor de Franse
herbewapening. Voor de Franse communisten houdt die verklaring in dat zij niet
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langer een uitsluitend pacifistische en internationalistische houding hoeven aan te
nemen. Zij mogen zich nu ‘vaderlandlievend’ opstellen, hetgeen hen uit hun isolement
haalt en de kansen op een linkse verkiezingsoverwinning vergroot.
In het slotcommuniqué erkennen beide landen de handhaving van de vrede door
een collectieve organisatie van de veiligheid als gezamenlijk doel.

Gemeentemuseum Den Haag geopend
DEN HAAG, 29 mei - Tegelijk met het Gemeentemuseum in Den Haag is de
muziekhistorische afdeling van dit nieuwe museum geopend. Hiermee is de
wereldberoemde instrumentencollectie benevens de omvangrijke bibliotheek van
wijlen dr. D.F. Scheurleer eindelijk definitief voor Nederland behouden en voor het
publiek toegankelijk.
De nieuwe conservator van deze afdeling is Dirk Balfoort. Het gebouw waarin dit
alles is ondergebracht is de laatste creatie van de bekende bouwmeester Berlage.
Op 2 mei werd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Willem Mengelberg
in het Concertgebouw in Amsterdam een groots opgezet Nederlands Muziek feest
georganiseerd.
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3.
De Kroaten besluiten het Joegoslavische parlement te boycotten.

4.
In Frankrijk treedt het kabinet-Laval aan.

7.
In Groot-Brittannië vormt Baldwin een nieuwe regering van nationale eenheid. →

9.
Japan dwingt China tot het sluiten van de Ho-Oemezoe-overeenkomst waarbij bepaald
wordt dat alle Japan-vijandige troepen Hopei moeten ontruimen.

12.
Tussen Bolivia en Paraguay wordt na drie jaar oorlog om het Gran Chaco-gebied
een wapenstilstand gesloten. →

15.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In Washington overleggen de landen met oorlogsschulden aan de VS over verder
uitstel van de betalingen.

15.
De Belgische Kamer neemt de Taalwet-Marck inzake het taalgebruik in het juridisch
verkeer aan. →

17.
In Oostenrijk wordt een wet op de Corporaties van kracht.

18.
In Londen worden Duitsland en Groot-Brittannië het eens over de maximale omvang
van de Duitse vloot: in tonnage een derde van de Britse. →

23.
De Britse minister Anthony Eden biedt Mussolini het gebruik aan van de haven Zeila
in Brits-Somalië op voorwaarde dat Italië afziet van actie tegen Ethiopië. Mussolini
gaat er niet op in.

26.
In Duitsland wordt de Arbeidsdienst voor schoolverlaters, die tot nu toe vrijwillig
was, gedurende een half jaar verplicht.

26.
Bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam krijgt links de absolute
meerderheid. →

27.
Een Brits volkspetitionnement voor vrede, ontwapening en internationale
samenwerking in de Volkenbond, de zo genaamde Peace Ballot, is ondertekend door
11,5 miljoen mensen.
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Geboren:
21.
Françoise Sagan (ps. van Françoise Quoirez) Frans romanschrijfster

Gestorven:
7.
Ivan Vladimirovitsj Mitsjoerin (28-10-1855) Russisch botanicus

Een agent salueert, wanneer een sombere premier Stanley Baldwin hem passeert op weg naar het
Lagerhuis.

Baldwin formeert kabinet
LONDEN, 7 juni - Premier Ramsay MacDonald heeft vanmiddag zijn ontslag
ingediend. Stanley Baldwin heeft van de koning opdracht gekregen een nieuwe
regering te vormen en te leiden. Premier Baldwin brengt slechts enkele wijzigingen
in het kabinet aan die het nationale karakter niet aantasten. Het was de wens van
MacDonald dat het nationale karakter gehandhaafd blijft en daarmee ook het beleid,
dat het land tot dusver met enig succes door de huidige moeilijkheden heeft geholpen.
MacDonald blijft een post in het kabinet bezetten, zij het een die hem aanmerkelijk
minder belast. Hij is benoemd tot Lord President van de Council. Zijn zoon Malcolm
is door premier Baldwin benoemd tot minister van Koloniën. Hij is het jongste lid
van het kabinet.
De gehele kabinetshervorming nam slechts enkele uren in beslag, zodat de
werkzaamheden van het Lagerhuis en de regering geen vertraging behoeven te
ondervinden.
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Linkse zege in Amsterdam
AMSTERDAM, 26 juni - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam heeft
links de absolute meerderheid behaald.
Opvallend groot was de winst van de communisten die van 4 naar 7 raadszetels
zijn gegaan.
De SDAP ging in de hoofdstad van 16 naar 17 zetels.
In totaal telt de hoofdstedelijke raad 45 zetels, echter verdeeld over 12 partijen.
Na deze verkiezingsuitslag maakt de CPH - mede onder invloed van een uitspraak
van de Communistische Internationale dat samenwerking binnen links tegen het
fascisme gewenst is - avances naar de SDAP. Deze wijst ze echter af.
Amsterdam krijgt drie socialistische wethouders, De Miranda, Boekman en Van
Meurs.
De overige drie wethouders Baad, Kropman en Rustige, komen uit confessionele
hoek.

Taalwet in België aangenomen
BRUSSEL, 15 juni - De wet die het taalgebruik in gerechtszaken moet regelen is
eindelijk uitgevaardigd. In de Belgische Kamer werd de wet met 95 tegen 40 stemmen
en 22 onthoudingen aangenomen. Daarmee is de taalkwestie in een derde belangrijke
publieke sector, na de administratie en het onderwijs, geregeld.
De wetgeving op justitieel gebied kent een lange voorgeschiedenis, ook omdat de
in de politieke wereld sterk vertegenwoordigde Franstalige advocaten zich lang tegen
een dergelijke wetgeving verzetten. Met name in de Senaat leidde dat verzet tot
obstructiepogingen.
De wet bepaalt vooral dat alle zaken voor rechtbanken in Vlaanderen in het
Nederlands hun beslag dienen te krijgen, dat advocaten in Vlaanderen hun pleidooien
in het Nederlands dienen te houden, dat magistraten in Vlaanderen over een Vlaams
diploma moeten beschikken, en dat voor een deel van de Brusselse magistratuur de
kennis van het Nederlands vereist is. Een aantal tegemoetkomingen aan de
Franstaligen zal tot flamingantisch verzet tegen deze taalwet leiden.

Groot-Brittannië en Duitsland eens over vlootsterkte
BERLIJN, 18 juni - Duitsland en Groot-Brittannië hebben na weken van
onderhandelen een akkoord bereikt over de wederzijdse vlootsterktes. Daarin wordt
bepaald dat Duitsland een maximale oorlogsvloot van 35 procent van de sterkte van
de Britten mag opbouwen. Wat duikboten betreft beperkt Duitsland zich volgens het
akkoord vrijwillig tot een percentage van 45 procent van het Britse totaal. In geval
van crises mag dit echter tot honderd procent worden verhoogd.
De Duitse krant Völkischer Beobachter prijst het akkoord als ‘de overwinning van
een eerlijk bespreking’. De Britse Times wijst erop dat de overeenkomst niet
beschouwd moet worden als een vermindering van de vriendschap tussen Engeland,
Frankrijk en Italië. Engeland zoekt geen nieuwe relaties ten koste van oude
vriendschappen, meent de krant.
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Het verdrag is in Londen tot stand gebracht door de speciale ambassadeur, von
Ribbentrop. Het bevestigt in de praktijk ook het stilzwijgende fiat van de
ex-geallieerden met betrekking tot de Duitse herbewapening. In het Noorditaliaanse
Stresa was in april op een speciale conferentie al aangeduid dat de geallieerden niets
wilden doen tegen de Duitse overtreding van het Verdrag van Versailles, ook al was
daar nog verbale kritiek geuit op de eenzijdige Duitse aankondigingen.

Wapenstilstand tussen Bolivia en Paraquay
ASUNCION, 12 juni - Een wapenstilstand heeft een einde gemaakt aan de
Chaco-oorlog tussen Bolivia en Paraguay. De oorlog, die in 1932 uitbrak, heeft als
inzet de controle over een tropisch laagland, de Chaco, die door beide landen opgeëist
wordt. In het gebied wordt de aanwezigheid van olie vermoed, maar deze is niet
bewezen.
De wapenstilstand is tot stand gekomen dank zij de inspanningen van de Argentijnse
minister van Buitenlandse Zaken, Carlos Saavedra Lamas. Argentinië heeft grote
belangen, onder andere grondbezit, in Paraguay. Saavedra krijgt voor zijn bemiddeling
de Nobelprijs voor de vrede. De legers van de twee strijdende landen zijn volledig
uitgeput. De bloedige oorlog werd uitgevochten in oerwoud, moerassen en
woestijngebied. Ziekten, malaria, dysenterie en gele koorts, alsmede slangebeten en
giftige insekten hebben de troepen gedecimeerd. Minstens 60 000 Bolivianen en
evenzoveel Paraguayanen zijn gesneuveld.
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1.
In Scheveningen komt de arbitragecommissie voor het Italiaans-Abessijns geschil
bijeen.

4.
Ondanks oppositie van de Kleine Entente en Frankrijk gaat de Oostenrijkse
regering-Schussnigg ertoe over de anti-monarchistische wetten in te trekken en een
deel van de genaaste bezittingen der Habsburgs te restitueren. Prins Rüdinger von
Starhemberg van de Heimwehr had hierop aangedrongen.

5.
President Roosevelt ondertekent de National Labor Relations Act, die stemprocedures
bij het afsluiten van CAO's regelt en waarin het recht op organisatie in vakbonden
is verankerd.

12.
De nieuwe Belgische regering-Van Zeeland gaat over tot de diplomatieke erkenning
van de USSR.

13.
De VS en de USSR sluiten een handelsverdrag.
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14.
De katholieke bisschop van Münster, mgr. Clemens von Galen, spreekt zich uit tegen
het nationaal-socialisme en probeert het optreden van partij-ideoloog Alfred
Rosenberg op een West-faalse gouwdag te verhinderen.

16.
Minister zonder portefeuille Hanns Kerrl wordt belast met kerkelijke aangelegenheden
met de opdracht de oppositie in de Kerk uit te roeien.

23.
De RKSP-fractie in de Tweede Kamer keen zich tegen de bezuinigingen. →

26.
De Spaanse Cortes gaat akkoord met een wet ter hervorming van de landbouw.

27.
De Chinese rivieren Yangzi Jiang en Hoangho treden buiten hun oevers met een nog
rampzaliger gevolg dan de overstroming van 1931. →

27.
De Franse regering-Laval krijgt van de Assemblée uitgebreide volmachten.

28.
De Belg Romain Maes wint de Tour de France. →

31.
Het derde kabinet-Colijn, in feite een restauratie van het vorige, is tot stand gekomen.
→
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Gestorven:
12.
Alfred Dreyfus (9-10-1859) Frans officier

Derde kabinet met Colijn als premier
DEN HAAG, 31 juli - Nadat op 23 juli de RKSP-fractie in de Tweede Kamer zich
tegen de bezuinigingsplannen van het tweede kabinet-Colijn had verklaard, waarna
de regering aftrad, is vandaag het derde kabinet-Colijn beëdigd.
Het nieuwe ministerie is in feite een restauratie van het vorige. Zelfs de RKSP
levert weer ministers (Van Schaik, Deckers en Gelissen op respectievelijk Justitie,
Defensie en - het nieuwe ministerie - Handel, Nijverheid en Scheepvaart), ondanks
het feit dat deze partij de crisis veroorzaakte en hoewel nog op 6 juni minister van
Economische Zaken mr. M.P.L. Steenberghe (RKSP) aftrad omdat volgens hem
devaluatie van de gulden onvermijdelijk is geworden. In een commentaar heeft het
dagblad Het Volk gezegd: ‘De crisispolitiek van Colijn, waar ons volk de wrange
vruchten dagelijks van te verteren krijgt, is weer aan bod, voorlopig. De heer Colijn
heeft één slag gemaakt, doch daarmee heeft hij het spel nog niet gewonnen.’ En de
NRC: ‘Van een beginselloos beleid verwachten wij weinig goeds.’

Overstromingen teisteren China
NANJING, 27 juli - Door aanhoudende regenval zijn drie rivieren in het noordoosten
van China buiten hun oevers getreden. Zeventien districten zijn door de ramp
getroffen. Eerder deze maand vond een dijkdoorbraak van de Gele Rivier in de
provincie Shandong plaats. Daardoor werden twee miljoen mensen getroffen.
Dijkdoorbraken vonden ook plaats in de provincie Jiangxi. Op honderd plaatsen
vonden dijkbreuken van de Yangzi Jiang plaats. De helft van de provincie Jiangxi
kwam onder water te staan.
Volgens schattingen zijn 200 000 mensen deze maand bij de overstromingen in
China omgekomen.

Maes rijdt volle Tour in het geel
PARIJS, 28 juli - Naar het voorbeeld van Ottavio Bottecchia in 1924 heeft Romain
Maes in deze Tour de France van de eerste tot de laatste dag in het geel gefietst. In
de eerste rit van Parijs naar Rijsel ging Maes op bevel van zijn ploegleider, Karel
Stevaert, alleen in de aanval. Daarbij had hij veel geluk toen hij in Haubourdin door
een gesloten overweg kon glippen en zo een voorsprong van bijna vier minuten
verwierf op de Franse concurrenten Antonin Magne en Charles Pélissier. Die
achterstand hebben de Fransen niet kunnen goedmaken.
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2.
De Britse koning bekrachtigt de tweede Government of India Act, die onder andere
de provincies grotere autonomie verschaft. →

3.
Paus Pius XI benoemt mgr. Johannes de Jong tot hulpbisschop van Utrecht.

4.
Te St. Kruis-Male, in de buurt van Brugge, wordt in de open lucht de eerste landdag
van de Verdinaso gehouden.

7.
Bij de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging van Danzig behalen de nazi's
60% van I de stemmen.

13.
Gouverneur-generaal De Jonge zorgt voor opschudding door Mussert te ontvangen.
→

14.
President Roosevelt ondertekent de Social Security Act. →
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16.
Een topontmoeting in Parijs tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië over de
spanning in de Hoorn van Afrika loopt op niets uit als Mussolini het aanbod van
financiële steun voor de ontwikkeling van Abessinië afwijst.

18.
De IJzerbedevaart te Diksmuide staat in het teken van de opzegging van het geheime
Frans-Belgische militaire akkoord.

20.
De president van Ecuador, Ibarra, wordt door een coup ten gunste van generaal Pons
afgezet.

20.
Het zeven de Kominterncongres in Moskou wordt afgesloten met het zingen van de
Internationale. Het congres heeft de volksfrontpolitiek gesanctioneerd. →

22.
Na het mislukken van het overleg met Italië over Abessinië is de Britse regering
geporteerd voor economische sancties tegen Italië.

26.
In Tilburg breekt een massale textielarbeidersstaking uit. De leiding ervan berust bij
de door de CPH geïnitieerde Roode Vakbewegingsoppositie (RVO).

29.
Te Küssnacht (Zwitserland) verongelukt koningin Astrid van België. →

31.
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President Roosevelt ondertekent de Neutrality Act, die wapenexport aan
oorlogvoerende landen verbiedt.

Gestorven:
30.
Henri Barbusse (17-5-1873) Frans dichter

Mussert in Indië
BATAVIA, 13 augustus - Kort voor zijn terugkeer naar Nederland heeft
gouverneur-generaal jhr. mr. B.C. de Jonge een tweede audiëntie verleend aan
NSB-leider ir. A. Mussert.
Mussert maakt sinds 24 juli een rondreis door Nederlands Oost-Indië. Tienduizend
partijleden namen afscheid toen hij met De Sperwer van Schiphol vertrok.
Al direct na aankomst in Batavia was Mussert door De Jonge ontvangen. Hierdoor
ontstond in Den Haag verlegenheid omdat sinds begin van dit jaar voor ambtenaren
een verbod bestaat op het lidmaatschap van de NSB. Overigens geldt dit verbod niet
voor Indië.
In een rede tijdens zijn bezoek heeft Mussert zijn onvoorwaardelijke steun
toegezegd aan de regering in Nederlands-Indië. Hij merkte op: ‘Het regeringsbestel
in Nederlands-Indië is in hoofdzaak fascistisch. Het regeringsbestel kent een
gouverneur-generaal die verantwoording schuldig is aan de kroon maar die echter
al zijn beslissingen neemt op eigen verantwoordelijkheid.’

Social Security Act ondertekend
WASHINGTON, 14 augustus - President Roosevelt heeft de Social Security Act
ondertekend, de wet waarmee het tweede deel van zijn New Deal, ook wel Fair Deal
genoemd, wordt ingeluid. Voor een belangrijk deel is de wet bedoeld om de critici
van links de wind uit de zeilen te nemen, mensen als de gepensioneerde arts Francis
Townsend, die propageert dat mensen vanaf hun 60ste 200 dollar per maand krijgen
uitgekeerd, of senator Huey Long, die ijvert voor een jaarinkomen voor ouden van
dagen van 5000 dollar.
Volgens de aangenomen wet krijgen bejaarden pensioenen, komt er een verzekering
voor werklozen, worden behoeftige bejaarden en invaliden ondersteund en wordt
ook voorzien in weduwen- en wezenuitkeringen. De meeste uitkeringen lopen via
de lokale overheid, alleen de oude-dagvoorziening gaat via de federale overheid.
Werknemers en werkgevers moeten 1 procent van het salaris van de betrokkene
betalen, welk percentage geleidelijk wordt opgetrokken tot 3 in 1949. Vanaf 1 januari
1942 zullen gepensioneerden uitkeringen ontvangen die variëren van 10 tot 85 dollar
per maand, afhankelijk van hun gemiddelde salaris en de tijd dat zij premie hebben
betaald.
Op 30 augustus wordt ook de wet op de vermogensbelasting aangenomen, waarbij
inkomens boven de 50 000 dollar extra worden belast, maar die uiteindelijk niets
verandert aan de inkomensverdeling in de VS.
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Komintern voor volksfrontpolitiek

Leden van de Sovjetleiding: uiterst rechts Stalin, naast hem Dimitroff.

MOSKOU, 20 augustus - In Moskou heeft de Komintern zich vandaag op de
laatste dag van het Zevende Wereldcongres uitgesproken voor de volksfrontpolitiek:
de ‘sociaal fascismelijn’ is verlaten. De zogenoemde linkse koers van de Komintern,
die sinds 1928 van kracht is geweest, voorzag tot dusverre in een beleid van
antagonisme ten aanzien van sociaal-democraten: de sociaal-democratie, aldus de
Komintern (en het Sovjet-bewind), is een gematigde vleugel van het fascisme. Zowel
het fascisme als de sociaal-democratie verleent immers de bourgeoisie hand- en
spandiensten bij de onderdrukking van het proletariaat. En aangezien het
Westeuropese proletariaat zich eerder door het ‘sociaalfascisme’ van de
sociaal-democraten laat bedriegen dan door het fascisme, waren de sociaal-democraten
belangrijker tegenstanders van de communistische partijen dan de fascistische vijand
en moesten de sociaal-democraten heviger worden bestreden. Op dit beleid is de
Komintern, in navolging van de Sovjet-Unie overigens, op het Zevende Wereldcongres
teruggekomen. Het streven van de communisten moet nu gaan in de richting van een
bondgenootschap met de sociaal-democraten ter bestrijding van het fascisme, dat
weer de belangrijkste vijand van communisme en proletariaat is. Ook andere
anti-fascistische partijen en bewegingen moeten bij dit bondgenootschap worden
betrokken. Het tot dusverre overheersende antagonisme tussen communisten en
sociaal-democraten heeft in Duitsland de opkomst van Hitler mogelijk gemaakt. De
Sovjet-Unie heeft tegen die opkomst niets gedaan, mede in de verwachting dat een
nazi-regime een proletarische revolutie in Duitsland zou vergemakkelijken. Op het
gebied van de buitenlandse politiek heeft de Sovjet-Unie zelf de afgelopen jaren al
een ommezwaai gemaakt. De rigoureuze radicalisering van de interne verhoudingen
als gevolg van de geforceerde industrialisatie en de collectivisatie van de landbouw
ging gepaard met een internationaal isolement. De laatste jaren is daar onder
volkscommissaris Litvinov verandering in gekomen. Moskou is op zoek naar
betrouwbare partners en streeft naar een beleid van collectieve veiligheid. Met een
groot aantal landen zijn diplomatieke betrekkingen aangeknoopt; de Sovjet-Unie is
vorig jaar lid van de Volkenbond geworden en met landen als Finland, Estland,
Letland, Polen, Frankrijk en Tsjechoslowakije zijn niet-aanvals- of
samenwerkingsverdragen getekend.
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Koningin Astrid komt om
BRUSSEL, 29 augustus - Groot was de verbazing van de Brusselaars toen vanmiddag
de rouwklokken van de Sint-Michiels kathedraal begonnen te luiden. Uit speciale
edities van de kranten vernam het verslagen publiek dat koningin Astrid vanochtend
bij een auto-ongeval in Zwitserland omgekomen is.
Koning Leopold III zat zelf aan het stuur. Bij Küssnacht raakte zijn auto van de
weg en botste tegen een boom alvorens in het Vierwoudstedenmeer terecht te komen.
Koning en koningin werden uit de auto geslingerd, de koningin tegen een boom. Zij
overleed in de armen van haar echtgenoot aan een dubbele schedelbreuk.
De koningin was nog geen dertig jaar.

Het opgebaarde lichaam van Astrid.

Het wrak van de auto waarmee koningin Astrid verongelukte, wordt opgedregd uit het
Vierwoudstedenmeer.

India Act door koning bezegeld
LONDEN, 2 augustus - De Engelse koning heeft vandaag de nieuwe Government
of India Act bekrachtigd die eerder zowel door Lager- als Hogerhuis was aangenomen.
Tegen de wet, die een aantal hervormingen van het bestuur in India regelt, is fel
opposite gevoerd door de Conservatieven onder leiding van Winston Churchill. Hij
verweet de Britse regering dat zij India ‘voor Engeland verloren zal doen gaan’.
De tekst van de nieuwe wet bestaat uit 451 paragrafen en 15 aanhangsels. De
belangrijkste bestuurshervormingen zijn een verregaande autonomie voor de elf
provincies en een federatief verband tussen de provincies en vorstendommen van
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India. Er zal in elke provincie een ministerie worden gekozen dat verantwoording
verschuldigd is aan een door Indiërs gekozen volksvertegenwoordiging. Dit ministerie
heeft zeggenschap in een uitgebreid en nauwkeurig omschreven deel van de
regeringszaken, maar niet álle. De gouverneurs en de onderkoning houden bepaalde
bevoegdheden en kunnen zelfs in noodgevallen de grondwet buiten werking stellen.
Om die reden heeft de oppositie de wet verworpen.
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3.
Het arbitragetribunaal van de Volkenbond dat het Wal-Wal-incident tussen Italiaanse
en Abessijnse troepen heeft onderzocht, kan geen uitspraak doen over de schuldvraag
omdat onduidelijk is onder welke soevereiniteit Wal-Wal valt.

6.
In Genève wordt een bemiddelingscomité ingesteld voor de Italiaans-Abessijnse
kwestie, bestaande uit vertegenwoordigers van Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje,
Polen en Turkije. De Spanjaard Salvador de Madariaga wordt voorzitter.

10.
In Kenia vindt een protestbijeenkomst plaats van blanke boeren die uit zijn op een
grotere eenheid met Oeganda en Tanganyika.

15.
Op de nazi-partijdag worden de zogenaamde Neurenberger wetten geproclameerd:
joodse Duitsers worden tot tweederangs burgers gedegradeerd; gemengde huwelijken
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worden nietig verklaard. De swastika (hakenkruis) wordt de officiële nationale vlag.
→

17.
Manuel Luis Quezon y Malina wordt de eerste president van de semi-autonome
republiek der Filippijnen.

21.
Mussolini verwerpt de voorstellen van de commissie-De Madariaga.

22.
In het Russische Rode Leger worden de tijdens de Revolutie afgeschafte militaire
rangen weer ingesteld.

26.
Na bemiddeling van de burgemeester wordt de Tilburgse textielstaking, die een
maand geleden uitbrak, zonder succes afgebroken. →

28/29.
In Utrecht vindt een demonstratief congres van SDAP/NVV plaats als start van de
campagne voor het Plan van de Arbeid.

29.
Haile Selassie kondigt de algemene mobilisatie af nadat Italië de
Volkenbondsvoorstellen heeft afgewezen.

Gestorven:
30.
Johannes Dominicus Jozef Aengenent (14-3-1873) Nederlands prelaat en socioloog.
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Textielstaking beëindigd

Links: politie begeleidt werkwillige arbeiders. Rechts: Tilburgs stakingsaffiche.

TILBURG, 26 september - Op een druk bezochte vergadering op de Tilburgse
wielerbaan heeft het stakingscomité de textielarbeiders, die ruim een maand hebben
gestaakt, aangeraden het werk te hervatten en het door bemiddeling van de Tilburgse
burgemeester tot stand gekomen compromis met de werkgevers te aanvaarden. Met
grote meerderheid zijn de stakers met dit voorstel akkoord gegaan.
De staking brak eind augustus uit, uit protest tegen de verlaging van de lonen die
de Tilburgse wolfabrikanten op 25 augustus aankondigden. In een dertigtal fabrieken
werd niet of slechts gedeeltelijk gewerkt. Op 11 september was het aantal stakers de
4200 gepasseerd.
De staking werd niet door de vakbonden ondersteund. Het hoofdbestuur van de
R.-K. Textielarbeidersbond ‘Sint Lambertus’ maande zijn leden aan het werk te
blijven en onder geen beding het werk neer te leggen. Maar ook de christelijke
vakbond Unitas en de NVV-bond De Eendracht weigerden de stakingskassen te
openen. De arbeiders, onder leiding van de stakingsleiders Spijkers en Coolen, gaven
geen gehoor aan het advies van de bonden om met 5 procent loonsverlaging genoegen
te nemen. ‘Weg met de loonsverlaging, erkenning van de staking door de vakbonden,’
was hun leuze.
De Tilburgse werkgevers, verenigd in de Tilbugsche Fabrikanten Vereeniging,
waren niet bereid aan de eisen van de stakers tegemoet te komen. Zij kregen steun
van de Tilburgse geestelijkheid, die zich met ‘een ernstige vermaning’ tot de stakende
textielarbeiders richtte. Het is duidelijk ‘dat het verzet, ontketend door communistische
elementen, in geen enkel opzicht heil kan brengen maar bij verdere voortduring de
betrokkenen slechts bloot kan stellen aan steeds grotere lichamelijke en geestelijk
ellende’. Het compromis dat nu uit de bus is gekomen - een gefaseerde invoering
van de gewraakte loonsverlaging - geldt als een overwinning van de wolfabrikanten.

Neurenburger nazi-wetten
BERLIJN, 15 september - Op het zevende congres van de Duitse NSDAP in
Neurenberg is besloten om ‘de joden de medewerking aan het politieke leven in
Duitsland te ontzeggen’. Dit besluit werd genomen op instigatie van de partijleiding.
Voorts werd in het pompeuze Neurenberg, waar het Zeppelinfeld is veranderd in een
reusachtig marcheerterrein met gigantische nazivaandels tegen een hoge
neo-classicistische muur, bepaald dat de nazi-vlag voortaan de officiële Duitse vlag
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is. Het betreft hier de bekende rood-wit-zwart gekleurde vlag, die een zwart hakenkruis
in een witte cirkel, omgeven door een rood vlak, laat zien.
De anti-joodse bepalingen van Neurenberg hebben tot scherpe protesten in het
buitenland geleid. Vele particuliere organisaties hebben in woord en geschrift van
hun afschuw blijk gegeven en hernieuwd tot het boycotten van Duitse produkten
opgeroepen. Het ‘Blutschutzgesetz’ degradeert de joden in Duitsland tot tweederangs
burgers. Zij komen niet in aanmerking voor een nieuw in te voeren rijksburgerbewijs
dat recht verschaft op de gebruikelijke service van de diverse overheden. Voorts zijn
huwelijken tussen joden en niet-joden verboden. Huwelijken die toch worden gesloten
zijn ongeldig, ook wanneer ze in het buitenland zijn gesloten. Geslachtsverkeer tussen
joden en niet-joden wordt bovendien strafbaar gesteld. Joden mogen ook geen Duits
personeel dat jonger dan 45 jaar is, meer in dienst nemen. Een speciale paragraaf
stelt vast dat joden zich ook niet mogen uiten als Duitsers. Zo mogen zij geen Duitse
vlag hijsen en ook de rijkskleuren rood-wit-zwart niet laten zien.
Op overtreding van dit ‘Blutschutzgesetz’ zijn zware gevangenisstraffen gesteld.
Het kritische deel van de Evangelische Kerk, georganiseerd in de ‘Bekennende
Kirche’, heeft zich buitengewoon negatief over de nieuwe wetten uitgelaten.
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2.
Italië valt met 18 divisies Abessinië binnen.

5.
President Roosevelt stelt een embargo in op alle wapenexport met bestemming Italië
of Abessinië. Hij handelt hiermee volgens de Neutrality Act van augustus.

6.
De grensplaats Adoea, waar in 1896 de negus Menelik II de Italiaanse invasiemacht
verpletterend versloeg, wordt door Italianen bezet.
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6.
De Hongaarse dictator Gombos overlijdt.

7.
In Wenen zet kanselier Schussnigg minister van Binnenlandse Zaken Fey en zijn
nazi-vrienden door een bloedeloze staatsgreep aan de kant.

8.
Landsbury treedt af als leider van de Labourparty en wordt opgevolgd door Clement
Attlee.

10.
De in spoedzitting vergaderende Volkenbond verklaart dat Italië het Handvest van
de volkerenorganisatie heeft geschonden. →

10.
Generaal Giorgios Kondylis pleegt in Griekenland een coup en zet de Nationale
Vergadering onder druk om de monarchie weer in te stellen.

10.
In New York gaat de opera van George Gershwin, Porgy and Bess, in première.

19.
De Volkenbond spreekt zich uit voor economische sancties tegen Italië.

19.
Het Rode Leger van Mao Zedong bereikt met 10 000 van de oorspronkelijke 80 000
getrouwen Shanxi, het doel van de Lange Mars. →
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20.
In Madrid betogen 400 000 mensen tegen het fascisme.

20.
In Brussel wordt het antifascistisch Volksfront opgericht.

21.
Het Duitse uittreden uit de Volkenbond wordt rechtsgeldig na het betalen van 5
miljoen Zwitserse frank achterstallige contributie.

23.
In Canada vormt de liberale leider Mackenzie King na een stembusoverwinning een
kabinet.

27.
In Utrecht wordt het Plan van de Arbeid gelanceerd. →

Gestorven:
10.
Arthur Henderson (13-9-1863) Brits vakbondsleider en politicus

24.
Henri Pirenne (23-12-1862) Belgisch historicus

Speciaal congres aanvaardt Plan van de Arbeid
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Wiardi Beckman en Vorrink, leden van de Centrale Plan-Commissie van de SDAP.

UTRECHT, 27 oktober - Op een speciaal congres van SDAP en NVV is het Plan
van de Arbeid officieel aangenomen en vervolgens aangeboden ‘aan het gehele
Nederlandse volk’.
Het Plan beoogt maatregelen om:
a) de economie te laten groeien en de werkloosheid te verminderen;
b) conjunctuurschommelingen te kunnen temperen;
c) produktie en distributie te ordenen en
d) het welvaartspeil duurzaam te verhogen.
Aan het Plan van de Arbeid is sinds mei 1934 gewerkt onder leiding van de directeur
van het nieuwe wetenschappelijke bureau van SDAP en NVV, ir. Hein Vos. Een
andere belangrijke rol is gespeeld door prof. dr. Jan Tinbergen. Uitgangspunt van
het Plan van de Arbeid is het maken van een begin met een economie naar socialistisch
model. Tot de voorstellen behoort onder andere de uitvoering van grote openbare
werken waardoor zo'n 70 000 arbeiders aan de slag kunnen. Daarnaast wordt verlaging
bepleit van huren, pachten en hypotheekrenten om zo de koopkracht een injectie te
geven.

Affiche van het Plan van de Arbeid.
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Gedrag Italië afgekeurd

Het Abessijnse leger staat machteloos tegenover de moderne uitrusting van de Italianen.

GENEVE, 10 oktober - Een week na de Italiaanse inval in Abessinië hebben vijftig
lidstaten van de Volkenbond gestemd voor economische sancties tegen Italië, dat
schuldig wordt bevonden aan agressie tegen een lidstaat van de bond.
Mussolini, die heeft gezegd dat ‘het fascisme de glorie van een overwinning nodig
heeft’, heeft de Italiaanse invasie op 3 oktober omschreven als verdediging tegen
barbaarse Abessijnse agressie. Hij vindt daar echter weinig steun voor, want het is
duidelijk dat Italië zich al maanden aan het voorbereiden was op oorlog tegen
Abessinië. In Italië zelf is de oorlogsverklaring aanvankelijk met weinig enthousiasme
ontvangen, maar de veroordeling door de Volkenbond heeft het Italiaanse patriottisme
aangewakkerd.
Het leger van Abessinië blijkt inmiddels geen partij voor de massale Italiaanse
legermacht (er zijn nu 250 000 Italiaanse soldaten in Oost-Afrika). De Italiaanse
troepen vallen vanuit Eritrea en Somaliland aan en steden worden gebombardeerd.
Op 6 oktober werd Aduwa ingenomen en hiermee is de nederlaag van 1896 gewroken.
De invasie heeft het vertrouwen in de Volkenbond geschokt, wiens
bemiddelingspoging zonder resultaat is gebleven, en geleid tot de ernstigste
internationale crisis in Europa sinds het uitbreken van de Grote Oorlog. Vooral de
Britten zijn ongerust over een mogelijke Italiaanse bedreiging van hun bezittingen
in Afrika.
De sancties komen echter niet neer op een volledig economisch en militair embargo.
Frankrijk wil niet te hard optreden om de Italiaanse steun tegen Duitsland niet te
verspelen, en ook Engeland blijft aansturen op een vergelijk met Rome.

Mao's Rode Leger voltooit Lange Mars
NANJING, 19 oktober - Het ‘Centrale Rode Leger’ heeft zich in het noorden van de
Chinese provincie Shanxi gevoegd bij het ‘Rode Leger van Noord-Shanxi’ en ‘het
25ste Rode Leger’ (uit Anhui, Henan en Hubei). Het laatstgenoemde leger is een
maand geleden in Noord-Shanxi aangekomen. Met de ontmoeting van de drie legers
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is de ‘Lange Mars’ afgesloten. Deze mars begon 368 dagen geleden toen de
communistische legers in Zuid-China een succesvolle uitbraak forceerden uit de
omsingeling door de Guomindang.
De Lange Mars voerde de communistische legers onder aanvoering van Mao
Zedong en Zhu De over een afstand van 10 000 km door de provincies Jianxi,
Guangdong, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Qinghai, Gansu,

Mao Zedong.

Shanxi en Shaanxi. Van de oorspronkelijke tachtigduizend deelnemers zijn naar
verluidt slechts tienduizend in Shanxi aangekomen.
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3.
In Frankrijk sluit gematigd links zich aaneen binnen de Socialistische en
Republikeinse Unie, onder voorzitterschap van Léon Blum.

5.
De Belgische graaf Baillet-Latour ontmoet Hitler. →

9.
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Verschillende vakbondsleiders van de American Federation of Labor (AFL) stichten
onder aanvoering van John F. Lewis het linksere en meer tot actie bereid zijnde
Congress of Industrial Organizations (CIO).

11.
In het Sportpaleis te Brussel organiseert Léon Degrelle een massale meeting. →

13.
In Egypte breken anti-Britse nationalistische onlusten uit.

14.
Bij de algemene verkiezingen in Groot-Brittannië behaalt de regeringscoalitie een
grote meerderheid. Voor het eerst wordt er ook een communist, de Schot William
Gallacher, gekozen.

14.
De Neurenburger wetten, die het antisemitisme van de nazi's een wettelijke basis
moeten geven, worden uitgebreid. Joodse Duitsers wordt nu ook hun staatsburgerschap
ontnomen.

14.
In Moskou begint de eerste Conferentie van Stachanovisten. →

15.
In de Filippijnen wordt de in september gekozen Manuel Quezon y Malina
geïnaugureerd als eerste president van het Filippijns Gemenebest.

18.
De economische sancties tegen Italië van de Volkenbondsleden worden van kracht.
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Albanië en Zwitserland doen er niet aan mee.
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20.
Het Belgisch episcopaat veroordeelt het rexisme van Léon Degrelle.

24.
De Griekse koning George II zet na 12 jaar ballingschap weer voet op Griekse bodem.
→

29.
Na de stembusoverwinning voor Labour in Nieuw-Zeeland vormt Michael Savage
voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van het land een Labourregering.

Gestorven:
30.
Fernando António Nogueira de Seabra Pessoa (13-6-1888) Portugees dichter

IOC-voorzitter ontmoet Hitler
BERLIJN, 6 november - In een poging een einde te maken aan de steeds aanzwellende
boycotbeweging, op gang gebracht door het Amerikaanse Jewish Congress, heeft de
voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, de Belgische graaf Baillet-Latour
gisteren een onderhoud gehad met het Duitse staatshoofd Adolf Hitler. Vandaag gaf
de IOC-voorzitter in Berlijn een voor velen verrassende verklaring uit. Baillet-Latour
beweerde uit zijn gesprek met Hitler te hebben begrepen dat de campagne tegen de
organisatie van de Olympische winter- en zomerspelen in Duitsland niets meer is
dan een politieke lastercampagne die steunt op gratuite beweringen.
Baillet-Latour riep daarom de jeugd van de hele wereld op om in 1936 naar
Garmisch-Partenkirchen en Berlijn te komen, waar hen een enthousiast onthaal wacht.

Rexist Degrelle lanceert campagne
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Léon Degrelle spreekt op de bijeenkomst.

BRUSSEL, 11 november - De Waalse conservatieve katholieke Rex-leider Léon
Degrelle is tijdens een vergadering in het Brusselse sportpaleis een campagne
begonnen tegen de zogenaamde politico-financiers. Bij de publieke opinie is het
vertrouwen in de politieke leiders al niet erg groot. Hij heeft een aantal bekende
politieke persoonlijkheden (onder wie P.W. Segers) ervan beschuldigd zich op een
ongeoorloofde manier financiële voordelen en belangen te hebben toegeëigend. Zijn
taalgebruik en stijl hebben een demagogisch karakter: hij neemt voortdurend woorden
als ‘banksters’, ‘dieven van spaargeld’ en ‘lafaards’ in de mond. De campagne heeft
succes. Een reeks door Degrelle beschuldigde katholieke politici trekt zich uit de
politiek terug en de partijleiding voert spoedig scherpe beperkingen in voor haar
functionarissen. In zijn weekbladen Rex en Vlan zet Degrelle de insinuates en
verdachtmakingen onverstoord voort.
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Terugkeer Griekse koning
ATHENE, 24 november - Koning George II is vandaag na twaalf jaar ballingschap
in Engeland in Griekenland teruggekeerd De Koning heeft zijn rentree formeel te
danken aan de volksstemming van 3 november, die door de monarchisten werd
gewonnen. Maar in feite is zijn terugkeer het gevolg van de staatsgreep die generaal
Kondylis op 10 oktober pleegde. Het plebisciet dat vervolgens onder druk van
Kondylis werd georganiseerd, was volgens veel waarnemers frauduleus. De
staatsgreep van Kondylis kwam niet uit de lucht vallen. De generaal maakte dankbaar
gebruik van het alibi dat de venizelisten hem verschaften. Op 1 maart is het door
toedoen van de republikeinen in Athene, Macedonië en op Kreta tot felle
ongeregeldheden gekomen. De aanhangers van Venizelos kwamen in opstand tegen
de royalistische regering-Tsaldaris die sinds een jaar aan de macht was. De
protestbeweging werd hardhandig neergeslagen door de troepen van generaal
Kondylis. Venizelos nam de wijk naar Frankrijk.
De parlementsverkiezingen van 9 juni werden door de republikeinen geboycot.
De royalisten van Tsaldaris en Kondylis konden zo eenvoudig een meerderheid
verwerven in de Vouli.
Het bondgenootschap tussen Tsaldaris en Kondylis was echter geen lang leven
beschoren. Met zijn staatsgreep van 10 oktober dwong Kondylis premier Tsaldaris
tot aftreden. De generaal kreeg het vervolgens gedaan dat de

Generaal Kondylis (in burger).

Vouli zich uitsprak voor terugkeer van koning George, een verlangen dat de fractie
van Tsaldaris voordien nooit openlijk had willen vertolken uit angst voor
ongebreidelde polarisatie met de republikeinen van Venizelos.
Het referendum dat drie weken later in deze sfeer plaatsvond, pakte gunstig uit
voor de koning. Elf jaar heeft de Griekse republiek standgehouden, dank zij het
behoedzame manoeuvreren van zowel de gematigde royalisten rond Tsaldaris als
het terughoudende optreden van Venizelos. Met het herstel van George II is daaraan
nu een einde gekomen. Het nationale ‘schisma’, dat zijn wortels heeft in de grote
oorlog, is in het voordeel van de koning beslecht.

Conferentie Stachanovisten in Moskou
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Vlnr: G. Ordzjonikidze, Stalin en K. Vorosjilov tijdens de conferentie.

MOSKOU, 16 november - Eergisteren is de eerste Conferentie van Stachanovisten
in de Russische hoofdstad geopend. De conferentie is een onderdeel van de campagne
die door de CPSU wordt gevoerd ter verhoging van de produktie, zowel in de
landbouw als in de industrie. Het doel van de actie is om, hetzij door grotere
persoonlijke inzet, hetzij door rationele verbetering, de individuele produktiviteit
van de arbeiders op te voeren. Deze propaganda-actie is genoemd naar Aleksej
Stachanov, een arbeider uit de Donbas-mijnen, die door zijn enorme prestaties door
de partij aan andere arbeiders ten voorbeeld wordt gesteld. Op 31 augustus vestigde
Stachanov zijn produktierecord: in zes uur groef hij 105 ton kolen, veertien keer
zoveel als het officieel voorgeschreven quotum. Op de conferentie zei Stalin: ‘Het
volk werkt in ons land niet voor uitbuiters, voor de verrijking van parasieten, maar
voor zichzelf, voor de eigen klasse... daarom heeft de arbeid in ons land een sociaal
belang en is zij een zaak van eer en glorie.’
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1.
NSB'ers verstoren in Amsterdam het pacifistische stuk De beul van P. Lagerkvist.
Het wordt van het repertoire genomen. →

10.
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Het Franse echtpaar Frédéric en Irène Joliot-Curie krijgt de Nobelprijs voor chemie
voor hun synthese van nieuwe radioactieve elementen.

15.
In verband met de groeiende onrust in Egypte naar aanleiding van de Italiaanse
agressieoorlog tegen Abessinië wordt de grondwet van 1923 weer in werking gesteld
en worden verkiezingen uitgeschreven.

15.
De Nederlandse schaakgrootmeester Max Euwe wordt wereldkampioen door
titelhouder Alexander Aljechin (USSR) te verslaan. →

16.
Haile Selassie verwerpt het Hoare-Laval-plan van 9 december.

16.
De paus benoemt mgr. Johannes de Jong tot aartsbisschop van Utrecht (opvolger
van mgr. Janssen) en mgr. P.J. Huybers tot bisschop van Haarlem (opvolger van
mgr. Aengenent).

18.
In Tsjechoslowakije volgt Edward Beneš president Thomas Masaryk (85) de ‘vader’
van Tsjechoslowakije, op.

18.
Als gevolg van de negatieve ontvangst van zijn met Laval opgestelde vredesplan
voor Abessinië neemt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Samuel Hoare
ontslag.

18.
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De Venezolaanse dictator Juan Vicente Gómez, die het land sedert 1908 leidde, komt
te overlijden. →

22.
In het Britse kabinet-Baldwin wordt Anthony Eden benoemd tot minister van
Buitenlandse Zaken, als opvolger van Samuel Hoare. →

31.
Het vierdaagse congres van de CPH te Amsterdam wordt beëindigd. De partij gaat
weer CPN heten en de nieuwe politieke lijn van de Komintern wordt aanvaard:
samenwerking met de sociaal-democratie om tot een volksfront te komen, terwijl
eerder de sociaal-democraten als sociaalfascisten werden gezien. Het Plan van de
Arbeid wordt aanvaard en de RVO opgeheven.

Gestorven:
21.
Kurt Tucholsky (9-1-1890) Duits schrijver/journalist

Uitvoeringen van ‘De beul’ gestaakt
AMSTERDAM, 10 december - De leiding van de Amsterdamsche Tooneelvereeniging
(ATV) heeft besloten de voorstellingen van het toneelstuk De beul van Lagerkvist
te stoppen. Aanleiding voor dit besluit zijn de rellen die met name van NSB-zij de
tijdens de voorstellingen in de Amsterdamse Stadsschouwburg veroorzaakt werden.
Het is echter niet alleen deze gewelddadige reactie die de directie van het
gezelschap, Albert van Dalsum, August Defresne en Jo Sternheim, tot hun besluit
heeft gebracht. Ook in minder extremistische kring roept het stuk felle, negatieve
reacties op. Wegens vermeende godslastering en belediging van de krijgsmacht
drongen bladen als De Telegraaf, NRC en De Tijd aan op een speelverbod en heeft
het AR-Kamerlid Amelink vragen van gelijke strekking gesteld aan de minister van
Binnenlandse Zaken.
Overigens heeft burgemeester De Vlugt van Amsterdam, de enige die tot de
uitvaardiging van zo'n verbod bevoegd is, overeenkomstige vragen van het
gemeenteraadslid Boissevain negatief beantwoord. Volgens De Vlugt is de
voorstelling verantwoord en hij stelde: ‘Voor terreur ga ik niet opzij, met terreur
reken ik af.’
Over het algemeen ontving de voorstelling van De beul, die op 9 november in
première ging, als artistieke prestatie weinig waardering, maar oogstte ook bijval om
zijn anti-fascistische strekking, het protest tegen oorlogsdreiging en rassenwaan.
Criticus Simon Carmiggelt bijvoorbeeld prees de moed van de makers om met hun
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werk de grote problemen van deze tijd niet uit de weg te gaan. De keuze om De beul
op het repertoire te nemen past ook in het beleid van de nog jonge ATV (sinds 1932
naast het gezelschap van Louis Saalborn vaste bespeler van de Amsterdamse
schouwburg) dat geen uitgesproken politiek theater wil maken, maar ‘levend toneel
van deze tijd’.
Slachtoffer van NSB-agitatie werd het gezelschap eerder in december vorig jaar
bij de voorstellingen van De gele koorts, een documentair stuk over de strijd van
biologen tegen ‘de macht’ van ziekteverwekkende bacteriën, dat onmiskenbaar ook
een figuurlijke betekenis had. De ATV is echter niet het enige gezelschap dat
problemen ondervindt bij haar meer uitgesproken stukken. In Den Haag werd het
gezelschap van Cor van der Lugt Melsert vorig jaar door de schouwburgcommissie
bemoeienis met de binnenlandse aangelegenheden van een bevriende natie verweten,
toen het Bruckners Rassen, over de jodenvervolging in Duitsland, wilde spelen,
terwijl Lilian Hellmans Onschuldige meisjes bij hetzelfde gezelschap dit jaar verboden
werd.
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Eden opvolger van Hoare
LONDEN, 22 december - Anthony Eden is vanavond benoemd tot minister van
Buitenlandse Zaken. Hij was minister zonder portefeuille, belast met zaken betreffende
de Volkenbond. Sir Samuel Hoare diende eergisteren zijn ontslag in als minister van
Buitenlandse Zaken. Zijn arts heeft hem opgedragen onmiddellijk drie maanden
vakantie te nemen. Met Edens benoeming komt een einde aan het experiment van
dubbele controle over Buitenlandse Zaken. Het is niet aannemelijk dat zijn post bij
de Volkenbond in Génève door iemand anders zal worden ingenomen. Het experiment
wordt algemeen als een mislukking beschouwd. Eden krijgt ogenblikkelijk te maken
met de Italiaanse vijandigheid nu de Brits-Franse voorstellen in feite van de baan
zijn. Edens benoeming wordt door welingelichte kringen in Italië gezien als een
onmiskenbaar bewijs van Britse vijandigheid tegen de Italiaanse ambities en tegen
zijn beleid. Italië gaat ondertussen onverdroten voort met zijn militaire actie in
Abessinië.

Max Euwe verovert wereldtitel schaken

Grootmeester Euwe (rechts) verslaat de Russische titelhouder Aljechin.

AMSTERDAM, 15 december - Met 15, 5-14, 5 heeft Max Euwe de wereldtitel
schaken overgenomen van de Rus Aljechin. De Amsterdammer won één partij meer
dan de heersende wereldkampioen.
Aljechin, naar Parijs uitgeweken, is in 1927 in het bezit van de wereldtitel gekomen.
In Buenos Aires versloeg hij de Cubaan Capablanca met 6-3 en 25 remises.
De op 20 mei 1901 in Amsterdam geboren dr. Machgielis (Max) Euwe stond tegen
Aljechin na zeven partijen met 4-1 achter.
Na veertien partijen was de stand gelijk (5-5), waarna de uitdager opnieuw achterop
raakte (7-5). Pas in de 25ste partij kwam Euwe op voorsprong (8-7). Na dertig partijen
was de eindstand 9-8 in het voordeel van de Nederlander, met dertien remises.
De serie om de wereldtitel nam 44 zittingen in beslag. Er werden 1317 zetten
gedaan. De kortste partij vergde 16 zetten, de langste 73 zetten. De 34-jarige Euwe
is als leraar wiskunde, mechanica en boekhouden verbonden aan het Gemeentelijk
Lyceum voor meisjes in Amsterdam. Hij werd in 1921 in Nijmegen voor het eerst
kampioen van Nederland.

Venezolaanse dictator Gómez overleden
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CARACAS, 18 december - De Venezolaanse dictator Juan Vicente Gómez is
overleden. De 78-jarige generaal was sinds 1908 aan de macht. Uitgelaten menigten
trokken door de straten van de Venezolaanse hoofdstad Caracas en plunderden de
huizen van Gómez' familieleden en van beulen van zijn bewind.
De gevangenissen zijn geopend en duizenden slachtoffers van Gómez' repressie
zijn vrijgekomen.
Juan Vicente Gómez, die in 1857 werd geboren en nauwelijks enige opleiding
heeft genoten, iseen van de meest brute dictators van Latijns Amerika geweest.
Duizenden tegenstanders van zijn bewind werden gearresteerd, vermoord of kozen
voor ballingschap. Dank zij de ontdekking in 1918 van olie in het Meer van Maracaibo
beschikte zijn bewind over overvloedige financiële middelen.
De olieconcessies verdeelde Gómez over Amerikaanse concerns en de
Brits-Nederlandse Shell.
Tijdens zijn 26-jarig bewind heeft Gómez zes nieuwe grondwetten laten opstellen,
die allemaal de burgerlijke vrijheden garandeerden maar die nooit werden na geleefd.
Gómez was niet getrouwd, maar had tientallen natuurlijke zonen en dochters, die
hij rijkelijk bedeelde. Zichzelf had hij de eretitel ‘El Benemérito’ (‘de weldoener’)
toebedeeld; na zijn dood juichte het volk in de straat om de dood van ‘El Bagre’ (‘de
katvis’).
In de verwarring na de dood van de dictator heeft generaal Eleazar López Contreras,
minister van Oorlog onder Gómez, de macht overgenomen.
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3.
In zijn State of the Union legt president Roosevelt de nadruk op de neutraliteit van
de VS, zodat betrokkenheid in een Europees conflict vermeden kan worden.

5.
De regering-Colijn trekt 126 miljoen gulden uit voor de droogmaking van de
Noordoostpolder in het IJsselmeer.
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7.
In Madrid wordt de Cortes ontbonden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven
voor 16 februari. De grondwettelijke vrijheden, die in september 1934 waren
opgeschort, worden weer in ere hersteld.

15.
Japan trekt zich terug van de tweede Londense vlootconferentie.

16.
In Spanje wordt het Volksfront (Unidad Popular) opgericht, bestaande uit socialisten,
republikeinen, communisten, anarchisten, syndicalisten en Baskische en Catalaanse
separatisten.

20.
De Britse koning, George V, sterft op 71-jarige leeftijd. Zijn zoon volgt hem op als
Edward VIII. →

22.
In Frankrijk komt de regering-Laval ten val vanwege haar ongepaste reactie op de
Abessijnse crisis. Albert Sarraut vormt een nieuw kabinet.

25.
Hitler laat in een interview met het Franse dagblad Paris Soir weten dat de Duitse
regering eropuit is de voormalige Duitse koloniën terug te krijgen.

30.
Het Chinese Rode Leger belegert de hoofdstad van de provincie Kweitsjoe.
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30.
In de Belgische regering is onenigheid gerezen over de buitenlandse politiek. Volgens
premier Van Zeeland zijn het Frans-Belgisch militair akkoord en de Locarno-politiek
achterhaald. Minister De Man is het hiermee eens, zijn partijgenoot Vandervelde
niet.

30.
In Berlijn wordt herdacht dat Hitler in 1933 aan de macht kwam. →

In 1933 kwam Hitler aan de macht. Hier verlaat hij een nazibijeenkomst in Berlijn om dit feit te
herdenken.

31.
Bij Koninklijk Besluit wordt in Brussel de Hoge Raad voor Financiën opgericht.

Gestorven:
18.
Rudyard Kipling (30-12-1865) Engels dichter/schrijver

Britse koning is overleden
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Een krantenverkoper doet goede zaken met het trieste nieuws.

LONDEN, 21 januari - Koning George V van Groot-Brittannië is gisteren om vijf
minuten voor middernacht vredig overleden in het koninklijke zomerverblijf
Sandringham in Norfolk. Hij is 71 jaar geworden. Hij blies zijn laatste adem uit in
aanwezigheid van de koningin en naaste familieleden. Zijn stoffelijk overschot zal
over enkele dagen worden opgebaard in de Abdij van Westminster in Londen. Koning
George V zal worden opgevolgd door zijn zoon Edward (42). De data voor de
begrafenis van de koning en de kroning van Edward zijn nog niet vastgesteld.
Inmiddels stromen uit de hele wereld condoléancebetuigingen van staats- en
regeringshoofden binnen. Heel Groot-Brittannië rouwt. De BBC heeft haar
uitzendingen gestaakt en zal alleen nieuwsbulletins presenteren. Vanavond zal de
premier via de radio een toespraak houden. Het Hogerhuis en het Lagerhuis komen
vanavond in spoedvergadering bijeen.
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5.
In de Belgische Kamer dienen Hendrik Borginon c.s. een wetsvoorstel in dat
opzegging van het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920 behelst. In Waalse
kringen pleit men juist voor behoud van deze overeenkomst.

6.
Hitler opent de IVde Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen. →

8.
De leider van de Hongaarse Communistische Partij, Matyas Rákosi, wordt tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

8.
De socialist Pandit Jawaharlal Nehru wordt gekozen tot voorzitter van de Indiase
Congrespartij, als opvolger van Gandhi.

15.
Hitler kondigt bij de opening van de 10de Internationale Automobieltentoonstelling
in Berlijn de fabricage van de Volkswagen aan. →
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15.
Na een slag van vijf dagen behaalt het Italiaanse invasieleger een overwinning op
de Abessijnen bij Enderta.

16.
Het Spaanse Volksfront behaalt bij de parlementaire verkiezingen een verpletterende
overwinning. →

17.
Een Brits-Iers tolakkoord maakt een einde aan een slepende tarievenoorlog.

19.
In Spanje vormt de leider van de links-republikeinen, Manuel Azaña, een
Volksfrontregering.

20.
Zwitserland verbiedt NSDAP-activiteiten op zijn grondgebied. Dit is een reactie op
de houding van de nazi's na de moord op hun leider Wilhelm Gustloff in Davos
eerder deze maand.

20.
Bij parlementsverkiezingen in Japan verkrijgt de gematigde liberale Minséito-partij
de meerderheid der stemmen.

21.
In Spanje wordt een algemene amnestie afgekondigd.

26.
Japanse rechtse officieren plegen een coup waarbij verschillende ministers omkomen.
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29.
Roosevelt ondertekent de tweede Neutrality Act. Deze houdt een uitbreiding in van
de eerder getekende Neutrality Act en een verlenging tot 1 mei 1937.

Gestorven:
27.
Ivan Petrovitsj Pavlov (14-9-1849) Russisch fysioloog

Ruime meerderheid Volksfront in Spanje

Spaanse kiezers worden opgeroepen te stemmen op het Frente Popular

De republikeinse voorman Azaña.

MADRID, 16 februari - Het Frente Popular (Volksfront), een coalitie van linkse
partijen, heeft in Spanje een grote meerderheid behaald bij de parlementsverkiezingen
van vandaag. De linkse partijen krijgen 263 zetels in het Spaanse parlement, de
Cortes. De rechtse partijen, die verenigd zijn in het Nationaal Front, leggen beslag
op 133 zetels en de centrumpartijen op 77.
De algemene verkiezingen waren eind 1935 door de conservatieve president Alcalá
Zamora uitgeschreven, nadat premier Portella Valladares zijn pogingen om een
nieuwe regering te vormen moest staken.
Ondanks de doorgaans grote onderlinge verdeeldheid zagen twee republikeinse
partijen, de socialisten, de communisten en twee links-radicale partijen kans om op
15 januari van dit jaar tot overeenstemming te komen over de vorming van een
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volksfront. Een belangrijk programmapunt was de eis tot amnestie voor de politieke
gevangenen, die bij de arbeidsonlusten van oktober 1934 in hechtenis zijn genomen.
Dit programmapunt was voor de anarcho-syndicalistische vakbond CNT, die zich
principieel tegen elke vorm van parlementarisme keert, reden om zijn aanhangers
deze keer niet tot ‘no votad’, een boycot van de verkiezingen, aan te zetten.
Waarnemers menen dat de stemmen van de anarchisten een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan de verkiezingsoverwinning van het Volksfront.
Verwacht wordt dat Manuel Azaña, die in de periode 1932-1934 verscheidene
malen premier was, een nieuwe regering zal vormen.

Gil Robles, de leider van de CEDA, de Katholieke Conservatieve Federatie.

Hitler opent Winterspelen
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 6 februari - Deelneming aan de IVde Olympische
Winterspelen stond ter discussie, maar uiteindelijk beproefde een recordaantal van
755 sporters uit 28 landen hun geluk in Garmisch-Partenkirchen. Rijkskanselier
Adolf Hitler verrichtte de opening. Het Duitse ijshockeyteam had in Rudi Ball een
joodse sportman, met wie de nodige propaganda werd gemaakt. Nazi-Duitsland
probeerde op die wijze de aanzwellende kritiek op het fascisme te weerleggen.
De belangstelling voor de meeste sporten was overweldigend. De Noor Birger
Ruud verdedigde met succes zijn Olympische titel bij het schansspringen, maar
daalde ook het snelst af bij de alpiene-combinatie. De combinatieprijs ging niettemin
naar de Duitser Franz Pfnur, die iets minder tijd nodig had op de slalom. Bij de dames
miste de Noorse Laila Schou Nilsen om dezelfde reden de eremedaille. Zij bezit
overigens vijf wereldrecords bij het schaatsen, maar de dames moesten bij dit
onderdeel toekijken. De Noorse schaatser Ivar Ballangrud greep naar

De eretribune tijdens de opening.
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de macht bij de heren: eerste (en goud) op de 500, 5000 en 10 000 meter, zilver op
de 1500 meter.
Met driemaal Olympisch goud en tien wereldtitels nam Sonja Henie afscheid van
het kunstrijden en scheepte zich in naar Hollywood. Groot-Brittannië zorgde voor
sensatie bij het ijshockey door Canada naar de tweede plaats te verwijzen.

Produktie van Volkswagen aangekondigd
BERLIJN, 15 februari - In Duitsland komt een auto in produktie die voor iedereen
betaalbaar moet zijn, de zogenaamde Volkswagen. Dit heeft de Duitse Führer, Adolf
Hitler, vandaag aangekondigd bij de opening van de 10de Internationale
Automobieltentoonstelling in Berlijn.
De Führer gaf geen nadere bijzonderheden over de prijs en de datum, waarop de
allemansauto ter beschikking komt. Wel zei Hitler dat de automobielconstructeurs
in Duitsland inmiddels voldoende kennis en ervaring met produktietechnieken hebben
vergaard om een dergelijke Volkswagen te kunnen bouwen. Gedacht wordt nu aan
de oprichting van een ‘Gesellschaft zur Vorbereitung des deutschen Volkswagens’,
waarbij deze nieuwe maatschappij op krachtige steun van de overheid kan rekenen.
Een van de al aanwezige nieuwtjes op de Berlijnse autosalon is overigens het
synthetische rubber. I.G. Farben brengt het onder de naam ‘Buna’.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

432

1936
Maart
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3.
De Britse regering verhoogt in verband met de toegenomen internationale spanningen
de oorlogsbegroting; deze stijgt van 122 tot 158 miljoen pond.

3.
In Franse ballingschap overlijdt op 71-jarige leeftijd de Griekse liberale en
republikeinse politicus Elefterios Venizelos, die in hoge mate het gezicht van het
moderne Griekenland heeft bepaald als leider van vele regeringen en ook
tegenregeringen.

6.
De Belgische regering zegt het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920 op. →

7.
Hitler annuleert het verdrag van Locarno en Duitse troepen bezetten het Rijnland.
→

7.
In Brussel wordt de Katholieke Vlaamse Volkspartij opgericht. Voorzitter wordt
Alfons Verbist.
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8.
De Franse linkse vakbonden fuseren tot een nieuwe Union Générale des Travailleurs
(UGT). →

9.
De nieuwe Japanse premier, Koki Hirota, reorganiseert zijn kabinet dat nu
gedomineerd wordt door militairen.

14.
De Spaanse regering verbiedt de fascistische Falange en laat het partijbestuur
arresteren.

19.
De Volkenbondsraad keurt de Duitse Rijnbezetting als schending van het Verdrag
van Versailles af, maar besluit niet tot tegenmaatregelen.

23.
Italië, Oostenrijk en Hongarije sluiten het Pact van Rome.

25.
De Tweede Londense Vlootconferentie wordt beëindigd. Groot-Brittannië, Frankrijk
en de VS zijn het eens over een reductie van de marinevloten. Japan en Italië hebben
zich tijdens de conferentie teruggetrokken.

25.
Afghanistan en de USSR verlengen hun neutraliteits- en bijstandspact van 1926.

30.
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Bij een plebisciet in Duitsland stemt 99% in met Hitlers buitenlandse politiek.

31.
De Britse minister Lord Percy neemt ontslag uit onvrede met de Britse politiek inzake
de Abessijnse oorlog.

Geboren:
7.
Georges Perec († 3-3-1982) Frans romancier

Duitse troepen trekken het Rijnland binnen.

Rijnland geremilitariseerd
BERLIJN, 7 maart - Met de intocht van Duitse troepen is vandaag het Rijnland
geremilitariseerd. Tevens heeft Hitler het verdrag van Locarno opgezegd.
Met 19 bataljons infanterie en 13 afdelingen artillerie zijn Duitse troepen vandaag
het Rijnland binnengetrokken en hebben zich onder meer in de belangrijke steden
gekazerneerd. In totaal zijn 22 000 soldaten bij de remilitarisatie betrokken. De actie
wordt ondersteund door twee anti-luchtdoelbataljons en 52 vliegtuigen. Nog eens
14 000 man plaatselijke politie is actief bij de logistiek.
In diverse hoofdsteden hebben de daar geaccrediteerde Duitse ambassadeurs nota's
overhandigd, waarin Duitsland protesteert tegen het Frans-Russische bijstandspact.
Dit pact heeft het Locarno-verdrag ondergraven en gaat lijnrecht in tegen de
veiligheidsbelangen van Duitsland, zo heet het in de nota. Dit laatste benauwt
Duitsland des te meer aangezien Frankrijk ook nog een pact met Tsjechoslowakije
heeft gesloten. Slechts uit oogpunt van zelfverdediging, zo gaat de nota verder, heeft
Duitsland daarom besloten de volledige en onbeperkte soevereiniteit over het Rijnland
te verwezenlijken en zijn Duitse troepen het gebied binnengetrokken. Duitsland is
echter tegelijkertijd bereid om met België en Frankrijk onderhandelingen te openen
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over een demilitarisatie aan beide kanten van hun gezamenlijke grenzen. Bovendien
biedt Duitsland het sluiten van non-agressiepacten aan.
De remilitarisatie van het Rijnland betekent een reusachtige psychologische schok
voor Europa. In wezen wordt hiermee het hele veiligheidssysteem dat na de oorlog
onder regie van Frankrijk was opgebouwd, omvergeworpen. Hitler heeft de stap
gewaagd op een moment dat de vroegere Geallieerden in grote moeilijkheden verkeren
in verband met de Italiaanse in val in Abessinië en de boycot tegen de agressor.
Londen heeft aangedrongen op een krachtige boycot, terwijl Frankrijk zich in verband
met het economische eigenbelang veel terughoudender opstelt.
In Groot-Brittannië voelt men overigens weinig voor steun aan Frankrijk. Zeker
zien de Britten geen heil in militaire tegenmaatregelen nu Hitler zo duidelijk heeft
gemaakt dat hij slechts uit verdedigingsmotieven handelt en te allen tijde tot overleg
bereid is.
In Frankrijk zelf is veel consternatie, maar ook daar wordt niet gerekend op militair
optreden. De Franse generale staf meent dat er enkele honderdduizenden Duitse
soldaten bij de remilitarisatie betrokken zijn. Voorts zou een Frans optreden dus een
algemene mobilisatie vereisen. De houding van de Franse soldaat is volgens de
generale staf van dien aard dat een dergelijke onderneming geen kans van slagen
heeft.
Voor het kleine België betekenen de gebeurtenissen van vandaag dat het land voor
bescherming minder kan rekenen op Frankrijk dan het tot nu toe had gedacht.

Frans-Belgisch akkoord wordt opgezegd
BRUSSEL, 6 maart - In een brief aan de Franse regering heeft het Belgische kabinet
het in 1920 gesloten Frans-Belgisch militair akkoord opgezegd. In eerste instantie
gaat het slechts om een gedeeltelijke opzegging, aangezien de militaire
stafbesprekingen gehandhaafd blijven.
De opzegging is een gevolg van de snelle verslechtering van de internationale
verhoudingen, waarbij in België, vooral aan de Vlaamse kant, de leuze ‘Los van
Frankrijk’ opkwam. Het werd onverstandig geacht dat België zijn lot zou verbinden
aan Frankrijk, vooral in verband met de groeiende spanningen (het mislukken van
de ontwapeningsconferentie in 1934, de herbewapening van Duitsland en de onmacht
van de Volkenbond in het Italiaans-Abessijns conflict), die wel eens tot een oorlog
zouden kunnen leiden.

Hereniging van Franse vakbonden wordt een feit
TOULOUSE, 8 maart - Het fusiecongres van de twee voornaamste Franse vakbonden,
de socialistische CGT en de communistische CGTU, is zojuist beëindigd. Daarmee
is de hereniging van de vijftien jaar geleden gescheurde Franse vakbeweging een
feit geworden. De scheuring ontstond toen de CGT, die versterkt uit de Grote Oorlog
was gekomen, haar kracht overschatte en een staking begon die mislukte. Duizenden
gefrustreerde arbeiders verlieten daarop de bond en traden toe tot de rivaliserende
CGTU.
Links Frankrijk zet op het ogenblik alles op alles om één front te vormen tegen
het dreigende fascisme. Hoezeer dat ook in Frankrijk bestaat bewijst de geweldpleging
waarvan de socialistenleider Léon Blum vorige maand het slachtoffer werd, toen hij
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de begrafenisstoet van de historicus en Maurrasaanhanger Jacques Bainville kruiste.
Als hij niet gered was door arbeiders die op de plaats van het incident aan het werk
waren, zou Blum zeker vermoord zijn. Nu werd hij zwaar gewond. De Action
française, waartoe Blums aanvallers behoorden, is inmiddels door de regering
ontbonden, maar Maurras blijft bloeddorstige teksten schrijven. De onderhandelingen
tussen CGT en CGTU liepen al sinds 1934, toen de Franse communisten besloten
hadden, voortaan met de socialisten samen te werken. Op 14 juli vorig jaar, de dag
waarop traditiegetrouw de inneming van de Bastille in 1789 herdacht wordt, maakte
Parijs voor het eerst een gezamenlijke optocht van geheel links mee. Daaraan namen
niet alleen de SFIO en de PCF deel, maar ook CGT en CGTU, de comités van
waakzaamheid tegen het fascisme en andere organisaties waarin de verschillende
linkse stromingen vertegenwoordigd zijn, tot en met de linkervleugel der radicalen,
aangevoerd door Edouard Daladier.
Ten aanzien van de hereniging van de vakbonden is het de kleinere CGTU die
geheel door de knieën is gegaan en in het hoofdbestuur van de nieuwe centrale niet
alleen het merendeel van zijn eigen leiders moet missen, maar ook afstand heeft
gedaan van zijn eigen naam. De eenheidsbond is op deze manier echter wel een stuk
sterker komen te staan. Het ziet ernaar uit dat er zich in de komende tijd nog veel
nieuwe leden zullen aanmelden.
Overigens is tijdens het zesdaagse congres in Toulouse wel duidelijk geworden
dat de meningsverschillen over doel en middelen van de vakbeweging geheel overeind
blijven staan. In die zin gaat het dus meer om een bundeling dan om het samensmelten
van de twee bonden.
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1.
In Spanje fuseren de socialistische en communistische jeugdorganisaties. Tot
voorzitter wordt Santiago Carrillo gekozen.

1.
De Oostenrijkse dictator Schuschnigg voert - in strijd met het verdrag van Saint
Germain van 1919 - de militaire dienstplicht in.

7.
De Spaanse Cortes zet president Alcalá Zamora af omdat hij het parlement naar huis
wil sturen.

7.
De Kaapprovincie van de Unie van Zuid-Afrika komt enigszins tegemoet aan de
wensen van de zwarte bevolking. Een vertegenwoordiging door drie - blanke afgevaardigden in het parlement wordt toegestaan, evenals de verkiezing van een
adviserende raad.

11.
Turkije vraagt de ondertekenaars van de Zeeéngtenconventie van 1923 om herziening
van de besluiten betreffende de Dardanellen.
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13.
In Griekenland roept Metaxas zich uit tot dictator.

17.
In Spanje wordt een algemene staking van een dag gehouden uit protest tegen de
fascistische provocaties.

20.
In Palestina protesteert onder leiding van een Hoog Arabisch Comitá de Arabische
bevolking op militante wijze tegen de toegenomen joodse immigratie. Er zijn
proteststakingen en kibboetsiem worden overvallen. Hierbij vallen verscheidene
slachtoffers. →

20.
Met de ontruiming van de Abessijnse hoofdstad Addis Abeba nadert het einde van
de Abessijnse oorlog.

27.
De Duitse grondstoffen- en deviezenpolitiek komt onder verantwoordelijkheid van
Göring.

27.
In Buenos Aires wordt een veiligheidsstelsel voor het westelijk halfrond
overeengekomen. →

28.
De Egyptische koning Foead I (68) overlijdt. Een regentschapsraad neemt het bestuur
over, omdat zijn zoon Faroek nog minderjarig is.
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Gestorven:
17.
jhr. Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1-12-1873) Nederlands katholiek
politicus

29.
Florentinus Marinus Wibaut (23-6-1859) Nederlands socialistisch politicus

Palestijns politiek comité opgericht
JERUZALEM/LONDEN/CAÏRO/ BAGDAD:, 25 april - Vandaag is een belangrijke
Arabische organisatie opgericht in Palestina om de rechten van de Palestijnen te
verdedigen. Deze organisatie wordt het Arabische Hogere Comité genoemd en staat
onder leiding van Hadji Amin al-Hoesseini.
De laatste jaren zijn de spanningen tussen de Arabieren in Palestina en de joodse
immigranten toegenomen. Tijdens de conferentie van San Remo (1920) werd Palestina
als mandaatgebied aan Groot-Brittannië toegewezen, onder de voorwaarde dat de in
de Balfour-verklaring van 1917 vervatte belofte ten uitvoer zou worden gebracht.
Het aantal joodse immigranten is sterk toegenomen. In 1919 leefden in Palestina 642
000 Arabieren (91,7% van de bevolking) en 58 000 joden (8,3%). Maar deze situatie
is langzamerhand veranderd. In 1925 emigreerden er 33 801 mensen uit Oost-Europa
naar Palestina. Tussen 1920 en 1929 bedroeg het aantal immigranten in totaal 77
063 personen. De joodse immigranten hebben nederzettingen gesticht alsmede een
soort militaire organisatie om deze nederzettingen te verdedigen.
In december 1931 werd een Islamitisch congres georganiseerd in Jeruzalem om
een beleid te ontwikkelen dat het gevaar van het zionisme in Palestina moest
tegengaan. Tweeëntwintig delegates namen deel aan het congres. In 1933 werd een
boycot tegen Britse goederen en goederen afkomstig van en bestemd voor zionisten
afgekondigd.
Tussen 1931 en 1935 emigreerden er meer joden naar Palestina. De bedreiging
van de joden in Europa door Hitler, de slechte economische situatie in Europa en de
steun die de immigranten kregen van het Joodse Agentschap voor Palestina speelden
een belangrijke rol bij de toenemende emigratie van joden naar Palestina.

Conferentie over veiligheid van westelijk halfrond
BUENOS AIRES, 27 april - De Verenigde Staten en 20 Zuidamerikaanse landen
zijn een veiligheidsstelsel voor het westelijk halfrond overeengekomen. Dit gebeurde
op de Inter-Amerikaanse conferentie voor de handhaving van de vrede, in Buenos
Aires.
De landen stemden ermee in dat de bedreiging van de veiligheid van een van de
landen beschouwd zal worden als een bedreiging van de veiligheid van alle landen
van Noord- en Zuid-Amerika. In een dergelijk geval zal onderling overleg gepleegd
worden.
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2.
Haile Selassie verlaat met zijn familie Abessinië.

3.
Het Franse Volksfront wint de parlementsverkiezingen. →

3.
In Brussel spelen België en Nederland gelijk (1-1). Er zitten 30 000 Nederlanders
op de tribunes.

9.
De Italiaanse legers van de generaals Badoglio en Graziani maken contact in
Diredawa. Dat betekent formeel het einde van de Abessijnse oorlog. Mussolini maakt
de annexatie van het keizerrijk bekend. →

10.
Manuel Azaña wordt door het kiescollege gekozen tot president van de Spaanse
republiek. →

10.
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In Egypte vormt Wafd-leider Nahas Pasja een kabinet na de stembusoverwinning
van zijn nationalistische partij op 2 mei.

13.
In Spanje treedt het kabinet-Quiroga aan.

14.
De Oostenrijkse kanselier Schuschnigg schakelt prins von Starhemberg uit en neemt
diens functie van leider van het Vaterlandfront over.

16.
De KNVB besluit de Olympische Spelen in Berlijn te boycotten.

16.
Onder voorzitterschap van de Belg Louis de Brouckère vergadert het Uitvoerend
Bureau van de Socialistische Internationale over een boycot van Hitler-Duitsland.

22.
Aan de vooravond van de Belgische verkiezingen vinden in Antwerpen politieke
botsingen plaats waarbij verscheidene doden vallen.

24.
Het Nederlands episcopaat veroordeelt de NSB en verbiedt katholieken het
lidmaatschap. →

24.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen verliezen de katholieken 16 zetels, en
komende rexisten van Degrelle met maar liefst 21 zetels in de Kamer. De KPB komt
van 3 op 9 zetels. →
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28.
De Ierse Senaat wordt afgeschaft.

28.
Koning Leopold III ontvangt Léon Degrelle ten paleize. Deze wijst
regeringsverantwoordelijkheid af.

Gestorven:
8.
Oswald Spengler (29-5-1880) Duits cultuurfilosoof

Nieuw mandement tegen NSB afgekondigd
UTRECHT, 24 mei - In de katholieke kerken is een mandement voorgelezen waarin
het lidmaatschap van de NSB onomwonden veroordeeld wordt.
Dit nieuwe mandement gaat veel verder dan dat van februari 1934. De reden is
tweeërlei: ten eerste het aantreden van een nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr.
Johannes de Jong, en ten tweede het feit dat bij de Statenverkiezingen van april 1935
de NSB juist in Limburg haar grootste aanhang vond.
Eerder al had mgr. De Jong het fascisme fel veroordeeld als zijnde ‘even sterk in
strijd met het christendom en de vrijheid en waardigheid van de mens als het
marxisme’.
In het mandement wordt gezegd dat zij die de NSB in belangrijke mate steun
verlenen, niet tot de heilige sacramenten kunnen worden toegelaten.

Italiaanse koning uitgeroepen tot Abessijnse keizer
ROME, 9 mei - Mussolini heeft de Italiaanse koning uitgeroepen tot keizer van
Abessinië, vier dagen na de inneming door Italiaanse troepen van Addis Abeba.
Tegen een uitzinnige menigte in Rome zei Mussolini: ‘Hef uw banieren, uw wapens
en uw hart hoog op, legionairs, om na vijftien eeuwen de herleving van het keizerrijk
op de heilige heuvels van Rome te begroeten.’
Het enthousiasme is groot in Italië. De oorlog is sneller afgelopen dan verwacht,
met relatief weinig slachtoffers - ruim 5000, volgens Italiaanse cijfers. Het veroverde
land heeft grote natuurlijke rijkdommen en biedt de mogelijkheid snel grote winsten
te maken. De onvrede over de economische situatie is afgeleid door de oorlog, die
golven patriottisme heeft losgemaakt: honderdduizenden mensen hebben, op de
oproep om het land aan goud te helpen, hun trouwring ingeleverd.
Het Italiaanse publiek is door de fascistische propaganda uitgebreid ingelicht over
de gestage opmars van de tot 500 000 man aangegroeide Italiaanse troepen, het
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effectieve gebruik van tanks, vrachtwagens en vliegtuigen, de vlucht van keizer Haile
Selassie begin mei en de inneming van Addis Abeba vlak daarna.
Wat het publiek niet te horen krijgt is dat het Italiaanse leger regelmatig gebruik
heeft gemaakt van het uiterst giftige mosterdgas, dat grote delen van Abessinië nog
niet door Italiaanse troepen zijn bezet, en dat de kosten van de oorlog neerkomen op
het nationaal inkomen van een heel jaar.
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Zege voor Frans Volksfront

Intellectuelen steunen het Volksfront. Vrnl: Marcel Cachin, leider van de Franse CP, Jean-Richard
Bloch, André Malraux, André Gide, Louis Aragon, Heinrich Mann.

PARIJS, 3 mei - Het Volksfront heeft vandaag, bij de tweede ronde van de Franse
kamerverkiezingen, de absolute meerderheid in de Nationale Vergadering gekregen.
Het linkse blok heeft 376 zetels, rechts 222. Op de Parijse boulevards werd tot laat
in de zoele voorjaarsavond de Internationale gezongen.
Links heeft een duidelijke overwinning behaald, maar niet de overweldigende
zege die gehoopt werd. De grote winnares is in feite de PCF, de Franse
communistische partij, die er met achthonderdduizend stemmen op vooruit is gegaan
en de tweede partij van Frankrijk is geworden. De communisten kregen in totaal
anderhalf miljoen stemmen.
Ondanks het vertrek van de ‘neosocialisten’ (hun voornaamste aanvoerder, Marcel
Déat, is inmiddels de weg van het fascisme ingeslagen) is de SFIO, met een kleine
twee miljoen stemmen, de grootste partij van Frankrijk gebleven. De door Léon Blum
geleide socialisten hebben echter wel driehonderdduizend stemmen moeten inleveren,
bijna evenveel als de radicaal-socialisten, die er met vierhonderdduizend stemmen
op achteruit zijn gegaan.
Het is opvallend hoe deze verkiezingen juist voor de extremen gunstig zijn geweest:
behalve de communisten is ook ultra-rechts er behoorlijk op vooruit gegaan.
Bij de tweede ronde van de verkiezingen hebben de Volksfront-partijen zich in
verreweg de meeste kiesdistricten loyaal aan de afspraken gehouden. Bijna overal
stemden de kiezers trouw op die linkse kandidaat die een week eerder de meeste
stemmen had gekregen. Dat terwijl de programma's van de betrokken partijen in feite
niet veel gemeen hadden - behalve dan ten aanzien van de versterking van de Franse
defensie.
De communisten wier verkiezingsprogram zich grotendeels beperkte tot de leus:
‘vrede, brood, vrijheid’, wisten hun bondgenoten bovendien te irriteren door over
de hoofden van gematigd links heen een beroep te doen op de katholieken en andere
‘republikeinen’.
Het ligt voor de hand dat Léon Blum de nieuwe minister-president wordt. Dat kan
echter pas over een maand gebeuren, daar de oude Kamer van Afgevaardigden tot
die tijd nog zitting heeft.
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Grote doorbraak voor Rex
BRUSSEL, 24 mei - De parlementsverkiezingen in België zijn uitgedraaid op een
verpletterende nederlaag voor de traditionele partijen. Hoewel het aantal kamerzetels
van 187 op 202 was gebracht, hebben de katholieken 16 zetels verloren, de socialisten
3 en de liberalen 1. De winst ging naar extremistische partijen van rechts (Rex won
in één klap 21 zetels, het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) steeg van 8 naar 16
zetels) en links (de communisten verdriedubbelden hun vertegenwoordiging tot 9
zetels).
De nederlaag van de katholieke partij is grotendeels te wijten aan het succes van
Rex, een uiterst rechtse afsplitsing van de katholieke beweging, geleid door de
populaire volksmenner Léon Degrelle. Rex had geen vastomlijnd programma, maar
hamerde op het thema van ‘de grote schoonmaak’, waarmee werd gedoeld op het
opruimen van met name de financieel-politieke verbindingen.
In tegenstelling tot Rex richtte het VNV zich niet zozeer op de autoritaire
voorbeelden in Italië of Duitsland, maar gaf duidelijk de voorrang aan het
flamingantische ideaal boven zijn

Verkiezingsaffiche van de BWP.

autoritaire politieke denkbeelden.
Om het verlies aan haar rechterzijde in de toekomst in te perken, gaat de katholieke
partij trachten het Vlaamsnationalisme via de zogenaamde concentratiebeweging in
te lijven.

Cortes dwingt president Zamora tot heengaan
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MADRID, 10 mei - Manuel Azaña wordt de nieuwe president van Spanje nu het
parlement president Niceto Alcalá Zamora naar huis heeft gestuurd. Azaña kreeg
754 van de 864 in de Cortes uitgebrachte stemmen. Hij wordt als premier opgevolgd
door Casares Quiroga.
Het besluit van de Cortes om Alcalá Zamora tot aftreden te dwingen (door de
ontbinding van het parlement in januari als onnodig te verklaren) maakt onderdeel
uit van een machtsstrijd binnen de socialistische partij. De socialistische leider
Indalecio Prieto hoopt door de populaire Azaña tot president te maken zelf als premier
een linkse regering, met alle partijen van het Volksfront, te leiden, dus met socialisten
en communisten naast republikeinen.
Een andere socialistische leider, Francisco Largo Caballero, beschouwt dit echter
als een vorm van collaboratie met de bourgeois-staat en bepleit instelling van een
soort nationaalcommunistische staat.
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2.
In Antwerpen breekt een wilde havenstaking uit. →

4.
In Frankrijk wordt de Volksfrontregering-Blum gevormd. →

7.
Na twee dagen confereren in Hôtel Matignon in Parijs wordt een sociaal akkoord
gesloten. →

7.
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De schoonzoon van Mussolini, graaf Galeazzo Ciano, wordt benoemd tot minister
van Buitenlandse Zaken.

9.
In Wallonië breekt een algemene staking uit. →

11.
In de VS wordt Alfred Landon gekozen als Republikeins presidentskandidaat. →

13.
Onder druk van de koning wordt het uit drie partijen gevormde tweede kabinet-Van
Zeeland gevormd.

16.
Mussert wordt op het Vaticaan ontvangen, na eerst een bezoek aan Mussolini gebracht
te hebben.

17.
In België, waar nu 320 000 mensen staken, bereikt de nieuwe regering een sociaal
akkoord met vakbonden en werkgevers op de Eerste Nationale Arbeidsconferentie.

17.
Himmler wordt tot chef van de Duitse politie benoemd, en neemt zijn intrek in het
ministerie van Binnenlandse Zaken.

18.
De president van Polen, Ignacy Mościcki, die sinds 1926 dit ambt vervult, krijgt van
het parlement dictatoriale bevoegdheden.
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19.
Hitler besluit het eilandje Helgoland weer te remilitariseren.

19.
De Irish Republican Army (IRA) wordt buiten de wet gesteld.

22.
In Montreux start een conferentie over de zeeëngten. Turkije, dat om herziening van
de oude afspraken uit 1923 had gevraagd, krijgt zijn zin ten aanzien van de
Dardanellen.

27.
De VS besluiten de sancties tegen Italië op te heffen. Londen en Parijs gingen hen
voor.

30.
De Franse fascistische organisatie Croix de Feu wordt opgeheven.

Gestorven:
18.
Maksim Gorki (ps. van Alexej Maksimovitsj Pesjkov) (28-3-1868) Russisch (toneel)
schrijver en dichter
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Akkoorden van Matignon
PARIJS, 8 juni - Vannacht is in Hôtel Matignon, de ambtswoning van de Franse
minister-president, overeenstemming bereikt tussen de vertegenwoordigers van de
bonden en die van de werkgevers, dank zij de bemiddeling van de regering. Het is
de eerste politieke daad van het kabinet-Blum, dat op 4 juni tot stand kwam en twee
dagen later de goedkeuring van de Kamer van Afgevaardigden kreeg. Op 1 juni al
was onder voorzitterschap van de minister van Arbeid een commissie bijeengekomen
die de mogelijkheid moest bestuderen om een collectieve arbeidsovereenkomst voor
de metaalbedrijven in Parijs en omstreken af te sluiten.
Sedert de overwinning van het Volksfront, meer dan een maand geleden, zijn bij
duizenden Franse bedrijven stakingen uitgebroken. Deze begonnen bij de
vliegtuigfabrieken en breidden zich als een lopend vuurtje uit, alsof de overwinning
van links ineens de angst voor de werkgevers had weggenomen. Overal viel een
rustige, vrolijke sfeer waar te nemen. Bekende artiesten, onder wie Mistinguett, zijn
opgetreden voor de stakende arbeiders, die voor het merendeel de bedrijven bezetten.
De nu bereikte akkoorden van Matignon houden in: belangrijke loonsverhogingen
(de salarissen waren er de laatste tijd 20 tot 25 procent op achteruit gegaan), een
40-urige werkweek, een betaalde vakantie van veertien dagen, en per bedrijfstak te
sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarnaast zullen ook de rechten van de
vakbonden gewaarborgd zijn.
Léon Blum, de nieuwe minister-president, wordt wel verweten dat hij een maand
te lang gewacht heeft met het vormen van een regering. Gedurende die tijd kon het
aftredende kabinet-Sarraut slechts lopende zaken afwikkelen. De oude Kamer van
Afgevaardigden had echter nog zitting tot 4 juni, en daarin had het Volksfront geen
meerderheid. Het kabinet-Blum zou daar dus waarschijnlijk weggestemd zijn, ondanks
het feit dat het bestaat uit radicalen en socialisten en dat de communisten er geen
zitting in hebben. De laatsten weigerden na rijp beraad om aan de regering deel te
nemen, voornamelijk om de middenklassen, toch al bevreesd voor de ‘bolsjeviki’,
niet nog meer af te schrikken. Dat heeft rechts er overigens niet van weerhouden
dagelijks haar haat te uiten tegen Léon Blum, die behalve socialist ook nog jood is.
In de Senaat veroorzaakte Xavier Vallat een incident door te verklaren dat Frankrijk
thans voor het eerst door een jood geregeerd wordt. Herriot protesteerde: ‘Ik ken in
dit land noch joden, noch katholieken, noch protestanten. Ik ken slechts Fransen’.
Het antisemitisme is er in Frankrijk sinds de Dreyfus-affaire niet minder op geworden.

Algemene staking België
BRUSSEL, 9 juni - België moet sedert verleden week het hoofd bieden aan een zeer
ernstige stakingsbeweging.
De directe aanleiding is de moord te Antwerpen op de socialistische propagandisten
Pot en Grijp, tijdens een botsing met een fascistische groepering. Op de dag van hun
begrafenis, 26 mei, had de Havenarbeidersbond reeds een 24-uursstaking afgekondigd.
Op 2 juni is onder de havenarbeiders, in navolging van de spontane stakingen in
Frankrijk, een wilde staking uitgebroken, waaraan communistische agitatie niet
vreemd is.
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Vandaag wordt algemeen gestaakt in het Luikse steenkolenbekken en in de bekkens
van Henegouwen. De syndicaten hebben, na mislukking van de traditionele
verzoeningsprocedures, de leiding op zich genomen. De algemene werkstaking heeft
een offensief karakter. Het syndicaal eisenprogramma komt neer op loonsverhoging,
de 40-urenweek en 6 dagen betaald verlof.

Conventies in VS kiezen kandidaten
CLEVELAND/PHILADELPHIA, 11 juni - In Cleveland heeft de Conventie van de
Republikeinse partij in de eerste stemronde Alfred Landon, de gouverneur van de
staat Kansas, als kandidaat voor het presidentschap gekozen.
Er waren meer gegadigden, maar de verwachting is dat Landon, met zijn
achtergrond als kleine zakenman, het goed zal doen bij kiezers die Roosevelts retoriek
over de New Deal moe zijn. Als ‘running mate’ van Landon is Frank Knox gekozen.
Een week later houdt de ‘Union Party’ haar Conventie, waar Congreslid William
Lemke wordt gekozen om te trachten de stemmen te verwerven van de aanhangers
van de verschillende progressieve politici die vinden dat de New Deal niet ver genoeg
gaat: de bewonderaars van de in september 1935 vermoorde senator Huey Long, en
anderen.
Op de Conventie van de Democratische partij, die op 23 juni in Philadelphia begint,
worden zonder tegenstand Roosevelt, en vice-president Garner kandidaat gesteld
voor een nieuwe termijn.
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1.
De nieuwe AVRO-studio in Hilversum wordt geopend.

1.
In Amsterdam wordt het Comité van Waakzaamheid opgericht. →

4.
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De Volkenbond beslist tot opheffing van de sancties tegen Italië, ingaande 15 juli.
→

7.
In de USSR wordt een Grondwetsdag gehouden met veel bijeenkomsten en
demonstraties. Het ontwerp voor de nieuwe constitutie is de vorige maand
bekendgemaakt.

11.
Tussen Oostenrijk en Duitsland wordt een overeenkomst gesloten waarbij Duitsland
de onafhankelijkheid van Oostenrijk erkent. →

14.
In Parijs demonstreert op de Dag van de Revolutie 1 miljoen mensen ten gunste van
het Volksfront. →

15.
De Nederlandse Kamer gaat akkoord met de tussentijdse verhoging van de
defensiebegroting.

17.
De ‘pronunciamiento’ van generaal Franco in Spaans Marokko wordt het begin van
de Spaanse burgeroorlog. →

19.
Het Spaanse kabinet-Quiroga treedt af en wordt opgevolgd door het kabinet-Giral.
→

19.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Op het Vlaams Concentratiecongres te Leuven verenigen katholieken en nationalisten
zich. Bij de katholieken is paniek uitgebroken na het verlies van 16 zetels bij de
laatste parlementsverkiezingen.

20.
Churchill biedt de regering een nota aan waarin hij zijn ongerustheid uitspreekt over
de Duitse bewapening.

20.
De Conventie van Montreux wordt ondertekend. De Dardanellen en de Bosporus
komen weer onder Turkse soevereiniteit.

20.
Paul-Henri Spaak presenteert de nieuwe onafhankelijkheidspolitiek. →

22.
In Nederland wordt de vereenvoudigde spelling van kracht.

24.
In Burgos wordt door de generaals Mola en Cabanellas een ‘Junta nacional’ opgericht,
een rechtse militaire tegenregering.

31.
In Madrid wordt het Vijfde Regiment opgeheven. Het betekent het begin van het
volksleger.

Invloed Hitler in Oostenrijk neemt toe
BERLIJN, 11 juli - Duitsland en Oostenrijk hebben een akkoord getekend waarin
Duitsland de Oostenrijkse soevereiniteit garandeert en Oostenrijk zegt zich als een
Duitse staat te beschouwen.
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In het akkoord beloven de twee landen elkaar dat de binnenlandse staatsvorm van
het ene land, ‘met inbegrip van de kwestie van het Oostenrijkse nationaal-socialisme’,
een interne zaak is die het andere land niet aangaat.
Waarnemers zien in het akkoord een poging van de Oostenrijkse kanselier, Kurt
von Schuschnigg, een eind te maken aan het isolement van Oostenrijk, dat is ontstaan
toen Italië en Duitsland eerder dit jaar hun nauwe samenwerking aangingen.
Schuschnigg, die er kennelijk van overtuigd is dat de Oostenrijkse soevereiniteit
alleen met Duitse instemming kan blijven bestaan, heeft beloofd gevangen
Oostenrijkse nationaal socialisten amnestie te verlenen en ‘nationaalgezinde’
Oostenrijkers in zijn kabinet op te nemen. Het akkoord zal volgens waarnemers
leiden tot een aanmoediging van de Oostenrijkse nazi's en tot een toeneming van hun
propaganda en invloed.
Het akkoord heeft volgens waarnemers Hitler gegeven wat hij hoopte te bereiken:
Oostenrijkse nazi's in de regering laten opnemen en Oostenrijk tot een nazi-staat
transformeren.

Comité van Waakzaamheid wordt opgericht
AMSTERDAM, 1 juli - In de hoofdstad is het Comité van Waakzaamheid door
anti-nationaal-socialistische intellectuelen opgericht, naar het voorbeeld van
soortgelijke bewegingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Het comité zegt
in zijn beginselverklaring onder andere: ‘Wij zijn van oordeel dat het
nationaal-socialisme een ernstig gevaar betekent voor de vrijheid van onderzoek en
meningsuiting en daarmee voor de ontwikkeling van maatschappij, cultuur en
wetenschap.’
De ondertekenaars van het manifest van het comité zijn onder anderen: Menno
ter Braak, Titus Brandsma, Anthonie Donker, Anton van Duinkerken, E. du Perron,
Henriëtte Roland Holst, Jan en Annie Romein, Simon Vestdijk en Floor Wibaut.
‘Het Comité is een centrum van alle intellectuelen die zich het gevaar van het
nationaal-socialisme bewust zijn en het willen bestrijden,’ luidt het uitgangspunt.
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‘Pronunciamiento’ in Spanje mislukt

Links: gewapende republikeinen op de barricade in Barcelona. Rechts: fascistische troepen verlaten
Burgos op weg naar de Spaanse hoofdstad Madrid.

MADRID, 21 juli - Een deel van het Spaanse leger is in opstand gekomen tegen
de wettige regering. De leiding van deze ‘pronunciamiento’ is in handen van de
generaals Franco en Mola. Na vier dagen felle strijd hebben de opstandelingen de
Canarische Eilanden, Spaans Marokko, delen van het noordwesten van Spanje, de
streek tussen Cádiz en Córdoba en de Balearen in handen.
De putschisten willen een eind maken aan de permanente geweldpleging en
onlusten die sinds de verkiezingsoverwinning van het Volksfront in februari van dit
jaar Spanje teisteren. De directe aanleiding voor de militaire coup, die al sinds
maanden werd voorbereid, vormde een dubbele politieke moord. Op 12 juli hebben
Falangisten de populaire luitenant José de Castillo van de ‘guardia de asalto’ (de
republikeinse politiemacht) neergeschoten. Uit wraak besloten enkele ‘asaltos’
diezelfde dag de leider van de katholieke partij CEDA, Calvo Sotelo, te vermoorden.

No pasarán
De opstand begon op 17 juli in Spaans Marokko. Opstandige militairen veroverden
de openbare gebouwen in Ceuta, Melilla en Tetuán en braken de algemene staking,
die de vakbonden als reactie hadden uitgeroepen.
‘Het leger heeft besloten de orde in Spanje te herstellen,’ luidde de openingszin
van de proclamatie die generaal Franco in Tetuán liet uitvaardigen. Franco, die van
1923 tot 1926 hoofd van het Spaanse Vreemdelingenlegioen in Marokko was geweest,
vloog naar Noord-Afrika (hij was sinds 1935 militair gouverneur van de Canarische
Eilanden) waar hij zich aan het hoofd van de beweging plaatste. Onder dekking van
Duitse en Italiaanse
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De bevolking van Madrid is vastberaden zich tot het uiterste te verdedigen.

vliegtuigen landde hij met zijn troepen op het Spaanse vasteland, waar hij Cádiz en
Algeciras veroverde.
De Spaanse regering onder leiding van premier Casares Quiroga reageerde weinig
doortastend op het bericht van de pronunciamiento. Nog op 18 juli verklaarde zij ‘....
dat de beweging is beperkt tot bepaalde gebieden in het protectoraat (Spaans Marokko)
en dat niemand, absoluut niemand, op het vasteland aan deze absurde onderneming
meedoet’. Zij was niet bereid aan de eis van de arbeidersbeweging om de bevolking
van wapens te voorzien, tegemoet te komen. Dezelfde dag trokken tienduizend
arbeiders langs het ministerie van Oorlog, waar zij ‘wapens, wapens, wapens!’
scandeerden. De premier, die bang was dat zo'n besluit tot een bloedige burgeroorlog
zou leiden, weigerde en trad af. Een nieuw kabinet werd gevormd onder leiding van
de links-republikein José Giral, die op 19 juli geweren naar de socialistische en
anarcho-syndicalistische vakbonden liet brengen.
Door de felle tegenstand in brede lagen van de bevolking mislukte de staatsgreep
in grote delen van Spanje. Andalusië, Baskenland en Catalonië bleven trouw aan de
regering. De bevolking van Madrid en Barcelona wierp barricaden op en versloeg
na felle straatgevechten de muitende legereenheden. ‘Het is beter staande te vechten
dan geknield te sterven. No pasarán!’ (zij zullen er niet doorkomen!), hield de
charismatische communistische leidster Dolores Ibárruri, ‘La Pasionaria’, de arbeiders
via de radio voor. Alleen Galicië en het sterk monarchistische en katholieke Navarra
gingen vrij snel over naar de rebellen.
De opstand steunt op legerofficieren, voornamelijk uit kringen van het
Vreemdelingenlegioen en de Regulares (de Marokkaanse troepen), de fascistische
Falange, conservatieve katholieken en de Carlisten, die zich onder de leuze ‘Viva
Christo Rey’ (lang leve Christus Koning) tegen de ‘rode republiek’ keren. Aan de
zijde van de regering staan de partijen van het Volksfront, een deel van de
republikeinen, de anarchisten, de revolutionairsocialisten en de Catalaanse en
Baskische autonomisten. De regering kan bovendien steunen op een deel van het
leger, het grootste deel van de vloot en de arbeidersmilities.

Spaak: ‘Los van Frankrijk’
BRUSSEL, 20 juli - Minister van Buitenlandse Zaken van België, Paul-Henri Spaak,
heeft afstand genomen van de socialistische visie inzake internationale politiek.
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In een rede voor de Kamer, op 29 april jongstleden, had hij reeds de noodzaak van
een herziening van het Frans-Belgisch defensief akkoord van 1920 onderstreept.
In tegenstelling tot sommigen van zijn partijgenoten zoals Rolin en De Brouckère,
heeft hij vandaag de nieuwe onafhankelijkheidspolitiek van de regering-Van Zeeland
verwoord.
Ten overstaan van de buitenlandse pers heeft hij de nadruk gelegd op een
buitenlandse politiek in het teken van ‘los van Frankrijk’. Dit betekent geenszins een
terugkeer van België naar de politieke neutraliteit, maar een besef van het falen van
het systeem van collectieve veiligheid, in casu de mislukking van de Volkenbond,
en van de groei van het oorlogsgevaar vanuit fascistische landen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

437

Léon Blum groet de menigte na zijn toespraak.

Volksfrontbetoging Parijs
PARIJS, 14 juli - ‘Weg met de oorlog! Leve de vrede!’ Dat stond te lezen op de
Parijse Place de la Nation, boven het portret van de in 1914 vermoorde
socialistenleider Jean Jaurès, en achter het spreekgestoelte vanwaar onder meer Léon
Blum een reusachtige menigte toesprak. Naar schatting een miljoen mensen liep
vandaag in optocht naar de Place de la Nation, om nogmaals de overwinning van het
Volksfront te vieren.
Men begint overigens al treinen vol mensen te zien die de Franse hoofdstad
verlaten, in de richting van de zee of de bergen. De onder-staatssecretaris van Sport
en Vrijetijdsbesteding (met die functie is in de pers heel wat de spot gedreven), Léo
Lagrange, heeft van de spoorwegen een reductie van 40 procent voor de
vakantiegangers weten te bereiken. De burgerij begint al te klagen dat de stranden
bezoedeld worden door ‘de smeerlappen in overall’.
Degenen die op het ogenblik niet werken, zijn trouwens niet allemaal met betaald
verlof. ‘Men moet een staking weten te beëindigen,’ riep communistenleider Maurice
Thorez een maand geleden, na de akkoorden van Matignon. Er breken echter geregeld
nieuwe stakingen uit - in juni hebben wel 12000 bedrijven stilgelegen - alsof de eerste
successen een aansporing vormden om verder te gaan.
Extreem-rechts begint intussen ook weer de kop op te steken, ofschoon de ‘liga's’
door de regering zijn ontbonden. Daar zijn echter twee ultrarechtse partijen voor in
de plaats gekomen. Eén daarvan, de PPF, wordt geleid door... oud-communist Jacques
Doriot.
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Peuter verkleed als ‘sans-culotte’.

Volkenbond stopt sancties
GENÈVE, 15 juli - De Volkenbond heeft besloten de sancties tegen Italië, die zijn
ingesteld na de invasie in Abessinië, in te trekken. De landen wijzen hiermee een
emotioneel pleidooi af van Haile Selassie, de gevluchte keizer van Abessinië.
Deze had op 30 juni een speciale zitting van de Volkenbond toegesproken, waarin
hij de leden voorhield dat het bestaan van de Volkenbond op het spel staat wanneer
agressie van een lidstaat tegen een andere ongemoeid wordt gelaten en zo het beginsel
van collectieve veiligheid wordt geschonden. Hij vroeg de Assemblée de Italiaanse
verovering van Abessinië niet te erkennen en een lening beschikbaar te stellen om
een Abessijnse verzetsbeweging te financieren. Een Abessijnse resolutie van deze
strekking werd echter met grote meerderheid door de vergadering verworpen.
De nu weer ingetrokken sancties hebben toch al een halfslachtig karakter gehad.
Het Suezkanaal bleef open voor militaire transporten, en olie viel niet onder het
embargo, waardoor ltalië er op twee vitale punten niet door is geraakt.
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1.
De Franse regering-Blum neemt het initiatief om tot een internationaal akkoord van
non-interventie in de Spaanse burgeroorlog te komen.
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1.
Hitler opent de XIde Olympische Spelen te Berlijn. →

2.
De Belgische coureur Sylveer Maes wint de Tour de France.

4.
Gesteund door de koning roept generaal Metaxas zich uit tot dictator van Griekenland.
→

7.
De VS stemmen in met het Franse voorstel van non-interventie ten aanzien van
Spanje. Groot-Brittannië sluit zich hierbij aan.

9.
Te Male-St. Kruis bij Brugge wordt de vijfde landdag van het Verdinaso gehouden.

11.
Tjiang Kai-sjek trekt met zijn troepen Kanton binnen.

14.
Franco-troepen nemen Badajoz in, waardoor opstandige zones in het noorden en
zuiden verbonden raken. →

19.
In Amsterdam nemen de huurboycots toe. →

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

19.
In Moskou vinden schijn processen plaats tegen bolsjeviki van het eerste uur, zoals
Kamenev en Zinovjev, op beschuldiging van trotskisme. →

19.
In Granada wordt de Spaanse toneelschrijver en dichter Federico Garcia Lorca (37)
door fascisten vermoord.

24.
Koningin Wilhelmina ontvangt ten paleize de pasbenoemde gouverneur-generaal
van Nederlandsch Oost-Indië, jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

24.
In Duitsland wordt de militaire dienstplicht verlengd tot twee jaar.

26.
Groot-Brittannië sluit met Egypte een verdrag waarin bepaald wordt dat de Britse
troepen het land ontruimen, met uitzondering van de Suezkanaalzone. →

30.
De Nederlandse coureur Arie van Vliet, die in Berlijn kampioen op de kilometer
werd, behaalt te Zürich het wereldkampioenschap op de sprint.

Gestorven:
15.
Gracia Deledda (27-9-1871) Italiaans (Sardijns) schrijfster; Nobelprijs 1926

Trotskisten in show-proces ter dood veroordeeld
MOSKOU, 25 augustus - Gisteren zijn de vonnissen van de 16 beklaagden van het
politieke proces dat op 19 augustus in het Huis van de Vakbonden was begonnen,
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bekendgemaakt. Allen zijn schuldig bevonden aan het hun ten laste gelegde en zijn
veroordeeld tot de doodstraf. Deze is waarschijnlijk dezelfde dag nog voltrokken.
De verdachten - van wie de bekendsten Ljev Kamenev en Grigori Zinovjev zijn,
twee voormalige geestverwanten van Trotski en de leiders van de ‘linkse oppositie’
tegen Stalin - bekenden dat zij lid waren geweest van een ‘trotskistisch-zinovjevistisch
centrum’, een geheime organisatie die, in opdracht van Trotski, komplotten had
beraamd tegen vooraanstaande partijleiders, onder wie Stalin.
Tevens verklaarden zij de moord op Kirov (op 1 december 1934) te hebben
georganiseerd.
In het Westen zijn de reacties op het proces verdeeld. Aanhangers van het
sovjet-regime zien het als een voorbeeld van de zorgvuldige wijze waarop de
Russische rechtsstaat met zijn burgers omgaat, tegenstanders van Stalin zien het
proces als een showproces, een propagandamiddel, en als een methode van Stalin
om zijn vroegere opponenten uit de weg te ruimen. ‘Stalin heeft persoonlijke
tegenstanders, of menschen die hij vreesde, op zuiver tactische wijze uit de weg laten
ruimen. De natuur gaat boven de leer, zelfs boven de marxistische....’, schrijft het
liberale weekblad De Groene Amsterdammer over deze zaak.
De critici wijzen op de merkwaardige bekentenissen van de verdachten, die niets
nalieten om zichzelf zwart te maken en zaken opbiechtten die nooit hadden kunnen
plaatsvinden. Zo bekende de verdachte Holtzman dat hij Trotski's zoon in 1932 in
Hotel Bristol in Kopenhagen had ontmoet, terwijl dit hotel sinds 1917 niet meer
bestaat.

Arbeiders in een Moskouse fabriek eisen de doodstraf voor de ‘trotskistische verraders’.
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Metaxas Griekse dictator
ATHENE, 4 augustus - Generaal Ioannis Metaxas, sinds april premier, heeft vandaag
in Griekenland alle macht aan zich getrokken. Het decreet waarin hem alle
bevoegdheden, met voorbijgaan van het parlement, worden verleend, is vandaag
door koning George II ondertekend.
De parlementair-democratische constitutie, die ondanks de vele staatsgrepen van
de afgelopen jaren intact was gebleven, is terzijde geschoven.
De weg is nu vrij voor Metaxas, een felle monarchist, die vanaf het begin van de
jaren dertig steeds tevergeefs heeft geprobeerd via kleine rechtse partijtjes een
politieke rol van betekenis te spelen.
Door de coup van Metaxas is tevens een einde gekomen aan de politieke
machtspositie van de venizelisten. De republikeinen hadden de verkiezingen van 26
januari dit jaar gewonnen, maar de zege was onvoldoende. Ze wisten geen
meerderheid in de Vouli te behalen. Een coalitiekabinet kwam evenmin tot stand.
De royalisten gaven geen krimp. Anderzijds wilden de liberale republikeinen niet
afhankelijk zijn van het door de communistische KKE gedomineerde Volksfront,
dat met 15 zetels op de wippositie zou kunnen zitten.
In het geheim sloten de liberalen een akkoord met het Volksfront. Links zou hun
voorman Sophoulis steunen bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter van het
parlement. Koning George zou bij de kabinetsformatie dan niet meer om de liberalen
heen kunnen. De vorst installeerde echter een ‘apolitiek’ kabinet onder leiding van
de partijloze Demertzis. Tot vice-premier en minister van Defensie werd generaal
Metaxas benoemd, wiens partij bij de laatste verkiezingen niet meer dan 4 procent
van de stemmen had weten te behalen.
Toen Demertzis op 13 april onverwachts overleed, volgde Metaxas hem
onmiddellijk op. Nog dezelfde maand aanvaardde de Vouli op zijn verzoek een
machtigingswet waarmee het parlement

Ioannis Metaxas

zichzelf van zijn rechten beroofde. De Vouli besloot vijf maanden niet bijeen te
komen. De regering zou worden gecontroleerd door een 40-koppige commissie.
Metaxas liet er in de maanden voor zijn staatsgreep van vandaag geen gras over
groeien. Met name de vakbeweging pakte hij hard aan. Stakingen werden verboden
en vakbondsleiders om de haverklap gearresteerd. Het leger werd gezuiverd van zijn
republikeinse officieren.
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De vakbeweging GSEE en de communistische partij hoopten het tij nog te kunnen
keren met een algemene staking. Die werd voor 5 augustus aangekondigd. Nog
voordat het echter zover was, wist Metaxas koning George te overtuigen van de
noodzaak hem via een koninklijk decreet alle macht in handen te spelen. Koning
George II wees gisteren het allerlaatste voorstel van de liberaal Sophoulis en de
royalist Theotokis, de opvolger van de in mei gestorven Tsaldaris, om toch een
coalitiekabinet te formeren, daarom resoluut van de hand. Nog geen 24 uur later
verschafte hij Metaxas het door hem gewenste decreet.
Metaxas heeft onmiddellijk alle middelen aangewend die het decreet hem heeft
geboden. De Vouli is ontbonden, de politieke partijen zijn verboden en perscensuur
is ingesteld.

Werklozenprotest tegen steunverlaging
AMSTERDAM, 19 augustus - Als protest tegen de plannen tot steunverlaging van
minister van Sociale Zaken mr. M. Slingenberg (VDB) worden overal in Amsterdam
en andere gemeenten meetings gehouden onder leiding van de werklozenvereniging
Eendracht Maakt Macht (EMM).
EMM is vorig jaar in Amsterdam opgericht en probeert ongeorganiseerde werklozen
en de arbeiders op de werkverschaffingsprojecten te mobiliseren.
Op dit moment heeft EMM in de hoofdstad - waar men de sterke organisatievorm
kent - ruim 4000 leden.
Hoewel er wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met het NVV - ‘de moderne
vakbeweging’ -, in de strijd tegen de werkloosheid maar ook tegen het fascisme, is
men bij het NVV terughoudend. Velen vinden EMM een communistische
mantelorganisatie. Velen van haar bestuursleden zijn afkomstig uit de kringen van
de vroegere communistisch georiënteerde Werklozen Agitatie Comités.
EMM is in Amsterdam actief op het terrein van de huuracties. Al sinds 1931 vinden
huurboycots plaats maar de laatste tijd is de omvang hiervan weer toegenomen.

De winnaars van de Olympische finale 100 meter atletiek worden gehuldigd. Vlnr: Osendorp (2de,
Nederland), Owens (1ste, VS) en Metcalfe (3de, VS).

Jesse Owens tart Hitler
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BERLIJN, 1 augustus - Niet minder dan 4066 sportlieden, onder wie 328 dames, uit
47 landen deden mee aan de XIde Olympische Spelen dit jaar. Veel landen hadden
een boycot overwogen van de Spelen in nazi-Duitsland. De Verenigde Staten
veroordeelden bij herhaling de racistische politiek van het Derde Rijk, maar zij
ontbraken toch niet op het sportfestijn in Berlijn. Adolf Hitler greep de Zomerspelen
aan voor een propagandashow. Hij liet een reusachtig stadion neerzetten, met 100
000 plaatsen. Het Olympisch dorp omvatte maar liefst 150 gebouwen van de fraaiste
architectuur en meest perfecte inrichting.
Er werd een estafette ingesteld om het Olympisch vuur uit Griekenland te halen.
Meer dan 3000 atleten doorkruisten zeven landen. Bij de opening, waar Hitler de eer
opeiste, vloog het immense luchtschip Hindenburg over het stadion tijdens het
binnenmarcheren van de enorme Duitse equipe (406 man sterk, 33 gouden medailles).
De thuisploeg was Spartaans voorbereid en zou Amerika overtroeven. Schermster
Helene Mayer was als enige van joodse afkomst en had zich laten overreden uit
Amerika over te komen. Zij moest het evenwel afleggen tegen de Hongaarse Ilona
Elek, ook een jodin. Ondanks alle propaganda moest Hitler de suprematie erkennen
van de zwarte sprinters. Onder aanvoering van Jesse Owens braken de tien leden van
de Amerikaanse atletiekploeg de meeste records. De nazi-partij noemde hen smalend
de zwarte hulptroepen van Amerika, maar kon toch niet verhinderen dat alleen al
Jesse Owens viermaal goud (100, 200, 4×100 meter en verspringen) inpalmde. Het
verhaal ging dat Hitler de smaakmaker van de Spelen niet wenste te ontmoeten, maar
het was hem door IOC-president Henry Baillet-Latour verboden winnaars te
complimenteren. De rijkskanselier nodigde daarop later de Duitse toppers in eigen
kring uit.
Hoewel niet van harte, deed ook Nederland mee in Berlijn. Er werd zes keer goud
behaald. Bij het zwemmen onderscheidde zich Rika (Rie) Mastenbroek: goud op de
100 meter vrije slag, 400 meter vrij en 4×100 meter vrij, zilver op de 100 meter
rugslag achter landgenote Nida Senff. Arie van Vliet (1 km tijdrit) en zeiler Daniël
Kagchelland droegen ieder één gouden plak bij. Wielrenner Van Vliet bemachtigde
ook nog zilver bij het sprinten, evenals het tandem Leene-Ooms.
Kano en basketball maakten hun debuut. Televisie was nog in een experimenteel
stadium, maar kon toch al een verslag verzorgen via een gesloten circuit naar 28
speciaal toegeruste zalen. Na afloop van de Spelen ging de film Olympiade in
première. De meningen hierover waren verdeeld: de één repte over loze propaganda,
de ander roemde het werk als de best denkbare documentatie van dit omstreden
toernooi.

Start van Rie Mastenbroek (baan 5).
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Bloedbad in arena Badajoz
BADAJOZ, 17 augustus - In het Spaanse Badajoz, de hoofdstad van de provincie
Estremadura, hebben opstandige militairen, nadat zij op 14 augustus de stad op de
milities van de regering hadden veroverd, een waar bloedbad aangericht. Jay Allen,
correspondent van de Chicago Times, meldt dat op bevel van kolonel Yagüe,
commandant van de 4de ‘bandera’ (eenheid van 600 man) van het
Vreemdelingenlegioen, een groot aantal miliciens in de stedelijke arena is gefusilleerd.
‘Achttienhonderd personen - er waren ook vrouwen bij - werden daar in twaalf uur
neergemaaid. Er is meer bloed dan je denkt in achttienhonderd lichamen’, aldus Allen
in zijn persbericht.
Badajoz werd na felle gevechten veroverd. Bij de eerste bestorming werden de
legionairs door de republikeinse milities met mitrailleurvuur teruggedreven. Ondanks
grote verliezen slaagden de rebellen er bij een tweede aanval in de ommuurde stad
binnen te dringen. Terwijl de legionairs hun strijdlied De dood is onze bruid zongen,
gingen zij hun vijanden met messen te lijf. De straatgevechten duurden tot de volgende
ochtend, toen was het verzet gebroken.
Met de val van Badajoz hebben de opstandelingen een doorgang verkregen die
hun bruggehoofd in het zuiden verbindt met het gebied in het noorden, dat zij al sinds
juli onder controle hebben. De weg naar Madrid ligt nu zowel vanuit het westen als
vanuit het noorden open.

Generaal Cavalcanti, generaal Franco en generaal Mola (vlnr), bevelhebbers van het Spaanse leger,
bezoeken de Noordspaanse stad Burgos.

Brits-Egyptisch verdrag
CAÏRO/LONDEN, 26 augustus - Groot-Brittannië en Egypte hebben vandaag een
verdrag getekend. Dit verdrag is geldig voor twintig jaar. Beide partners hebben het
recht om dit verdrag na twintig jaar te verlengen.
Met dit verdrag zal officieel een einde komen aan de bezetting van Egypte door
Groot-Brittannië. Dat betekent overigens niet dat de Britse troepen Egypte met ingang
van vandaag zullen verlaten.
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Eerst zullen de Egyptenaren beter in staat moeten zijn hun land te verdedigen, dan
zullen de Britse troepen zich terugtrekken naar de gebieden rond het Suezkanaal.
Hun aanwezigheid zal zich beperken tot 10000 landmachtsoldaten en 400 piloten.
Volgens het verdrag heeft Groot-Brittannië het recht op her bezetting van strategische
plaatsen tijdens een oorlog. De Egyptische regering krijgt de controle over de geheime
dienst en de politie. Ook de militaire inlichtingendiensten zullen de bevoegdheid van
de Egyptische regering komen te staan.
Het verdrag is het gevolg van het toenemende nationalistische verzet in Egypte
en de opkomst van Mussolini in Italië, die zowel Engelse als Egyptische belangen
in Afrika bedreigt. Soedan, dat sinds 1899 formeel een Brits-Egyptisch condominium
is, blijft overigens onder Brits bestuur.
De reactie van de Egyptenaren op het verdrag is verdeeld. De Moslim Broeders
onder leiding van Hassan al-Banna beschouwen het verdrag als een voortzetting van
het oude beleid van Groot-Brittannië ten aanzien van Egypte. De Britten zijn formeel
vertrokken, maar in werkelijkheid overal aanwezig. De Wafd-partij onder leiding
van Nahas Pasja vindt dat het verdrag positieve kanten heeft, omdat het aantal Britse
troepen wordt verminderd en er uiteindelijk een volledig einde zal komen aan de
Britse bezetting van Egypte.
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1.
De Belgische bokser Staf Roth wordt wereldkampioen in de halfzwaargewichtklasse
door in Wenen de Oostenrijker Heinz Lazek te verslaan. →

1.
De vooraanstaande Spaanse communistische Dolores Ibárruri, bijgenaamd La
Pasionaria, doet op een massale meeting in Parijs een appel op de linkse beweging
om de Spaanse republiek te hulp te komen. De antifascistische vrijwilligers zullen
georganiseerd worden in Internationale Brigades.

4.
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Irun en Talavera de la Reina (70 km van Madrid) worden door Franco-troepen
veroverd. De regering-Giral maakt plaats voor die van Largo Caballero. →

8.
De verloving van prinses Juliana met de Duitse prins Bernhard Leopold Friedrich
Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lippe-Biesterfeld (25) wordt
bekendgemaakt. →

9.
In Londen begint een conferentie over de non-interventie in de Spaanse burgeroorlog.
→

9.
Frankrijk belooft Syrië onafhankelijkheid en opneming in de Volkenbond over drie
jaar.

10.
Er ontstaat spanning tussen Duitsland en Tsjechoslowakije als minister van
Propaganda Goebbels Praag ervan beschuldigt Russische vliegtuigen op zijn
grondgebied te stationeren.

10.
Kardinaal Van Roey opent het 6de Katholieke Congres te Mechelen.

25.
Stalin ontslaat de leider van de geheime dienst GPOE G.G. Jagoda, en stelt in zijn
plaats N.I. Jetsjov aan.

27.
Nederland verlaat de gouden standaard, nadat ook Zwitserland het Franse voorbeeld
was gevolgd. →
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27.
Franco-troepen nemen Toledo in. De bezetters van het Alcázar geven zich na een
beleg van twee maanden over.

29.
De junta te Burgos maakt de benoeming bekend van Franco tot opperbevelhebber
van de opstandige troepen met de titel generalissimo.

Gestorven:
16.
Karl Buresch (12-10-1878) Oostenrijks christen-democratisch politicus

De gespannen politieke situatie in de wereld is aanleiding voor een vredesdemonstratie in Amsterdam.

Largo Caballero.
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Largo Caballero geïnstalleerd als Spaans premier
MADRID, 4 september - De regering-Giral heeft vandaag in Madrid haar aftreden
bekendgemaakt. Francisco Largo Caballero, de leider van de grote socialistische
vakbond UGT, wordt de premier van een nieuwe regering, die een bredere basis
heeft dan de regering-Giral, waarin alleen liberale republikeinen vertegenwoordigd
waren. Largo Caballero's kabinet bestaat uit drie socialistische, twee communistische
en vijf republikeinse ministers. De anarchisten hebben hun steun aan de nieuwe
regering toegezegd.
Bij de presentatie van zijn kabinet verklaarde Largo Caballero, die naast premier
ook minister van Oorlog is, dat zijn regering bestaat uit ‘... mensen die afzien van
de verdediging van hun eigen principes en persoonlijke opvattingen om zich rond
één doel te verenigen: de verdediging van Spanje tegen het fascisme’.

Rebellerende militairen marcheren door de straten van San Sebastian.
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Colijn ziet af van gouden standaard
DEN HAAG, 27 september - Nadat geheel onverwacht Frankrijk en daarna
Zwitserland devalueerden, heeft ook Nederland de gouden standaard losgelaten.
Deze drie landen waren de laatste die hun munt nog aan het goud hadden gekoppeld.
Met dit besluit heeft minister-president dr. H. Colijn eindelijk toegegeven aan de
druk die al op hem is uitgeoefend sinds Groot-Brittannië in september 1931
devalueerde. In een toespraak zei dr. Colijn, die de binding aan het goud als een
erezaak zag, dat het voor Nederland onmogelijk was geworden om als enige land in
de wereld vast te blijven zitten aan het goud.
Voor de bevolking had hij de volgende raad: ‘De eerstvolgende dagen allereerst
rustig blijven. Niet zenuwachtig worden en nog minder zenuwachtig handelen. Doe
zoveel mogelijk precies wat u ook de vorige week en een maand geleden gedaan
heeft. Doe alsof er

Minister-president Colijn laat zich filmen in zijn werkkamer.

niets veranderd is. Als ons volk zich op deze wijzegedraagt, dan zullen we, met Gods
hulp, ook deze nieuwe schok wel te boven komen.’
De eerste dag na de devaluatie verliest de gulden tegenover het pond 16,3 procent
en tegenover de dollar 17,8 procent.

Non-interventie Spanje
LONDEN, 9 september - Vandaag is in Londen voor het eerst het
Non-interventiecomité bijeen geweest. Dit comité dat is samengesteld uit de
ambassadeurs van 25 staten en wordt voorgezeten door de Engelsman W.S. Morrison,
is opgericht met het doel toezicht te houden op de nietinmenging van buitenlandse
mogendheden in het Spaanse conflict.
In een poging te voorkomen dat de burgeroorlog in Spanje zou ontaarden in een
Europese oorlog, lanceerde de Franse premier, Léon Blum, begin augustus zijn
non-interventieplan. De Europese mogendheden, zo luidt zijn voorstel, moeten zich
in het conflict afzijdig houden en geen van de strijdende partijen van wapens voorzien.
Een groot aantal landen kondigde daarop een wapenembargo af voor de belligerenten,
waardoor Franco in feite gelijkgeschakeld werd met de wettige regering in Spanje.
De Spaanse regering, die over bewijzen zegt te beschikken van Duitse en Italiaanse
inmenging ten gunste van de rebellen, en de Burgos-junta (genaamd naar de stad
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waar de opstandelingen hun tegenregering hebben gevestigd) was niet voor deze
bijeenkomst uitgenodigd.

Prinses Juliana verloofd
DEN HAAG, 8 september - Prinses Juliana heeft zich verloofd met de 25-jarige
Duitse prins Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter
von Lippe-Biesterfeld.
Prins von Lippe-Biesterfeld is geboren in Jena. Hij doorliep het gymnasium in
Berlijn en studeerde in deze stad rechtswetenschappen. Vervolgens verbleef hij enige
tijd in Engeland en Marokko. Hierna trad hij in dienst bij het chemisch concern I.G.
Farben. Hij werkte onder andere op het kantoor in Parijs. Op dit moment is hij
werkzaam op het hoofdkantoor in Berlijn.
In een radiotoespraak heeft koningin Wilhelmina gezegd: ‘Hij heeft bewezen een
degelijk en hard werker te zijn.’ Prinses Juliana zei onder andere: ‘Het eerst
ontmoetten wij elkaar op de wintersport, daarna herhaalde malen hier in het land.
Geleidelijk zijn wij het samen eens geworden en wel zeer eens.’

Prinses Juliana en prins Bernhard op slot Reckenwalde tijdens een jachtpartij.

Roth verovert wereldtitel in halfzwaargewicht
WENEN, 1 september - In Wenen is de Belgische halfzwaargewicht Staf Roth
wereldkampioen geworden door een ruime puntenzege op de Oostenrijkse pugilist
Heinz Lazek.
Deze wereldtitel wordt echter alleen in Europa erkend door de International Boxing
Union, die zich niet kon verzoenen met de aanwijzing door de Amerikaanse NYSAC
van Melio Bettina en Jack Fox voor dit wereldtitelgevecht. Roth was eerder al
Europees kampioen bij de welters.
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1.
Generaal Franco wordt staatshoofd van het opstandige nationalistische Spanje. →

1.
De Japanse regering maakt een uit zeven punten bestaand geheim eisenpakket aan
China openbaar. Tjiang Kai-sjek wenst niet op de eisen - onder meer autonomie voor
de noordelijke provincies, samenwerking in de strijd tegen het Rode Leger, Japanse
adviseurs in regeringslichamen - in te gaan.

1.
De USSR sluit zich aan bij de Londense Vlootconventie.

6.
Vier colonnes van Franco-troepen trekken op naar Madrid. De vijfde colonne zit,
volgens generaal Queipo de Llano in een radiorede, in Madrid zelf.

6.
Het Vlaams Nationaal Verbond van Staf de Clercq en de rexisten van Léon Degrelle
sluiten een samenwerkingsakkoord. →

7.
Op de zitting van het internationale Non-interventiecomité te Londen beschuldigt
de USSR Duitsland en Italië ervan Franco te steunen.

7.
In Guerníca wordt een autonoom bestuur voor het Baskenland geïnstalleerd.
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12.
In Londen houden de zwarthemden van Oswald Mosley een antisemitische mars
door de Londense Mile End Road.

12.
De in april uitgebroken algemene staking in Palestina van anti-Britse Arabieren, die
zich kanten tegen het immigratiebeleid voor joden, wordt beëindigd.

14.
Koning Leopold III verklaart in een gecombineerde vergadering van ministerraad
en ministers van staat dat België het Verdrag van Locarno moet opzeggen.

18.
Duitsland lanceert een Vierjarenplan met de opbouw van leger, vloot en luchtmacht
als doel. Göring wordt verantwoordelijk voor de uitvoering. →

20.
De Spaanse regering wordt verplaatst naar Barcelona.

28.
De Belgische Kamer keurt de door minister Spaak verdedigde nieuwe
neutraliteitspolitiek van België goed.

Gestorven:
5.
Jan Jacob Slauerhoff (15-9-1898) Nederlands schrijver en dichter
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Franco wordt ‘staatshoofd’
BURGOS, 1 oktober - Generaal Francisco Franco y Bahamonde is in Burgos, het
hoofdkwartier van de opstandige militairen, als ‘hoofd van de regering van de Spaanse
staat’ geïnstalleerd. Generaal Cabanellas, de voorzitter van de militaire junta die op
24 juli is gevormd, droeg de bevoegdheden aan Franco over. Daarna sprak generaal
Franco vanaf het balkon van het stadhuis van Burgos de menigte toe, die enthousiast
op zijn verschijning reageerde. Franco schetste in zijn toespraak een beeld van het
nieuwe Spanje, waar de stembus vervangen zou worden door ‘... een betere manier
om de volkswil tot uitdrukking te brengen’, en waar de traditionele katholieke waarden
hersteld zouden worden. De ster van de militaire gouverneur van de Canarische
Eilanden - de functie die Franco tot 17 juli uitoefende - is snel gestegen, niet in het
minst door de spectaculaire resultaten die hij met zijn Afrikaanse troepen in
Zuid-Spanje heeft geboekt. In augustus van dit jaar werd hij in de door generaal Mola
gevormde junta opgenomen en op 21 september werd hij, op voorspraak

Generaal Franco legt in het antirepublikeinse bolwerk Burgos de eed af als leider van de tegenregering.

van zijn vrienden, de generaals Orgaz en Kindélan, tot opperbevelhebber van alle
nationalistische troepen benoemd.

Vierjarenplan Duitsland
BERLIJN, 18 oktober - De minister van Luchtvaart en opperbevelhebber van de
Luftwaffe in Duitsland, Hermann Göring, is benoemd tot directeur van het
Vierjarenplan. Göring krijgt de bevoegdheid om ‘bestuursmaatregelen en algemene
administratieve instructies’ uit te vaardigen en ‘alle administratieve autoriteiten,
inclusief de hoge ambtenaren, te controleren en hun rechtstreekse opdrachten te
geven’.
Het doel van deze speciale bevoegdheden is het verwezenlijken van het
Vierjarenplan. In dit Vierjarenplan gaat het er de Duitse regering ten eerste om
provisionele oplossingen te vinden voor het probleem van voedseltekort en schaarste
aan grondstoffen en ten tweede de basis te leggen voor de ‘strijd voor
zelfverwezenlijking’, zoals het wordt genoemd. In feite vraagt Hitler een algemene
economische mobilisatie.
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Het Vierjarenplan staat in het teken van de autarkie. IJzer- en staalproduktie moeten
worden verhoogd en de produktie van synthetische rubber en benzine dient te worden
versneld. Een van de moeilijkheden is dat de Ruhrgebiedbaronnen nog altijd te weinig
staal produceren. Zij houden de produktie beperkt omdat er nog steeds een
internationale overproduktie van staal bestaat en de voorraden niet tegen aanvaardbare
prijzen kunnen worden verkocht. Göring heeft nu de bevoegdheid gekregen om hier
direct in te grijpen en niet uitgesloten wordt dat de staat zelf in de staalsector actief
gaat worden.

Rexisten gaan met VNV samenwerken
BRUSSEL, 6 oktober - Rex, de Belgische extreem-rechtse beweging van Léon
Degrelle, en het VNV, een bundeling van flaminganten, hebben een akkoord gesloten.
Het akkoord dat door het intellectuele weekblad Nieuw Vlaanderen met enige reserve
werd ontvangen, houdt het principe in dat België zal worden omgevormd tot een
federale staat. Brussel zou niet langer kunnen worden verfranst, het parlement moet
als controleorgaan behouden blijven en België dient op een corporatistische manier
te worden georganiseerd. Rex belooft haar campagne in Vlaanderen grotendeels in
het Nederlands te voeren. In Vlaamse kringen vreest men dat Rex via een rake
demagogische propaganda- en wervingscampagne het verzamelpunt zal worden van
de franskiljonse krachten in Vlaanderen. Degrelle heeft zijn Rex-beweging immers
intern op een federale basis uitgebouwd. Dit wordt in Vlaamse kringen gevaarlijk
geacht voor de macht van de eigen organisaties. Volgens de rexist Paul de Mont, de
contactman met het VNV, streeft zijn groepering een bondsstaat na. Het voorlopig
geheime akkoord wordt door velen bestempeld als wederzijds huwelijksbedrog.
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1.
Mussolini lanceert de term ‘as Rome-Berlijn’ voor het pact dat het fascistische Italië
en nazi-Duitsland 24 oktober in Berlijn sloten. →

3.
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Franklin D. Roosevelt wordt met ruime meerderheid herkozen als president van de
VS. →

4.
In Barcelona wordt het tweede kabinet-Largo Caballero gevormd. In de regering zijn
ook anarchisten en Basken opgenomen.

5.
De Franse schrijver Gide publiceert een kritisch verslag over de Sovjet-Unie. →

7.
Generaal Miaja stelt een defensiecomité in Madrid samen. De slag om Madrid is
begonnen. →

9.
In Albanië komt de regering-Frasheri ten val. →

14.
Duitsland annuleert alle clausules van het Verdrag van Versailles die betrekking
hebben op de internationalisering van vaarwegen.

18.
Italië en Duitsland gaan over tot diplomatieke erkenning van de Franco-regering.

19.
In Madrid vindt de anarchistenleider Buenaventura Durutti de dood in de strijd bij
de campus van de universiteit. Zijn begrafenis in Barcelona wordt bijgewoond door
200 000 mensen.
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20.
In België wordt het programma van het Blok der Katholieken, de gereorganiseerde
katholieke partij, bekendgemaakt. →

20.
In Alicante wordt de oprichter en leider van de fascistische Falange, José Antonio
Primo de Rivera y Saénz de Heredia, na een tribunaal terechtgesteld.

23.
De Mexicaanse president Lázaro Cárdenas ondertekent een landhervormingswet,
die onteigening van grootgrondbezit ten gunste van landloze boeren mogelijk maakt.

24.
De Duitse pacifistische en antifascistische publicist Carl von Ossietzky wordt de
Nobelprijs voor vrede toegekend. Het feit dat hij gevangen zit in een concentratiekamp
brengt de Duitse regering in verlegenheid. →

25.
In Berlijn wordt het Anti-Kominternpact door Duitsland en Japan ondertekend. →

Roosevelt wordt herkozen voor tweede termijn
WASHINGTON, 3 november - Na een verbitterde verkiezingscampagne, waarin de
Republikeinen de New-Dealpolitiek veroordeelden als een bureaucratische, geleide
economie en meer dan driekwart van de Amerikaanse pers zich tegen de president
keerde, heeft Roosevelt opnieuw het vertrouwen van de Amerikaanse kiezer
gewonnen. Dit keer met een nog veel grotere meerderheid dan in 1932. Hij kreeg
523 kiesmannen (Landon acht), en 27,7 miljoen kiezers (Landon 16,6) achter zich.
Roosevelt veroverde de steun van alle staten behalve Maine en Vermont, waar Landon
een meerderheid kreeg.
De overwinning van Roosevelt is de grootste sinds die van president Monroe in
1820, maar toen was er alleen sprake van twee kandidaten van dezelfde partij.
Roosevelts zege is de allergrootste in de Amerikaanse geschiedenis bij
presidentsverkiezingen waaraan door twee of meer partijen wordt meegedaan. Van
de kleine partijen kreeg de Union-partij iets minder dan 900 000 stemmen, terwijl
de socialistische kandidaat Thomas 190 000, en de communist Browder 80 000
stemmen behaalden. In het Congres wordt de meerderheid van de Democratische
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partij nog groter: 76 tegen 16 voor de Republikeinen in de Senaat en 331 tegen 89
in het Huis van Afgevaardigden.

Gide bekritiseert Russisch regime
PARIJS, 10 november - De publikatie van het boek Retour de l'URSS van de Franse
schrijver André Gide, waarin hij een negatief beeld schetst van Stalins Rusland, heeft
in de Franse publieke opinie voor opschudding gezorgd. Gides gewijzigde opvattingen
hebben bij zijn progressieve vrienden van de Parijse linker Seine-oever nogal wat
verontwaardiging gewekt. Ook in het Franse communistische blad L'Humanité werd
hij fel aangevallen. Steun kreeg de schrijver van Trotski, die hem prees om zijn
intellectuele moed en eerlijkheid.
André Gide gold als een bewonderaar van het Russische regime, maar de reis die
hij in juli dit jaar naar Rusland maakte, heeft zijn standpunt radicaal gewijzigd. In
zijn boek dat hij na deze reis schreef, hekelt hij de verstikkende geest van conformisme
en censuur die in de Sovjet-Unie heerst, de terreur, de slechte levensomstandigheden
van de arbeiders en het gebrek aan voedsel. Stalins persoonlijke bewind, zo stelt hij,
is in tegenspraak met de communistische principes.
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Slag om Madrid: republiek houdt stand
MADRID, 23 november - De stormaanval van de opstandelingen op de Spaanse
hoofdstad is mislukt. Het offensief van generaal Mola's troepenmacht van 25 000
man, gesteund door de Italiaanse en de Duitse luchtmacht, is door het moedige verzet
van de Madrileense bevolking tot staan gebracht. De opstandige generaals hebben
vandaag besloten om de poging de stad door een frontale aanval te veroveren op te
geven. Ze willen nu trachten Madrid door een omsingeling tot overgave te dwingen.
De nationalisten, zoals de rebellen zichzelf noemen, naderden de stad eind oktober
vanuit het noord- en zuidwesten. In aller ijl werd Madrid op de slag voorbereid. De
regering-Largo Caballero, die twee dagen daarvoor was uitgebreid met vier
anarchistische ministers, week op 6 november uit naar Valencia. De verdediging van
de stad werd in handen gegeven van generaal José Miaja. Hij maakte Madrid in 24
uur tot een vesting: circa 20 000 miliciens, ongeoefend en slecht bewapend, groeven
zich in loopgraven in. Terwijl zij naar het front marcheerden, riepen zij slogans als
‘No pasarán’ en ‘Madrid zal het graf van het fascisme worden’. Miaja gaf slechts
één order, zo hield hij zijn officieren voor, en die luidde ‘verdedigen’. Op de vraag
waarheen de troepen zich in geval van nood moesten terugtrekken, antwoordde hij:
‘Naar het kerkhof.’
Op 7 november ontbrandde de slag om Madrid in alle hevigheid. De nationalisten
concentreerden hun aanval op twee wijken in het westen van de stad, de Casa de
Campo en de Ciudad Universitaria. Hier vond het treffen plaats tussen het Spaanse
eliteleger uit Afrika en het volk van Madrid.
De Madrilenen vochten met de moed der wanhoop. Aan het front werd steeds
dringender om versterking gevraagd. Die kwam de volgende dag toen de eerste
Internationale Brigades, eenheden van buitenlandse vrijwilligers die op initiatief van
de Komintern zijn opgericht, in Madrid arriveerden. Zo'n drieduizend vrijwilligers,
meest Italianen, Duitsers (gevlucht voor het fascisme in eigen land) en Fransen,
marcheerden op de maat van hun revolutionaire liederen over de Gran Via, de
hoofdstraat van Madrid, en trokken naar het front bij Casa de Campo. Vijf dagen
later kreeg Madrid opnieuw versterking. Zeker vierduizend anarchistische miliciens,
onder aanvoering van de legendarische Buenaventura Durruti, hadden het front in
Aragón verlaten en namen stellingen in ten westen van de Ciudad Universitaria. Bij
de gevechten in deze wijk vond Durruti op 19 november de dood.
De nationalisten zagen hun aanval afgeslagen. Ze trachtten daarop het verzet van
de Madrilenen met terreurbombardementen te breken. Franco verklaarde tegenover
Portugese journalisten dat hij de stad liever met de grond gelijkmaakte dan dat hij
haar in
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De ruine van de universiteit van Madrid waar de hevigste gevechten plaatsvonden.

handen van de ‘marxisten’ liet. Vanaf 16 november bombardeerde het Duitse
Condorlegioen, dat in Spanje aan de zijde van Franco gevechtservaring opdoet, 's
nachts de vrijwel weerloze stad.
De Russische jachtvliegtuigen - de Sovjet-Unie voorziet sinds oktober de republiek
van wapens - konden in het donker niets uitrichten.
Jef Last, de Nederlandse schrijver die als vrijwilliger naar Spanje is gekomen om
zo het fascisme daadwerkelijk te bestrijden, schreef op 20 november in zijn dagboek:
‘Ik heb bommen zien vallen op de armoewijken, waar de vrouwen ons hun laatste
brood en hun laatste wijn gebracht hadden, ik zal nooit meer het ontzettende gekerm
en gejammer kunnen vergeten dat uit de puinhopen opsteeg.’
Maar het effect van deze terreur was eerder averechts. De bombardementen
wakkerden de haat en de verzetswil van de Madrilenen aan.
Ondanks zijn surplus aan materiaal en buitenlandse assistentie kan Franco's leger
Madrid niet op de knieën krijgen. De hoofdstad, uitgeput, zwaar beschadigd en vol
oorlogsslachtoffers, is nog steeds in handen van de wettig gekozen regering van
Spanje.

Mussolini proclameert as Rome-Berlijn
MILAAN, 1 november - De Italiaanse leider Benito Mussolini heeft in Milaan de as
Rome-Berlijn geproclameerd. In een toespraak op de Piazza del Duomó zei Mussolini:
‘De lijn Berlijn-Rome is niet langer een scheidingswand: het is een as waaromheen
alle Europese staten zich kunnen verenigen. Niemand zal verrast zijn als we vandaag
de vlag van het anti-bolsjevisme hijsen: dat is onze oude banier, het teken waaronder
we geboren zijn.’ Mussolini's uitspraak komt na een bezoek van zijn minister van
Buitenlandse Zaken Galeazzo Ciano aan Hitler op 24 oktober. Doel hiervan was de
laatste restjes wederzijds wantrouwen weg te nemen die nog bestaan ondanks de
toenadering tussen de twee landen. Het Duitse stilzwijgen over de Italiaanse invasie
in Abessinië en de Franse en Britse kritiek hierop hadden de betrekkingen tussen de
twee landen al verbeterd. Daarnaast kunnen Hitler en Mussolini elkaar vinden in hun
afkeer van liberalisme en democratie en hun gebruik van totalitaire en gewelddadige
methoden. Beide landen steunen Franco in de Spaanse burgeroorlog. Na Hitlers
aanvankelijke bewondering voor Mussolini is het nu de Italiaanse leider die een
voorbeeld neemt aan Hitler.

Duitser mag Nobelprijs niet ontvangen
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BERLIJN, 24 november - De Duitse schrijver Carl von Ossietzky heeft van zijn
regering geen toestemming gekregen de Nobelprijs voor vrede in ontvangst te nemen.
De linkse publicist bevindt zich in een concentratiekamp sinds de Rijksdagbrand van
1933 en de Duitse autoriteiten weigeren hem uit deze ‘preventieve hechtenis’ vrij te
laten. Het Noorse Nobelprijs-comité had besloten Ossietzky alsnog de niet verleende
vredesprijs van het vorige jaar, 1935, toe te kennen wegens zijn strijdvaardig opkomen
voor de democratie en de rechten van de mens. Het besluit heeft de Duitse
nazi-machthebbers in enige verlegenheid gebracht en heet een ‘beledigende uitdaging
aan Duitsland’. De Noorse regering wijst een Duits protest met verwijzing naar de
onafhankelijkheid van de jury van de hand.

Anti-Kominternpact
BERLIJN, 25 november - De ambassadeurs van Japan en Duitsland, Moesjakoji en
Von Ribbentrop, hebben vandaag een zogenaamd Anti-Kominternpact gesloten.
Doel van het verdrag is samen te werken in de bestrijding van het communisme in
de wereld. Meer in het bijzonder richt het akkoord zich op wat wordt genoemd de
ondermijnende en staatsgevaarlijke activiteiten van de communistische internationale,
de Komintern.
Hoewel het akkoord formeel tegen het communisme is gericht, betekent het in de
praktijk een samenbundeling van gelijkgezinden tegenover de westerse democratieën.
In Frankrijk immers is een Volksfrontregering aan de macht onder leiding van Léon
Blum. Voorts kan de verbintenis tussen Japan en Duitsland slechts betekenen dat de
Japanners in Zuidoost-Azië de Britten dienen bezig te houden.
Desalniettemin is het Anti-Kominternpact voor de Sovjet-Unie een signaal om
nog meer contacten met de westerse democratieën te zoeken teneinde een
internationaal isolement te verhinderen.

Propaganda voor het pact tegen de Komitern.
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Pro-Italiaans bewind vervangt Albaanse regering
TIRANA, 9 november - In Albanië is het kabinet van Mehdi Frasheri gevallen en
vervangen door een pro-Italiaanse regering. Daarmee ligt de weg open naar een
verdere Italiaanse penetratie in Albanië. Tevens is een eind gekomen aan de
Italiaans-Albanese crisis.
De relaties tussen de twee landen zijn de afgelopen jaren bekoeld door het
onverhulde Italiaanse streven Albanië te koloniseren. Toen in 1931 het Verdrag van
Tirana van 1926 afliep, weigerde koning Zog het te verlengen. In 1932 en 1933 kon
Albanië zijn schulden aan Italië niet meer betalen en Rome draaide prompt de
duimschroeven aan. Het eiste een douane-unie, Italiaanse directeuren bij Albanese
staatsbedrijven (suiker, elektriciteit, telegraaf) en een Italiaanse chef van de Albanese
politie. Zog weigerde, ging intern bezuinigen, ontsloeg Italiaanse ambtenaren en
wendde zich tot Joegoslavië, waarop Mussolini - vergeefs - oorlogsschepen ter
intimidatie naar de Albanese kust stuurde.
Begin vorig jaar gooide Rome het over een andere boeg: het bood Zog geld. Dit
sloeg aan: beide landen werkten een nieuwe overeenkomst uit en in het kader van
de nieuwe samenwerking moet premier Frasheri - een van de weinige niet-corrupte
politici in Albanië - het veld ruimen.

Katholiek Blok komt tot stand
BRUSSEL, 20 november - De oude katholieke partij in België bestaat niet meer.
Met de publikatie van een Verklaring is het tot stand komen van het Blok der
Katholieken ook voor de buitenwereld een feit.
In de oude partij, de Belgische Katholieke Unie, tekenden zich al enkele jaren
spanningen af tussen de burgerlijke en de arbeidersvleugel. De in 1921 opgerichte
Unie had als doel de christen-democratie hechter aan het katholieke apparaat te
binden. De druk op de Unie werd verhoogd door de opkomst van rechtse partijen als
Rex en het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), die, zoals de verkiezingen hebben
uitgewezen, een grote aantrekkingskracht op de katholieke kiezers uitoefenen.
Om de interne eenheid te verstevigen is de partij nu gereorganiseerd tot het Blok
der Katholieken en bestaat voortaan uit een Franstalige en een Vlaamse vleugel.
Deze laatste, de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) zoekt toenadering tot het
VNV om samen een Vlaamsche Concentratie op te richten.
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1.
Door president Roosevelt wordt te Buenos Aires de Panamerikaanse conferentie
geopend. Er zijn 26 regeringen vertegenwoordigd.

2.
De Belgische regering besluit de dienstplicht te verlengen tot 2 jaar.

5.
Het 8ste (buitengewone) congres van Sovjets van de USSR, dat sinds 25 november
bijeen is, keurt het ontwerp van de nieuwe grondwet goed. →

8.
In Nicaragua wordt Anastasio Somoza in een niet geheel reguliere verkiezingsstrijd
verkozen tot president. Hij was in juni door een coup van de door hem geleide
Nationale Garde aan de macht gekomen.

8.
De Katholieke Vlaamsche Volkspartij, de Vlaamse component van het Blok der
Katholieken, sluit een beginselsakkoord met het Vlaamsch Nationaal Verbond. →

10.
De Britse koning Edward VIII abdiceert vanwege zijn trouwplannen met mrs.
Simpson. →

11.
De hertog van York, de broer van Edward VIII die nu hertog vat Windsor heet,
bestijgt als George VI de Britse troon.
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16.
In Londen wordt een internationaal protocol ondertekend over de non-interventie in
de Spaanse burgeroorlog.

16.
De Nederlandse chemicus Pieter Debije krijgt de Nobelprijs. De literatuurprijs gaat
naar de Amerikaanse toneelschrijver Eugene Gladstone O'Neill. →

20.
In Madrid wordt de Belgische ambassadeur, baron De Borchgrave, vermoord.

25.
Het Belgische episcopaat keert zich in een herderlijke brief tegen fascisme en
communisme.

26.
Tjiang Kai-sjek wordt weer vrijgelaten nadat hij Zhou had beloofd een gezamenlijke
strijd tegen Japan te zullen gaan voeren. →

Gestorven:
10.
Luigi Pirandello (28-6-1867) Italiaans (Siciliaans) (toneel)schrijver en dichter;
Nobelprijs 1934

27.
Hans von Seeckt (22-4-1866) Duits militair

31.
Miquel de Unamuno Jugo (29-9-1864) Spaans filosoof
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Tjiang Kai-sjek met naast hem (6de van links) Zhang Xueliang.

Chinees ‘incident van Xian’
NANJING, 26 december - Met een vliegtuig is vandaag de president van China,
Tjiang Kai-sjek (Jiang Jieshi), uit Xian in Nanjing aangekomen. In hetzelfde vliegtuig
reisde generaal Zhang Xueliang, die onmiddellijk na aankomst op het vliegveld van
Nanjing in hechtenis werd genomen. Met deze actie is een van de merkwaardigste
gebeurtenissen in de geschiedenis van de Chinese Republiek afgesloten.
De gebeurtenis die bekendstaat als ‘het incident van Xian’, begon op 4 december
met de aankomst van Tjiang in de hoofdstad van Shaanxi, Xian. Bij die gelegenheid
verklaarde Tjiang dat hij tijdens zijn bezoek een plan zou ontvouwen voor de
vernietiging van de communistische legers ten noorden van de stad. Hij verwierp
het standpunt van de legerleiders van Xian, de generaals Zhang Xueliang en Yang
Hucheng, om aan het verzet tegen Japan prioriteit te geven.
Op 12 december lieten beide generaals Tjiang gevangennemen en zonden zij een
telegram naar het Rode Leger om een vertegenwoordiger naar Xian te sturen. Op 16
december kwam de communistische delegatie onder leiding van Zhou Enlai in Xian
aan waar ze met de rebellerende generaals overeenstemming bereikte over het
beëindigen van onderlinge vijandigheden. Deze overeenkomst aangaande de
samenwerking tussen communisten en nationalisten in het verzet tegen Japan werd
door Tjiang aanvaard.

Sovjet-Unie krijgt nieuwe grondwet
MOSKOU, 5 december - Op een buitengewone zitting van het Sovjet-congres is een
nieuwe grondwet voor de Sovjet-Unie afgekondigd. Op 1 januari 1937 treedt zij
officieel in werking. De nieuwe grondwet - ‘de meest democratische ter wereld’,
zoals zij wordt genoemd - is zeer liberaal van karakter. Het indirecte kiesrecht wordt
vervangen door het systeem van directe, geheime verkiezingen. Leden van de vroegere
‘uitbuitersklasse’ krijgen hun stemrecht terug. Aan de lijst van grondrechten die in
veel constituties is opgenomen, is het recht op werkgelegenheid toegevoegd.
Het eenpartijstelsel blijft echter gehandhaafd, want, zo zei Stalin op het congres,
de ‘vrijheid van verschillende partijen kan alleen bestaan in een maatschappij waar
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sprake is van antagonistische klassen, wier belangen onderling vijandig en
onverenigbaar zijn. In de Sovjet-Unie daarentegen zijn de klassentegenstellingen
opgeheven’.

Beginselakkoord KVV en VNV
BRUSSEL, 8 december - In België hebben ondanks de pas tot stand gekomen as
VNV - Rex, de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) en het Vlaamsch Nationaal
Verbond (VNV) een algemeen akkoord getekend. Sommigen spreken zelfs van een
concentratie. Beide partijen hebben ingestemd met een vaag federalisme en een
corporatistische maatschappijopvatting. Het akkoord houdt verder in dat een door
vrije verkiezingen samengesteld parlement een controlerende rol zal moeten spelen.
Aan beide kanten bestaat nochtans enige terughoudendheid: het Algemeen
Christelijk Werkgeversverbond (ACW) voelt niets voor het aan banden leggen van
de syndicale vrijheid, terwijl de antidemocraten en felle ‘Dietsers’ in het VNV zich
keren tegen het opgeven van de vertrouwde strakke lijn. De ijver van de groep Nieuw
Vlaanderen en het ontegensprekelijke enthousiasme bij het merendeel van de
katholieke flaminganten hebben beide groeperingen evenwel de bezwaren doen
vergeten.
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Edward VIII en Wally Simpson in Ascot.

Edward abdiceert voor mrs. Simpson
LONDEN, 10 december - Koning Edward VIII van Groot-Brittannië heeft vandaag
afstand gedaan van de troon. Aanleiding is de algemene veroordeling van zijn affaire
met de gescheiden Amerikaanse mevrouw Wally Simpson. De regeringsperiode van
Edward VIII is de kortste geweest in 453 jaren.
Premier Baldwin onthulde dat hij de koning op 19 oktober al had ingelicht over
de ernst van de situatie.
In de weken daarna maakten berichten uit de dominions duidelijk dat de keuze
van de koning geen genade kon vinden. Ook de Amerikaanse pers liet niet na de
affaire tot in details te beschrijven.
De Britse pers deed er het zwijgen toe uit beleefdheid en in het vertrouwen dat de
koning door middel van een daad of een bekendmaking zelf een einde zou maken
aan de situatie die zo schadelijk was voor zijn eigen prestige en dat van het
Gemenebest.

Debije Nobelprijs voor scheikunde
STOCKHOLM, 16 december - De Nederlandse natuurkundige en scheikundige Pieter
Debije, die twee jaar geleden Albert Einstein opvolgde als directeur van het Kaiser
Wilhelm Instituut voor fysica in Berlijn, heeft in de Zweedse hoofdstad de Nobelprijs
voor scheikunde gekregen. Het is een lichtpunt in de carrière van Debije, die wordt
overschaduwd door de vraag waarom hij Einstein heeft willen opvolgen op een
instituut en in een land waar men de grote joodse geleerde het leven onmogelijk
maakte.
Debije heeft de prijs gekregen voor zijn onderzoek waarbij de structuur van gassen
respectievelijk met röntgenstralen en elektronenstralen wordt vastgesteld.

[1937]
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1.
De voorlopige zendmachtiging van de VRO wordt ingetrokken. →

1.
De Britse regering vaardigt een uniformverbod uit, gericht tegen de zwarthemden
van Mosley.

1.
Anastasio Somoza wordt president van Nicaragua. →

2.
Groot-Brittannië en Italië sluiten een ‘gentleman's agreement’ over het handhaven
van de statusquo in het Middellandse-Zeegebied. →

7.
In Den Haag vindt het huwelijk plaats tussen prinses Juliana en prins Bernhard. →

9.
De Italiaanse ministerraad vaardigt rassenwetten uit voor de Italiaanse kolonies in
Afrika. Huwelijken tussen Italianen en Abessijnen worden verboden.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

12.
De groot-moefti van Jeruzalen, Mohammed al-Hadj Amin al-Hoeseini, protesteert
bij de Britse onderzoekscommissie-Peel tegen de joodse immigratie in Palestina.

14.
De Britse Independant Labour Party, de Socialist League en de Britse communistische
partij vormen een eenheidsfront om de Labour Party te beïnvloeden.

15.
In Oostenrijk wordt amnestie afgekondigd voor gevangen nazi's.

20.
President Roosevelt beklemtoont in zijn inaugurele rede voor zijn tweede ambtstermijn
de noodzaak om de noden te verlichten van het derde deel van de natie dat slecht
gehuisvest, slecht gevoed en slecht gekleed is.

27.
Minister Vandervelde wordt vervangen door A. Wauters, na een aanvaring in het
kabinetsberaad met zijn partijgenoot De Man over de non-interventiepolitiek van de
regering ten aanzien van Spanje.

30.
Hitler wijst in een toespraak voor de gelijkgeschakelde Rijksdag de Duitse schuld
aan de Grote Oorlog af (artikel 231 van het Verdrag van Versailles). Hitlers
volmachten worden verlengd tot 1941. Speer wordt regeringsbouw-meester.

30.
In Moskou worden 13 van de 17 in het zogenaamde trotskisten-proces aangeklaagde
bolsjeviki ter dood veroordeeld. →
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Wanneer tijdens het feestconcert, ter ere van het prinselijk paar, het Horst Wessellied weerklinkt,
brengen enkele Duitse gasten de Hitlergroet.

Prinses Juliana getrouwd
DEN HAAG, 7 januari - Onder overweldigende belangstelling van de bevolking is
prinses Juliana getrouwd met prins Bernhard. Het burgerlijk huwelijk is gesloten in
het stadhuis van Den Haag door burgemeester mr. S.J.R. de Monchy. Het kerkelijk
huwelijk hierna vond plaats in de St. Jacobskerk waar ds. W.L. Welter de voorganger
was.
Prinses Juliana was gekleed in een jurk van ivoire satin Peplum, prins Bernhard
droeg het ceremonieel tenue van ritmeester der huzaren.
Na zijn naturalisatie (waarbij zijn Duitse voornamen vernederlandst zijn) is prins
Bernhard benoemd tot luitenant ter zee der 1ste klasse bij de marine en
kapitein/ritmeester bij de landmacht.
Hoe groot de blijdschap van de bevolking is over de verloving en het huwelijk
wordt duidelijk gedemonstreerd door de omvang van het nationaal huwelijksgeschenk.
Hiervoor is het enorme bedrag van ruim ƒ 664 000 bijeengebracht.
Het geld zal worden gebruikt voor de bouw van een prinselijk jacht. Ook zal er
een deel van de verbouwing mee betaald worden van het Paleis Soestdijk waar het
jonge prinselijke paar gaat wonen.
Het huwelijksgeschenk van Nederlands Oost-Indië was een brede armband met
briljanten gezet in platina. Suriname en Curaçao hebben een schouw in de
ontvangstkamer van het paleis aangeboden plus de inrichting van de eetkamer.
Koningin Wilhelmina schonk haar dochter en schoonzoon een sportwagen van 200
pk.
Na het huwelijk zijn er overal in het land uitbundige Oranjefeesten gevierd. Zeer
groot was het enthousiasme in Amsterdam. Met ƒ 160 000 heeft deze stad ook veruit
het royaalst bijgedragen aan het huwelijksgeschenk voor het koninklijk paar.
Ter gelegenheid van het huwelijk heeft de regering op ruime schaal gratie verleend.
Tot degenen die daarvan hebben geprofiteerd horen de muiters van De Zeven
Provinciën.

Brits-Italiaans akkoord
LONDEN, 2 januari - De Britse en de Italiaanse regering hebben een ‘gentleman's
agreement’ gesloten over handhaving van de status-quo in het
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Middellandse-Zeegebied. De verklaring werd vandaag in Rome ondertekend door
de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ciano, en de Britse ambassadeur in
Italië, Drummond.
De tekst van de overeenkomst luidt:
‘Aangespoord door het verlangen om in toenemende mate bij te dragen aan de
belangen van de algemene zaak van vrede en veiligheid, tot verbetering van de
betrekkingen onderling en van alle machten in het Middellandse-Zeegebied en
vastbesloten om de rechten en belangen van deze machten te eerbiedigen,
Erkennen dat de vrijheid van toegang tot, het verlaten van en doorgang in de
Middellandse Zee van vitaal belang is zowel voor de verschillende delen van het
Britse Imperium als voor Italië en dat deze belangen geenszins strijdig met elkaar
zijn,
Wijzen elk verlangen af tot wijziging of wat hen betreft wijziging door anderen
van de status-quo met betrekking tot nationale soevereiniteit van terrein in het
Middellandse-Zeegebied,
Beloven elkaars rechten en belangen in dit gebied te respecteren,
Komen overeen hun uiterste best te doen om elke activiteit te ontmoedigen die de
goede betrekkingen kan schaden, die deze verklaring beoogt te versterken.
Deze verklaring is bedoeld om vrede na te streven en is niet gericht tegen enige
andere macht.’
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Somoza versterkt macht
MANAGUA, 1 januari - Anastasio Somoza, commandant van de Nicaraguaanse
Nationale Garde, is aangetreden als president van Nicaragua.
Somoza had in de zomer van 1936 een opstand georganiseerd tegen president Juan
Sacasa. Nadat Washington had duidelijk gemaakt dat het niet tussenbeide zou komen,
organiseerde Somoza verkiezingen die hem, volgens plan, het presidentschap
opleverden.
Somoza heeft als commandant van de Nationale Garde geleidelijk zijn macht
kunnen vergroten. Met de moord op de guerrillaleider Sandino in 1934 ruimde hij
een potentiële rivaal uit de weg en maakte hij zich geliefd bij de gardisten, die vaak
gefrustreerd waren door de militaire successen van de nationalistische Sandino.
Hoewel de garde is opgezet als een a-politieke politiemacht wordt zij steeds meer
een politiek instrument in de handen van Somoza, die de gardisten beloont door
corruptie aan te moedigen.
De 38-jarige Somoza, die onder andere in Philadelphia heeft gestudeerd en
regelmatig het Engels boven zijn moedertaal, het Spaans, prefereert, heeft een goede
verstandhouding met Washington ontwikkeld.

Proces tegen ‘trotskistisch centrum’
MOSKOU, 30 januari - In het proces tegen het ‘trotskistisch centrum’, het tweede
grote politieke proces tegen vooraanstaande bolsjeviki in de Sovjet-Unie, zijn de
vonnissen over de zeventien verdachten uitgesproken. Rechter Ulrikh veroordeelde
dertien beklaagden tot de doodstraf, vier kregen lange gevangenisstraffen.
Georgi Pjatakov, voormalig vicevolkscommissaris voor de Zware Industrie, en
Karl Radek, de vroegere topfunctionaris van de Komintern, zijn de belangrijkste
verdachten in dit proces. Zij steunden in 1927 Trotski in zijn oppositie tegen Stalin.
Trotski, die in ballingschap in het buitenland verblijft, is bij dit proces wederom
de centrale figuur. Hij is de kwade genius wiens hand Stalin achter elke oppositionele
daad vermoedt. In opdracht van Trotski en in samenwerking met de
inlichtingendiensten van Duitsland en Japan hebben de verdachten, zo verklaarden
zij, terroristische organisaties opgericht met het doel politieke tegenstanders te
liquideren (minister van Buitenlandse Zaken Molotov werd in dit verband genoemd)
en de Sovjet-industrie te ontwrichten. Met name de industriële sabotage kreeg tijdens
dit proces veel aandacht. Pjatakov verklaarde: ‘Ik adviseerde mijn mensen... om hun
sabotage-activiteiten niet te versnipperen, maar te concentreren op de grote industriële
ondernemingen van militair en nationaal belang. Op dit punt handelde ik volgens
Trotski's directieven: het uitdelen van klappen op de allergevoeligste plekken.’
Westerse waarnemers wijzen er op dat Stalin op deze manier de sociale en
economische moeilijkheden, die de uitvoering van het eerste vijfjarenplan met zich
bracht, in de schoenen van zijn tegenstanders schuift.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Josef Stalin regeert met harde hand.

Zendmachtiging VRO ingetrokken
DEN HAAG, 1 januari - Met ingang van heden is door de minister van Binnenlandse
Zaken de voorlopige zendmachtiging ingetrokken van de Vrijdenkers Radio Omroep.
De minister meent dat de VRO binnen het wettelijk kader niet die uitzendingen kan
verzorgen die de omroep van de Nederlandse vrijdenkers volgens zijn doelstellingen
nastreeft.
De VRO werd in juli 1928 opgericht en rekruteerde zijn leden overwegend uit de
kring van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Als grondslag van zijn activiteiten
koos de VRO net als De Dageraad ‘uitsluitend de normen van het redelijk en zedelijk
bewustzijn en de gegevens en ervaring, onder afwijzing en bestrijding van elk
geloofsdogma of bindend gezag van Kerk of persoon, schrift of overlevering’. Deze
grondslag bracht de vrijdenkersomroep gedurig in conflict met de autoriteiten. Al
de eerste uitzending in 1929 werd op last van de minister halverwege afgebroken,
omdat uitlatingen over de Italiaanse dictator Benito Mussolini de veiligheid van de
staat in gevaar zouden hebben gebracht.
Met de instelling van de Radio Omroep Controle Commissie in het voorjaar van
1930 werd een periode ingeluid van regelmatige afkeuringen en schrappingen. Mede
op grond hiervan werd de voorlopige zendmachtiging van de VRO nooit, zoals die
van andere kleine omroepen, omgezet in een definitieve. Met de volledige intrekking
ervan greep de minister nu naar het uiterste middel.
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3.
President Roosevelt kondigt de kanalisering van de Ohio en de Mississippi aan naar
aanleiding van de recente overstromingsramp. Er is een bedrag van $ 5 miljoen mee
gemoeid.
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6.
Bij de Jarama-rivier begint Franco een offensief met de bedoeling Madrid vanuit het
zuiden in te sluiten.

8.
Malaga wordt door voornamelijk Italiaanse troepen veroverd op de Republiek.

9.
Paul-Henri Spaak spreekt zich uit voor een nationaal getint socialisme. →

13.
De Franse Volksfrontregering-Blum kondigt een wat zij noemt ‘sociale pauze’ aan:
tijdelijk wordt haar hervormingsprogramma stopgezet. →

14.
Schusschnigg, de Oostenrijkse dictator, verkondigt dat hij gerechtigd is te beslissen
over een mogelijk herstel van de Habsburg-monarchie. De nazi's zijn hier tegen.

20.
De verkiezingen voor de provinciale besturen in Brits Indië volgens de nieuwe
Government of India-Act - verviervoudiging van het electoraat - laten een grote
overwinning voor de Congrespartij zien.

21.
De Stillhalte-overeenkomst, een moratorium voor schulden van Duitse lagere
overheden aan een internationaal bankconsortium, wordt wederom met een jaar
verlengd.
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22.
Op de Algemene Raad van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) verdedigen de
ministers Spaak en De Man hun visie op een nationaal getint socialisme tegenover
Louis de Brouckère.

23.
Het congres van de Guomindang te Nanjing weigert samenwerking met de
communisten.

24.
Het offensief van Francotroepen bij de Jarama-rivier loopt vast in de sneeuw.

28.
Het congres van de SDAP aanvaardt een nieuw beginselprogram.

Gestorven:
5.
Lou Salomé (12-2-1861) Duits schrijfster

Spaak en De Man voor nationaal getint socialisme
BRUSSEL, 17 februari - De Belgische socialisten Paul-Henri Spaak en Hendrik de
Man hebben een offensief ontketend tegen de oude socialistische partijleiding, die
vasthoudt aan haar 19de-eeuwse doctrine.
In geruchtmakende interviews in de conservatieve L'lndépendance beige, van 9
februari en vandaag, lanceerden respectievelijk Spaak en De Man het begrip
‘socialisme national’ getint socialisme - niet te vertalen door ‘nationaal-socialisme’.
De twee dwarsliggers in de partij wijzen op het nationaal gebonden karakter van het
Belgische socialisme, en op de noodzaak de partij te identificeren met algemene
belangen, in plaats van een platonisch internationalisme te belijden, of zich te beperken
tot het verdedigen van een enkele klasse. Deelneming aan de regering is de enige
mogelijkheid om dit socialisme te realiseren, en de democratische vrijheden verder
te waarborgen. De Man knoopt daar bovendien een versteviging van de uitvoerende
macht aan vast.

Léon Blum: ‘sociale pauze’ noodzakelijk
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PARIJS, 13 februari - Een ‘sociale pauze’ is onvermijdelijk in Frankrijk. De Franse
minister-president, Léon Blum, heeft dat vandaag gezegd tijdens een radiotoespraak.
Frankrijk staat er economisch gezien nog slecht voor. Blum had gehoopt dat de
salarisverhogingen van vorig jaar de koopkracht en zodoende ook de economie
zouden stimuleren, en dat de invoering van de 40-urige werkweek de werkloosheid
zou verminderen. Dat laatste is wel gebeurd, maar minder dan gehoopt werd. Ook
deprijzen zijn sterk gestegen en de eind september doorgevoerde devaluatie kwam
te laat om veel effect te hebben. De werkgevers beginnen zich actief te verzetten
tegen de linkse regering. De talrijke stakingen van vorig jaar en de rigide wijze
waarop de vakbeweging de 40-urige werkweek ingevoerd wenste te zien, hebben de
produktie doen stagneren.
Dat laatste is vooral een probleem in de vorig jaar genationaliseerde wapenindustrie,
zodat het de vraag is of het ambitieuze defensieplan dat toen werd opgesteld nog
verwezenlijkt kan worden. Het voorstel van kolonel de Gaulle om het aantal tanks
drastisch te verhogen, werd in ieder geval niet overgenomen door minister van
Defensie Daladier. Waarschijnlijk zal de Maginotlinie nu versterkt worden.
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1.
In Polen organiseert kolonel Adam Koc een regeringsgezinde partij van Nationale
Eenheid. De oppositie reageert door een Arbeiders, Boeren en Intellectuelengroep
te vormen.

2.
De regering van Mexico gaat over tot nationalisatie van de olie.

3.
In zijn toespraak tot de plenaire vergadering van het Centrale Comité van de CPSU
kondigt Stalin zuiveringen aan in het Rode Leger.

5.
In Hongarije wordt een nazi-complot ontdekt. Nazi-leider Ferenc Szalasi en enige
medestanders worden gearresteerd.

7.
Boecharin, Rykov en Jagoda worden uit de CPSU gestoten en gearresteerd.
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7.
Premier Van Zeeland neemt de tegenkandidatuur aan voor een tussentijdse verkiezing
in Brussel, waar een kamerzetel die toebehoorde aan een rexist vacant is gekomen.

16.
Binnen het Franse Volksfront ontstaat een crisis. →

16.
De Belgische oud-minister Sap interpelleert in de Kamer over onregelmatigheden
van premier Van Zeeland ten aanzien van de Nationale Bank.

20.
De Spaanse nationalisten verliezen bij Guadalajara. →

21.
Paus Pius XI attaqueert het communisme in zijn encycliek Divini Redemptoris.

27.
De paus publiceert de encycliek Mit brennender Sorge waarin hij zich keert tegen
de onderdrukking van de rechten van de katholieke Kerk in Duitsland. →

25.
Italië en Joegoslavië tekenen een niet-aanvals- en neutraliteits-verdrag. Het
zogenaamde pact van Belgrado heeft een looptijd van 5 jaar.

26.
In België dient de regering een wetsontwerp tot instelling van de Raad van State in.

Gestorven:
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8.
Albert Verwey (15-5-1865) Nederlands dichter

16.
Joseph Austen Chamberlain (16-10-1863) Brits staatsman

Opmars van Franco gestuit
GUADALAJARA, 20 maart - De pogingen van de nationalisten om bij het Spaanse
stadje Guadalajara een doorbraak naar Madrid te forceren zijn mislukt. Het
republikeinse leger heeft een grote overwinning behaald op de nationalisten. Met
name de Italiaanse troepen, die door Mussolini aan Franco zijn uitgeleend om de
wereld te tonen tot welke grote daden het Italiaanse fascisme in staat is, leden een
smadelijke nederlaag.
Generaal Franco had voor het offensief bij Guadalajara - gelegen langs de autoweg
Zaragoza-Madrjd, zo'n negentig kilometer van de Spaanse hoofdstad -, naast zijn
Spaanse en Marokkaanse troepen, het Italiaanse Corpo Truppe Volontarie (CTV)
van 35 000 man ter beschikking.
Nadat de nationalistische opmars, die begin maart was begonnen, op 11 en 12
maart stokte door felle sneeuwstormen, kwam het op de 13de tot een confrontatie
met de republikeinse hoofdmacht, die zich bij Guadalajara verschanst had. Toen de
leiders van de Internationale Brigades, die het republikeinse leger assisteerden,
ontdekten dat ze vochten tegen Italiaanse troepen in Spaanse dienst, besloten ze een
propagandacampagne te organiseren om de Italiaanse soldaten tot desertie aan te
zetten. Door luidsprekers en met vlugschriften riepen ze de Italianen op niet op hun
broeders te schieten: ‘Broeders, waarom zijn jullie naar een vreemd land gekomen
om arbeiders te vermoorden? Mussolini heeft jullie land beloofd, maar jullie zullen
hier alleen een graf vinden. Hij heeft jullie glorie beloofd; jullie zullen alleen de dood
vinden.’
Vijf dagen werd er zwaar gevochten langs de autoweg. De Italianen konden de
strijd niet langer volhouden en raakten gedemoraliseerd: door de bittere koude, het
gebrek aan versterkingen, de propagandacampagnes, de felle tegenstand van de vijand
en het onbekende land. Op 18 maart vroeg hun commandant of zijn troepen vervangen
konden worden door Spaanse eenheden. De Italianen hadden 2000 man verloren,
zo'n 300 militairen waren gevangengenomen.

Doden bij onlusten Clichy
CLICHY, 16 maart - In de Parijse voorstad Clichy werd vanavond een bloedbad
aangericht. Om tien uur telde men vijf doden en meer dan tweehonderd gewonden,
onder wie Léon Blums eigen kabinetschef, André Blumel.
Wie had de politie opdracht gegeven te schieten? Zeker niet minister van
Binnenlandse Zaken Marx Dormoy, die samen met Blumel zeer snel ter plaatse was
en tevergeefs probeerde de gemoederen te kalmeren. Die werden nog meer verhit
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toen om elf uur de minister-president zelf arriveerde, gekleed in avondkostuum omdat
hij een concert in de Opéra had bijgewoond.
De aanleiding voor het dramatische gebeuren vormde een in de bioscoop Olympia
gehouden meeting van de ultra-rechtse partij PSF, de legale voortzetting van de vorig
jaar door de regering ontbonden Croix de Feu van

Betoging naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Clichy.

kolonel De la Rocque. Socialisten en communisten hielden een tegendemonstratie,
die uitliep op gevechten met de in groten getale aangerukte politie versterkingen. De
PSF-leden wisten intussen veilig te ontkomen.

Pius XI kritiseert de Duitse regering
ROME/BERLIJN, 27 maart - In alle katholieke kerken van het Duitse Rijk is voor
de aanvang van de mis de encycliek Mit brennender Sorge van paus Pius XI
voorgelezen. De encycliek bevat een uiterst scherp protest tegen de actie van de
nationaal-socialistische regering tegen de Kerk, het ingrijpen van de overheid in de
opvoeding van de jeugd en de wijze waarop de bewindslieden van het Derde Rijk
de godsdienstige gedachte een profane inhoud trachten te geven. In de encycliek
neemt Pius XI tevens stelling tegen Hitlers rassenleer en Blut-und-Boden-ideologie.
‘Wie deze dwalingen uitspreekt, verloochent zijn geloof. Voor elke christen blijft
het kruis, waarmee door vijanden van de Kerk de spot wordt gedreven, het enige
symbool.’ De paus eindigt zijn schrijven met de mededeling dat hij niet veel hoop
heeft dat het concordaat met het Derde Rijk gehandhaafd kan blijven en dat de Kerk
‘niet langer stilzwijgend (zal) toezien, hoe de rechten en kerkelijke vrijheden van
ons kerkelijk volk worden geschonden en verzaakt’.
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1.
De Constitutie van Brits Indië treedt in werking. De All-India Congress Party, die
de verkiezingen had gewonnen voor de provinciale besturen, weigert vooralsnog
regeringsverantwoordelijkheid te aanvaarden.

2.
Als reactie op de activiteiten van de nazi-gezinde (niet genaturaliseerde) Duitsers in
het door Zuid-Afrika als mandaatgebied bestuurde voormalig Duits Zuidwest-Afrika,
worden daar de politieke groeperingen van buitenlanders verboden.

11.
Premier Van Zeeland verslaat in Brussel Degrelle met 76% tegen 19% van de
stemmen. →

15.
De Belgische communistische partij (KPB) richt een oproep aan alle partijen die
premier Van Zeeland aan zijn overwinning in Brussel hebben geholpen om een
Volksfront te vormen.

20.
De Spaanse fascistische Falange, waarvan de leider Primo de Rivera terechtgesteld
is, fuseert met enkele reactionaire groeperingen tot de Moviemento, onder leiding
van de zich nu caudillo noemende generalissimo Franco.

22.
In Venetië vindt een gesprek plaats tussen de Oostenrijkse dictator Schusschnigg en
de Italiaanse duce, Mussolini. Deze verzet zich tegen een mogelijk herstel van de
Habsburg-monarchie in Oostenrijk en tegen een verbetering in de verstandhouding
tussen Wenen en Praag.
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24.
De Britse en Franse regering gaan in een gemeenschappelijke verklaring akkoord
met de opzegging van het Verdrag van Locarno door België.

26.
Het Duitse Condorlegioen bombardeert de Baskische stad Guerníca. Van de
burgerbevolking komen hierbij zeker 200 mensen om. →

27.
In Rome overlijdt een van de protagonisten van de Italiaanse communistische partij
(PCd'I), de marxistisch theoreticus Antonio Gramsci (46), na een verblijf in
verschillende gevangenissen gedurende tien jaren.
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Heinkel-bommenwerper van het Duitse Condorlegioen, dat Guerníca verwoestte.

Luchtaanval op Guerníca
GUERNÍCA, 27 april - Guerníca, de oude hoofdstad van Baskenland met de eik
waaronder in vroeger tijden de Baskische rechtspraak plaatsvond, is gisteren door
het Duitse Condorlegioen, dat aan Franco's zijde aan de Spaanse burgeroorlog
meedoet, gebombardeerd.
Het bombardement van deze open stad, die in de bestaande militaire constellatie
weinig strategische waarde heeft, begon even voor half vijf in de middag en duurde
ruim drie uur. Junkers- en Heinkel-bommenwerpers losten hun fatale lading boven
de stad, terwijl Heinkel-jachtvliegtuigen laag over de stad en de directe omgeving
scheerden en de bevolking, die een goed heenkomen trachtte te vinden, mitrailleerden.
Pater Alberto de Onaindiá, een ooggetuige, vertelde over het leed dat de laffe
aanval veroorzaakte: ‘Om mij heen lagen mensen geknield te bidden en sommigen
strekten hun armen in de vorm van een kruis ten hemel, God smekend om genade...
De eerste uren van de avond waren het afschuwelijkst; mannen, vrouwen en kinderen
zwierven door de bossen, zoekend naar familieleden. Meestal vonden zij slechts met
kogels doorzeefde lijken.’ Het enige object van strategisch belang, de brug over de
Mundaca, werd niet geraakt. Ten minste 200 mensen verloren het leven en veel meer
raakten gewond.
Het terreurbombardement op een burgerdoel heeft in de internationale pers grote
verontwaardiging gewekt. Veel katholieken die kritisch stonden tegenover het
Volksfront, kiezen nu partij voor de geterroriseerde Baskische boeren. Voor links is
het bombardement van Guerníca het zoveelste bewijs van de barbaarse methoden
die de fascisten tegenover onschuldige burgers gebruiken.
De nationalisten, geschrokken van de negatieve reacties die de aanval veroorzaakte,
trachten zich nu van de schuld te ontdoen. ‘Guerníca werd verwoest door
brandbommen en benzine, door de rode horden gebombardeerd en in puin geschoten,’
zo is vandaag in de nationalistische pers te lezen.

Degrelle lijdt nederlaag
BRUSSEL, 11 april - De Belgische premier Paul van Zeeland heeft zijn krachtproef
tegen Léon Degrelle, leider van het extreem-rechtse Rex, overtuigend gewonnen.
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Verleden maand had Rex tussentijdse verkiezingen uitgelokt, door een Brusselse
volksvertegenwoordiger, alsook alle verkozen rexistische plaatsvervangers, ontslag
te laten nemen. Degrelle stelde zich kandidaat.
De extraparlementaire premier Van Zeeland nam de handschoen op en presenteerde
zich, op verzoek van de drie regeringspartijen, als tegenkandidaat. Degrelle kon enkel
op de steun van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) rekenen, terwijl het
rechts-katholieke dagblad De Standaard tot onthouding van stemming opriep. Twee
dagen vóór de verkiezingen bezwoer het Belgische episcopaat de kiezers om niet
voor Degrelle te stemmen.

Verkiezingsaffiche van de rexisten.

Van Zeeland won de strijd: hij kreeg 76% van de stemmen, tegen 19% voor
Degrelle, terwijl 5% van het electoraat blanco stemde.

1937
Mei
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
In Amsterdam krijgen Duitse politieke vluchtelingen - voornamelijk joden - die in
afwachting van hun uitwijzing door de Nederlandse overheid in verzekerde bewaring
zijn gesteld, bloemen aangeboden door actievoerders die op deze wijze protesteren
tegen het restrictie-immigratiebeleid van de regering.

1.
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President Roosevelt ondertekent de derde Neutraliteitswet, die verder gaat dan de
wetten van 1935 en 1936.

4.
De Griekse dictator, generaal Metaxas, kondigt de omvorming van zijn land tot een
corporatistische staat aan.

6.
Bij het Amerikaanse Lake Hurst (New Jersey) stort de Zeppelin Hindenburg neer.
Dit betekent niet alleen het einde van het leven van 26 opvarenden maar ook van de
ontwikkeling van het vrachtvervoer door de lucht.

11.
Stalin schakelt de opperbevelhebber van het Rode Leger, maarschalk Toechatsjevski,
uit. Vooralsnog wordt hij gedegradeerd tot militair provinciegouverneur.

12.
In Londen wordt koning George VI gekroond.

17.
In Spanje treedt het kabinet-Negrín aan, dat het vanwege de gebeurtenissen in
Barcelona eerder deze maand afgetreden kabinet-Largo Caballero opvolgt. →

23.
In Brussel vindt een massale amnestiebetoging plaats van 40 000 Vlamingen. →

26.
Bij de Nederlandse parlementsverkiezingen wint de regeringscoalitie. De NSB verliest
de aanhang van de Statenverkiezingen van 1935. →
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28.
Neville Chamberlain volgt Stanley Baldwin op als premier van Groot-Brittannië.

30.
In Chicago vindt een bloedbad plaats. →

31.
Duitse oorlogsbodems bombarderen de Spaanse stad Almeria als represaille voor de
aanval op de pantserkruiser Deutschland bij Ibiza.

Gestorven:
23.
John Davidson Rockefeller (8-7-1839) Amerikaans oliemagnaat

Verkiezingsaffiche van de NSB.

NSB zakt terug naar vier zetels
DEN HAAG, 26 mei - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de NSB
een flinke terugslag moeten noteren ten opzichte van de uitslag bij de
Statenverkiezingen van april 1935. De Nationaal-Socialistische Beweging haalde
toen 7,9 procent van de stemmen, nu 4,2 procent, net genoeg voor 4 zetels in de
Tweede Kamer. Voor de NSB komen in de Kamer: graaf De Marchant et
d'Ansembourg, G. Dieters, H.J. Woudenberg en mr. M. Rost van Tonningen.
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De zetelverdeling van de belangrijkste partijen: RKSP 28, SDAP 21, AR 16, CHU
7, Vrijheidsbond 3, Vrijz. - Dem. Bond 5 en CPH/CPN 3 zetels.
Op grond van deze verkiezingsuitslag krijgt dr. Colijn opdracht een regering te
formeren. Hij slaagt daarin en op 24 juni gaat zijn vierde kabinet van start. Weer
maken sociaal-democraten daarvan geen deel uit.
Duidelijk kan worden vastgesteld dat het mandement van de Rooms-Katholieke
Kerk tegen de NSB resultaat heeft gehad: in Limburg verloor de partij rond 55 procent
van de stemmen.

Politieke propaganda in Amsterdam.
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Interne strijd bedreigt Spaanse republiek
BARCELONA/VALENCIA, 17 mei - Spanje heeft een nieuwe premier, dr. Juan
Negrín. Deze voormalige minister van Financiën heeft drie dagen na het aftreden
van premier Largo Caballero een nieuw kabinet gevormd, waaraan republikeinen,
communisten en gematigd socialisten deelnemen. De socialistische en anarchistische
vakbonden weigerden tot de regering-Negrín toe te treden.
De benoeming van een nieuwe regering in Spanje komt na twee weken van grote
onrust en politieke verdeeldheid. De oorzaken voor deze verdeeldheid dateren reeds
uit het begin van de burgeroorlog. Het arbeidersverzet tegen Franco leidde in juli
1936 in met name Aragón en Catalonië, waar de invloed van de anarchisten groot
is, tot een maatschappelijke omwenteling; fabrieken werden door arbeiders
overgenomen en de landbouw werd in sterke mate gecollectiviseerd.
Sommige socialisten, de anarchistische vakbond CNT en de kleine
radicaal-socialistische partij POUM, menen dat een overwinning alleen behaald kan
worden als deze gepaard gaat met een sociale omwenteling. Tegenover hen staan de
republikeinen, gematigd socialisten en communisten, die ervan overtuigd zijn dat
een sociale revolutie tot wanorde en zwakte tegenover de nationalisten leidt.
Dit verschil van inzicht ligt ten grondslag aan de ‘burgeroorlog in de burgeroorlog’
die begin mei in Barcelona uitbrak. Op 3 mei trok Rodríguez Salas, de
verantwoordelijke man voor de openbare orde in Catalonië, met een groep van de
guardia de asalto naar de telefooncentrale, om deze voor de Catalaanse regering, de
Generalidad, op te eisen. Anarchistische en socialistische arbeiders hadden deze
centrale gecollectiviseerd, conform het collectivisatiedecreet dat in augustus 1936
in

Door stalinisten verwoeste pantserauto van de radicaal-socialisten (POUM).

de Generalidad was goedgekeurd. Het was de regering en de communisten echter
een doorn in het oog dat zij daardoor de telefoongesprekken met de centrale regering
in Valencia konden afluisteren.
Toen Salas met de asaltos bij het gebouw aankwam, werd het vuur op hen geopend.
Er braken straatgevechten uit tussen de asaltos en sympathisanten van de regering
enerzijds en anarchistische en POUM-arbeiders anderzijds. ‘De arbeiders gingen
spontaan de straat op,’ meent de Engelse schrijver George Orwell die, zoals zoveel
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linkse intellectuelen, als vrijwilliger naar Spanje is gekomen en die in Barcelona aan
de zijde van de POUM meestreed. De anarchistische voormannen en het anarchistische
blad Solidaridad Obrera, later ook de POUM-leiding, riepen om een wapenstilstand.
‘Leg uw wapens neer, het is het fascisme dat we moeten bestrijden,’ hield de CNT
haar leden voor.
Op 6 mei kwamen 4000 asaltos naar Barcelona die een eind maakten aan de
ongeregeldheden. De linkse militie werd ontwapend.
De onlusten waren, aldus Orwell, het gevolg van ‘de tegenstelling tussen de mensen
die de revolutie voortgang wilden doen vinden en zij die probeerden haar tot staan
te brengen of te voorkomen’.
Premier Largo Caballero was van mening dat er geen represaillemaatregelen tegen
de opstandelingen genomen moesten worden, maar in de dagen die volgden werden
vele antistalinistische linkse leiders heimelijk door de communisten omgebracht. De
communistische ministers, die de rellen als een ‘trotskistisch komplot’ beschouwden
en de verantwoordelijkheid ervoor bij de POUM legden, eisten van de regering dat
zij de POUM zou verbieden en haar leden zou vervolgen. Largo Caballero wilde niet
aan deze eis tegemoetkomen en trad af.

Memorial Day Massacre in Chicago
CHICAGO, 30 mei - In de Amerikaanse stad Chicago zijn bij felle demonstraties
van vakbondsleden voor de fabrieken van Republic Steel tien doden gevallen en
meer dan tachtig mensen gewond geraakt toen de politie het vuur opende op de
betogers.
Al maanden is er sprake van grote arbeidsonrust, die de erkenning van vakbonden
en het recht om met werkgevers over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen als inzet
heeft. De eerste twee maanden van het jaar hebben 40 000 arbeiders van General
Motors spectaculaire sit-downstakingen georganiseerd, waardoor het werk van
bedrijven met in totaal meer dan 100 000 arbeiders indirect werd getroffen door
gebrek aan onderdelen.
De sit-downstaking, een nieuw wapen

Crisistijd in de Verenigde Staten.

in de handen van de vakbonden, heeft zich daarna snel verspreid naar andere takken
van industrie, waarbij ongeveer een half miljoen werknemers zijn betrokken.
Als reactie op de stakingen bij General Motors wordt op 5 juni bij de Fordfabrieken,
waar geen inmenging van vakbonden wordt getolereerd, de 42-urige werk week
ingevoerd. Als grote voorvechter van de vakbondsrechten, een 40-urige werkweek
en 150% loon bij overwerk ontwikkelt zich het Committee for Industrial Organization
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(CIO), dat in november 1935 is opgericht toen groepen vakbondsleden de politiek
van de American Federation of Labor (AFL) te conservatief vonden. De CIO richt
zich vooral op de industrie-arbeider.

Amnestiebetoging van flaminganten
BRUSSEL, 23 mei - Na een eerste zwakke poging op 2 mei heeft vandaag op initiatief
van tal van Vlaamsgezinde verenigingen een grotere groep flaminganten, onder wie
de Vlaamse oudstrijders, in de Brusselse straten gedemonstreerd voor amnestie.
Onder de minstens 40 000 betogers bevonden zich 64 kamerleden en senatoren.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de betoging kon plaatsvinden.
Burgemeester Adolphe Max had aanvankelijk deze manifestatie verboden. Dit leidde
tot een storm van Vlaams protest, dat tot in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
hoorbaar was. Max kwam onder deze druk terug op zijn verbod.
Amnestie betekent zoveel als een volledig en onvoorwaardelijk eerherstel voor
de activisten (burgers die tijdens de Grote Oorlog met de Duitse bezetter hebben
samengewerkt) en voor de Vlaamse IJzersoldaten. Deze kwestie is zo omstreden dat
de regering-Theunis er in 1934 al bijna door ten val was gekomen.
Van Cauwelaert en Huysmans zetten de eis tot amnestie in een manifest kracht
bij: ‘Het Vlaamse volk leeft in de diepe overtuiging dat het activisme slechts het
uitvloeisel is geweest van een eeuw verdrukking in Vlaanderen.’

Ook Vlamingen uit Brabant deden mee aan de amnestiebetoging in Brussel.
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1.
In Japan wordt de reactionaire prins Konoye regeringsleider. Zijn voorganger Hirota
krijgt de post Buitenlandse Zaken.

2.
De Belgische Kamer neemt de in Vlaanderen omstreden amnestiewet aan.

5.
In Amsterdam worden concerten van Nederlandse componisten georganiseerd. →

5.
De Amerikaanse autokoning Henry Ford voert in Detroit de 32-urige werkweek in,
om de nieuwe vakcentrale CIO die onlangs een CAO bij General Motors afsloot de
wind uit de zeilen te nemen.

13.
De in ongenade gevallen Russische maarschalk Toechatsjevski wordt met enkele
andere generaals ter dood veroordeeld. →
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14.
De lerse volksvertegenwoordiging, de Dáil, hecht haar goedkeuring aan de tekst van
de nieuwe Grondwet.

15.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof keurt de sociale verzekeringswetten goed. →

19.
De Baskische stad Bilbao wordt door Franco-troepen veroverd. Het vormt de afsluiting
van een offensief dat eind maart werd ingezet.

21.
De Franse Volksfrontregering van Blum komt ten val als de Senaat gevraagde
volmachten afwijst. →

23.
In Brussel vinden ernstige incidenten plaats bij een demonstratie tegen de aangenomen
amnestiewet.

23.
Duitsland en Italië treden uit het non-interventiecomité, het internationale gezelschap
dat controle uitoefent op het verbod op militaire steun aan de partijen in de Spaanse
burgeroorlog.

24.
Het akkoord tussen het Vlaams Nationaal Front en Rex wordt opgezegd.

29.
De Hongaarse revolutionair Béla Kun wordt in de Sovjet-Unie gearresteerd.
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Gestorven:
6.
Jean Harlow (ps. van Harlenean Carpenter) (3-3-1911), Amerikaans filmactrice

18.
Gaston Doumergue (1-8-1863) Frans staatsman

Legertop SU geëxecuteerd
MOSKOU, 13 juni - Acht vooraanstaande militaire leiders van de Sovjet-Unie, die
gisteren tijdens een geheim proces ter dood waren veroordeeld, zijn vandaag
geëxecuteerd. Zij werden door de militaire rechtbank schuldig bevonden aan verraad.
‘Verraad aan hun land, verraad aan de volken van de USSR, en verraad aan de boeren
en arbeiders van het Rode Leger,’ aldus de Pravda. Allen hebben hun misdaden
toegegeven.
De bekendste beklaagden waren maarschalk Toechatsjevski - sedert 1925 chef
van de generale staf van het Rode Leger - en de generaals Jakir, Oeberevitsj en
Poetna.
Een golf van nationale verontwaardiging over het gedrag van de ‘verraders’
overspoelt de Sovjet-Unie. Talloze resoluties werden tijdens bijeenkomsten in scholen,
fabrieken en universiteiten aangenomen waarin adhesie met het optreden van de
geheime dienst, een onderdeel van de NKVD, werd betuigd.
De Stalin Automobielfabriek uitte in een resolutie haar dank aan ‘de illustere zonen
van ons Socialistisch Vaderland, de arbeiders van de NKVD onder leiding van de
strijdlustige commissaris

Maarschalk Toechatsjevski.

N.I. Jezjov’, die ‘de adderachtige kop van het veelkoppige vijandelijke monster’
hebben afgeslagen.
Westerse waarnemers beschouwen dit proces als een fase in de grootscheepse
zuiveringen, die Stalin, met hulp van zijn politiechef Jezjov, in alle geledingen van
de Russische maatschappij uitvoert om elke reële en potentiële tegenstand tegen zijn
persoonlijke dictatuur met wortel en tak uit te roeien.
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Blum biedt ontslag aan
PARIJS, 22 juni - Het ‘experiment’ Blum is voorbij. Vannacht om kwart voor drie
heeft de Franse minister-president het ontslag van zijn regering aan de president van
de Franse republiek, Albert Lebrun, aangeboden. De centrum-rechtse radicaal-socialist
Camille Chautemps zal Blum opvolgen. De radicalen in de Senaat, onder aanvoering
van Joseph Caillaux, hebben het economische beleid van het Volksfront verworpen.
Blum meende op die manier niet verder te kunnen regeren.
Het grote probleem waar alles in dit geval om draaide, wordt gevormd door de
speculatie en de kapitaalvlucht. Om daar effectief tegen te kunnen optreden, vroeg
Blum het parlement een tijdelijke volmacht op economisch gebied. De Kamer van
Afgevaardigden stemde daar mee in. De Senaat, die het Volksfront nooit zo gunstig
gezind was, wees Blums verzoek af.
In feite was Blums besluit om af te treden ook gedeeltelijk ingegeven door twee
klappen die hij de afgelopen maanden te verwerken kreeg: het bloedbad in Clichy
dat zich in maart voltrok, en de vernedering bij de uitgestelde opening van de
Wereldtentoonstelling. Daar kwam bij dat Blums meest linkse vrienden van zins
waren de Senaat door een massademonstratie onder druk te zetten. ‘Dat nooit!’ riep
Blum uit, vrezend voor een herhaling

Affiche van de Franse nationalisten. Een Galliër weert zich met de Franse ‘tricolore’ tegen het
opkomende socialisme, nazisme, communisme en de vrijmetselarij.

van de gebeurtenissen in Clichy.
Chautemps is een van Blums grote politieke tegenstanders. Niettemin wordt Léon
Blum vice-minister-president. Ook de meeste andere ministers blijven aan. Tot ieders
verbazing boden de communisten aan zitting te nemen in het nieuwe kabinet. Dat
voorstel werd echter van de hand gewezen.

Social Security Act grondwettig
WASHINGTON, 15 juni - Na maandenlange juridische gevechten tussen de
Amerikaanse president, verscheidene conservatieve Congresleden en het
Hooggerechtshof, heeft dit hoogste juridische orgaan van de VS eindelijk de sociale
verzekeringswetten met betrekking tot ouderdoms- en werkloosheidsverzekering
goedgekeurd.
Om de tegenstand van het hof tegen verschillende onderdelen van de New-Deal
wetgeving te kunnen breken had de president voorgesteld om zelf rechtscolleges met
leden die ouder zijn dan 70 jaar te mogen aanvullen teneinde ‘de rechtbanken te
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verlevendigen met jonger bloed’. Het voorstel, dat impliceert dat Roosevelt het
Hooggerechtshof zomaar kan uitbreiden met zes jongere rechters, werd ervaren als
een poging van de president het hof ‘in te pakken’.
Rechters van het Hooggerechtshof verweerden zich heftig tegen de bewering als
zou het lichaam langzaam en inefficiënt werken. De dreiging met uitbreiding van de
federale rechtscolleges had echter tot gevolg dat sociale wetten waarover al jaren
procedures worden gevoerd, in april rechtsgeldig werden verklaard. Dat laatste
gebeurt uiteindelijk ook met de Social Security Act.

Nederlandse componisten gaan concerten geven
AMSTERDAM, 5 juni - Onder auspiciën van de in 1935 opgerichte Stichting
Nederlandse Muziekbelangen, de BUMA, het Genootschap van Nederlandse
Componisten en de Sectie Holland van de International Society for Contemporary
Music heeft de Maneto (Manifestatie Nederlandse Toonkunst) in het Concert gebouw
een eerste serie concerten georganiseerd in het teken van Nederlandse componisten.
De organisatie Maneto stelt zich ten doel de aandacht te vestigen op werken van
Nederlandse toonkunstenaars, die tot nu toe weinig of geen gelegenheid kregen naar
voren te treden. Aan de eerste vier concerten werken onder meer mee het
Concertgebouworkest, het Rotterdamsch Philharmonisch Koor, de Haarlemsche
Motet- en Madrigaal-Vereeniging, de Koninklijke Mannenzangvereeniging ‘Orpheus’,
de dirigenten Eduard van Beinum, Eduard Flipse en Sem Dresden en een keur van
solisten.
Op het programma staan onder andere eerste uitvoeringen van composities van
Guillaume Landré, Henriëtte Bosmans, Koos van der Griend, Jan Mul, Piet Ketting,
Willem Pijper en Sem Dresden.
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1.
In Duitsland wordt ds. Martin Niemöller, de voorman van de Bekennende Kirche,
die zich verzet tegen nazificering van de Evangelische Kirche, gearresteerd.

1.
Het Spaanse episcopaat besluit Franco te steunen. →

5.
In Spanje zetten de republikeinse troepen een offensief in bij Brunete.

7.
In Londen wordt het rapport gepubliceerd van de regeringscommissie-Peel, die
onderzoek heeft verricht naar de situatie in Palestina. Ze bepleit tweedeling van het
land in een joodse en Arabische staat, terwijl Jeruzalem - met een corridor naar zee
- Brits zou moeten blijven.

7.
Het Indiase Nationale Congres gaat akkoord met een compromis over het provinciaal
bestuur. →
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7.
Op de Marco Polo-brug bij Peking vindt een militair incident plaats tussen Japanners
en Chinezen. Dit is voor Japan een excuus om grootscheeps te interveniëren.

17.
Groot-Brittannië sluit vlootovereenkomsten met respectievelijk Duitsland en de
USSR.

19.
In München wordt de tentoonstelling Entartete Kunst geopend. →

19.
In Hollywood gaat de film Spanish Earth van Joris Ivens in première. →

22.
De Ierse verkiezingen geven premier Eamon de Valera een krappe overwinning.

28.
Het officiële bezoek van koning George VI en zijn vrouw aan Belfast (Ulster) wordt
verstoord door een bomaanslag van het Irish Republican Army (IRA). Niemand
wordt gewond.

29.
Met de verovering van Tientsin (Tianjin) beheerst Japan nu het noordoostelijk
industriegebied van China.

31.
Het republikeinse offensief bij Brunete (Spanje) wordt - half mislukt - afgeblazen.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Gestorven:
11.
George Gershwin (26-9-1898) Amerikaans componist

20.
Guglielmo Marconi (28-4-1874) Italiaans elektrotechnisch ingenieur

Spaans episcopaat staat achter Franco
TOLEDO, 1 juli - Generaal Franco heeft de ondubbelzinnige steun gekregen van het
Spaanse episcopaat. Vandaag hebben de Spaanse bisschoppen een gezamenlijke
brief, opgesteld door kardinaal Gomá, gepubliceerd, waarin de nationalistische zaak
wordt gesteund en gerechtvaardigd. Twee bisschoppen hebben de brief niet
ondertekend: de aartsbisschop van Tarragona, die in ballingschap in Zwitserland
verblijft, en de bisschop van Vitoria. In de brief wordt de nationalistische opstand
als een ‘rechtvaardige oorlog’ betiteld. ‘God heeft ons land bestemd tot een
proefstation voor de ideeën en systemen die de wereld willen veroveren,’ zo schrijven
de bisschoppen. Wat in Spanje gebeurt, is meer dan een burgeroorlog, het is een
christelijke veldtocht tegen het ‘destructieve communisme’.
Met deze uitspraken verwerft de jranquistische beweging zich een belangrijke
theologische basis. Generaal Francisco Franco kan zich met de steun van de Spaanse
bisschoppen opwerpen als caudillo (leider) van een kruistocht voor het vaderland en
de Rooms-Katholieke

Spaanse geestelijken brengen de fascistengroet, nadat de bisschoppen zich hebben uitgesproken voor
de ‘kruistocht’ van Franco.

Kerk tegen het duivelse bolsjevisme.
Franco's positie is de laatste maanden in het door de nationalisten gecontroleerde
gebied aanzienlijk versterkt. Op 19 april heeft hij een decreet uitgevaardigd waarin
de twee nog toegelaten partijen in nationalistisch Spanje, de Carlisten en de Falange,
worden samengevoegd tot een nationale eenheidsbeweging, de zogenaamde
Movimiento (officieel de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas
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Nacional Sindicalistas geheten). De leiding van de beweging is in handen van generaal
Franco zelf.

Het provinciale parlement in Madras.

Compromis over provinciaal bestuur in India
DELHI, 7 juli - Na maandenlang koortsachtig overleg tussen de Britse onderkoning
en Indiase oppositieleiders is er een compromis gevonden voor deelneming van het
Indiase Nationale Congres aan de provinciale regeringen. Het Congres heeft bij de
verkiezingen in zes van de elf provinces een absolute meerderheid behaald, maar
weigerde deel te nemen aan regeringen zolang de gouverneurs van de provincies
geen afstand doen van hun speciale volmachten. Dit werd geweigerd met het argument
dat het ongrondwettelijk zou zijn.
Volgens het nu gesloten compromis zullen de gouverneurs krachtens een
‘gentleman's agreement’ afzien van hun vetorecht, voorzover het althans maatregelen
betreft die genomen zijn door ministers van de Congrespartij.

Première Spanish Earth in Hollywood
HOLLYWOOD, 19 juli - Hollywood beleefde de wereldpremière van een voor dit
centrum van de amusementsfilm wel heel merkwaardige film: Spanish Earth, een
documentaire over de Spaanse burgeroorlog van de Nederlandse cineast Joris Ivens.
Met Spanish Earth probeert Ivens het Amerikaanse publiek te winnen voor het
standpunt van de Spaanse republikeinen. Hierin wordt hij gesteund door vele bekende
Amerikanen. De schrijver John Dos Passos en de regisseur Orson Welles werkten
aan de totstandkoming van de film mee. Ernest Hemingway schreef het commentaar
voor de film en spreekt het ook uit. Eleanor Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse
president, ten slotte is een van degenen die de film bij het publiek warm heeft
aanbevolen.
De steun van deze beroemde personen mocht niet baten. Het moeilijke onderwerp
en de ongebruikelijke documentaire vorm van Spanish Earth beletten dat de film in
de Verenigde Staten commercieel werd gedistribueerd. Spanish Earth wordt niet,
zoals zijn maker en beroemde ondersteuners graag hadden gewild, in de gewone
bioscopen vertoond, maar slechts in enkele filmclubs.

Nazi's exposeren ‘Entartete Kunst’
BERLIJN, 19 juli - Het nazi-bewind in Duitsland is een veldtocht begonnen tegen
de moderne beeldende kunst. Dat gebeurt door middel van een tentoonstelling van
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zogenaamde ‘on-Duitse cultuur’ die vandaag in München is geopend en die later
door het hele land zal reizen. Hier worden werken getoond van beeldende kunstenaars
die, als ‘typische werken van de decadente kunst uit de systeemtijd kunnen gelden’.
Diverse schilders en beeldhouwers die de bloed- en bodemrituelen van het
nationaal-socialisme niet volgen, worden in de tentoonstelling aan de kaak gesteld,
zoals Paul Klee, Emil Nolde, Oskar Kokoschka, Max Beckmann, Vassily Kandinsky
en Otto Dix. Hun werken zijn voor zover mogelijk geconfisqueerd en zullen na de
tentoonstelling worden verbrand of anders in het buitenland worden verkocht. De
betrokken kunstenaars hebben voor zover zij niet al geruime tijd in ballingschap
leven, een verbod gekregen om nog verder kunstwerken te vervaardigen.
Terwijl deze tentoonstelling van zogenaamde ‘ontaarde kunst’ is geopend, trekt
al enkele maanden een tentoonstelling door het land waarin de verworvenheden van
vier jaar nationaal-socialisme zijn gedocumenteerd. Deze tentoonstelling heet, naar
een motto van Hitler in een toespraak in februari 1933, ‘Duits volk, geef me vier jaar
de tijd’. De economische opbloei en de groeiende toekomstperspectieven voor de
werkende bevolking worden in de vandaag in München geopende tentoonstelling
breed uitgemeten.
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6.
De VS en de USSR sluiten een handelsverdrag.

6.
Bij de beschieting van Madrid door de artillerie van de Francotroepen vallen veel
slachtoffers onder de burgerbevolking.

11.
Het Wereldcongres van de Zionisten in Zürich wijst de aanbevelingen van het
Peel-rapport - opdeling van Palestina - van de hand. →

11.
De Irakese dictator, generaal Bakr Sidqi, wordt vermoord.

12.
De Spaanse republikeinse regering trekt het autonomie-statuut voor Catalonië in.

14.
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China verklaart Japan de oorlog. →

15.
De Canadese minister-president Mackenzie King stelt de Rowell-commissie in die
aanbevelingen moet doen voor de herziening van de British North America Act.

19.
De Britse regering onderneemt stappen om te bemiddelen in de Japans-Chinese
oorlog.

20.
Met de inrichting van het kamp Buchenwald (bij Weimar) is Himmler klaar met de
reorganisatie van concentratiekampen. →

24.
De Spaanse republikeinse troepen beginnen een offensief bij Belchite.

25.
Japanse vlooteskaders beginnen met een blokkade van de Chinese kust.

26.
Vice-premier De Man neemt het in een nota op voor premier Van Zeeland en wijst
de beschuldigingen van oud-minister Sap over onregelmatigheden met betrekking
tot de Nationale Bank van de hand.

26.
De Franco-troepen nemen de Baskische havenstad Santander in.

29.
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In Kopenhagen wint de Belgische coureur Poeske Scherens zijn zesde wereldtitel
op de sprint. →

29.
Op de zesde landdag van het Verdinaso toont leider Joris van Severen zich een
voorstander van een Belgisch Rijk.

Geboren:
8.
Louis Neefs, († 25-12-1980), Belgisch zanger

Gestorven:
11.
Edith Wharton (24-1-1862) Amerikaans romanschrijfster

Oorlog tussen China en Japan

Links: Japanse mariniers geven dekking aan een troepenlanding. Rechts: Japanse marinepatrouille
in Shanghai.

NANJING, 14 augustus - De Guomindang-regering van China heeft een ‘Verklaring
over de oorlog voor zelfverdediging en verzet’ uitgegeven, een oorlogsverklaring
aan Japan. In deze verklaring wordt de nu ook formele staat van oorlog tussen beide
landen toegeschreven aan ‘eindeloze aanvallen van Japan’ op China.
De feitelijke staat van oorlog tussen China en Japan bestaat al sinds meer dan een
maand. Op 7 juli voerde het Japanse leger in de buurt van Peking beschietingen uit
op het stadje Wanping. Chinese troepen gingen daarop over tot beschieting van de
Japanse eenheden bij de Lugou-brug (‘Marco Polo’ -brug). Dit werd door het Japanse
leger aangegrepen om grootscheepse militaire operaties tegen het Chinese leger te
ondernemen. Op 29 juli werd de voormalige hoofdstad van China, Peking, door het
Japanse leger bezet. Op de 30ste juli viel Tianjin. Een Japans leger van meer dan
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300 000 man is gisteren een aanval op Sjanghai begonnen. Het Japanse leger rukt
langs de spoorlijnen op van Peking naar het zuiden. Het Chinese leger trekt zich
terug onder de leuze van ‘het ruilen van ruimte voor tijd’. De nationalistische regering
is begonnen bevolking en industrie naar het binnenland te evacueren. Waar evacuatie
en transport onmogelijk zijn, wordt de tactiek van de verschroeide aarde toegepast.

Peel-rapport afgewezen
ZÜRICH, 11 augustus - Het 20ste Wereldcongres van de Zionisten, dat vandaag in
Zwitserland is begonnen, heeft de aanbevelingen van het Peelrapport van de hand
gewezen.
Het in juli verschenen rapport - de uitkomst van een onderzoek van een Britse
commissie onder leiding van Lord Peel - komt tot de conclusie dat het mandaatbeleid
ten aanzien van Palestina niet goed functioneert. In het rapport wordt daarom
aanbevolen dat er twee staten moeten worden gevormd, een staat voor de Palestijnen
en een voor de joden, plus een derde staat die uit de steden Jeruzalem, Bethlehem
en Nazareth zal bestaan en onder Brits mandaat moeten komen. Dit voorstel is voor
zowel joden als Arabieren onaanvaardbaar.
De Britse regering had zich ten doel gesteld om een Arabisch-joodse staat te
stichten die onder mandaat van de Engelsen zou komen te staan en in de toekomst
een onafhankelijke staat zou worden. De aanbevelingen van Lord Peel maken een
einde aan deze droom. Er bestaat een groot conflict tussen de oude bewoners van
Palestina, ongeveer één miljoen Palestijnen, en de nieuwkomers, circa 400 000 joden.
Dit conflict is niet alleen politiek-economisch, maar ook cultured van aard. De meeste
joden in Palestina komen uit Europa en hebben hun Europese cultuur meegenomen.
De Arabieren voelen zich niet alleen bedreigd omdat de immigranten de meerderheid
zullen gaan vormen, maar ook omdat hun culturele indentiteit door de nieuwe waarden
en normen dreigt te worden aangetast.

Kamp Buchenwald ingericht
BERLIJN, 20 augustus - SS-leider Heinrich Himmler heeft een reorganisatie van de
concentratiekampen in Duitsland bekendgemaakt. De SS-leider die sinds juni vorig
jaar ook hoofd van de politie in Duitsland is, heeft medegedeeld dat er op het ogenblik
nog maar vier van zulke kampen in zijn land bestaan. Daar hoort het onlangs
gereedgekomen, moderne concentratiekamp Buchenwald, niet ver van Weimar, bij.
De overige drie zijn Dachau, Sachsenhausen en Lichtenburg. Dit laatste is een
vrouwenkamp. De drie mannenkampen worden vanaf deze maand bewaakt door
SS-ers van de eenheid Totenkopf die per kamp tussen de 1000 en 1500 manschappen
hebben ingezet en die ook ter plekke zijn gestationeerd.
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Zesvoudig wereldkampioen Scherens.

Zesde wereldtitel Poeske Scherens
KOPENHAGEN, 29 augustus - Tijdens de wereldkampioenschappen op de baan in
Kopenhagen is de Belg Jef - Poeske voor zijn supporters - Scherens voor de zesde
achtereenvolgende keer wereldkampioen geworden bij de prof-sprinters. Een
krachttoer die geen van zijn illustere voorgangers, zoals Piet Moeskops en Lucien
Michard, ooit hebben volbracht.
In Kopenhagen was het de jonge Nederlander Arie van Vliet die in de laatste ronde
van het toernooi het slachtoffer werd van Scherens' beruchte laatste jump. Van Vliet,
een neo-prof, werd verleden jaar in Zürich nog wereldkampioen bij de amateurs.
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1.
In de Spaanse burgeroorlog begint de slag om Gijon.

2.
In het Zwitserse Lausanne overlijdt de Franse baron Pierre de Coubertin (74), de
grondlegger van de moderne Olympische Spelen en van 1894-1925 voorzitter van
het lnternationaal Olympisch Comité.

3.
Het republikeinse offensief bij Belchite tegen Franco-troepen, dat op 24 augustus
werd ingezet, wordt zonder succes afgebroken.

8.
In Bludan, Syrië, wordt een Panarabische conferentie gehouden over de Palestijnse
kwestie. De aanbevelingen van het Britse Peelrapport worden afgewezen. De vorming
van een ongedeelde Arabische staat met waarborgen voor de joodse minderheid
wordt aangeprezen.

10.
Het Chinese Rode Leger legt de eed van trouw af aan Tjiang Kai-sjek en gaat als
8ste leger deelnemen aan de strijd tegen Japan.
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14.
In Nyon, een Zwitserse badplaats aan het Meer van Genève, wordt een vierdaagse
topconferentie beëindigd die op initiatief van Groot-Brittannië was belegd. De negen
deelnemende mogendheden zijn het eens geworden over een patrouilleringssysteem
voor de Middellandse Zee om interventie in de Spaanse burgeroorlog te verhinderen.

23.
De Chinese Communistische Partij verklaart zich bereid het Rode Leger te ontbinden
en over te gaan tot de vorming van een nationaal leger om de Japanse aanvallen te
bevechten.

25.
Mussolini brengt een officieel bezoek aan Berlijn. →

25.
In België verzoeken de drie coalitiepartijen premier Van Zeeland - in opspraak
gebracht inzake zijn contacten met de Nationale Bank - aan te blijven.

29.
De Nederlandse coureur Frans Slaats bemachtigt het werelduurrecord. →

Gestorven:
2.
Esther de Boer-Van Rijk (29-7-1853) Nederlands actrice

14.
Tomáš Garrigue Masaryk (7-3-1850) Tsjechisch filosoof, socioloog en politicus

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

Mussolini brengt staatsbezoek aan Duitsland
BERLIJN, 25 september - De Italiaanse duce Benito Mussolini is vandaag in Duitsland
bij zijn eerste staatsbezoek aan dit land op bijzonder hartelijke manier verwelkomd.
De boulevard Unter den Linden is over de volle lengte veranderd in een erepromenade.
Hitler heeft van zijn ambtscollega uit Italië de hoogste onderscheiding in ontvangst
mogen nemen die de Italiaanse fascistische partij te vergeven heeft, namelijk de
benoeming tot erekorporaal van de fascistische militie. Ook Hitler heeft Mussolini
op unieke wijze geëerd: hij heeft hem het Grootkruis van Verdienste van de Duitse
adelaar én het gouden onderscheidingsteken van de NSDAP uitgeruikt - iets dat tot
nu toe enkel en alleen door hem zelf werd gedragen. Ook buiten dit hartelijke kader
van eervolle onderscheidingen leggen de twee politici een bijzondere eensgezindheid
aan den dag. In gezamenlijke verklaringen en toespraken laten beiden hun
vastberadenheid doorklinken om het communisme waar ook ter wereld tegen te gaan.
‘Wanneer de fascist een vriend heeft trekt hij samen met hem op, helemaal tot het
einde,’ aldus Mussolini in een toespraak in Berlijn. De duce heeft laten doorschemeren
bereid te zijn tot een formeel bondgenootschap en daarvoor het Italiaanse verzet
tegen een Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland te willen opgeven.
De uitbundigheid van het bezoek illustreert tevens hoeveel er in korte tijd met
Duitsland is veranderd. Duitsland hoeft geen rekening meer te houden met de
voorkeuren en scepsis van de ex-Geallieerden. De dagen van isolatie zijn ruimschoots
voorbij en nazi-Duitsland wordt voor vol aangezien, hier en daar zelfs al als een
bedreiging gevoeld. De verklaringen inzake de bestrijding van het communisme van
Mussolini en Hitler geven voorts aan dat de Führer een agressievere fase in de
buitenlandse politiek meent te kunnen ingaan.

Slaats houder van werelduurrecord
MILAAN, 29 september - De Nederlander Frans Slaats heeft zijn naam bijgeschreven
op de erelijst van het werelduurrecord. Op de Vigorellibaan in Milaan maalde hij
45,563 km weg onder de ranke banden van zijn speciale fiets. De Fransman Maurice
Richard bracht het op 14 oktober 1936 tot 45,398 km. Slaats legde in een uur 165
meter meer af. Op zijn beurt raakt hij het record kwijt aan de Fransman Archambaud,
die op 3 november 1937 in Milaan 45,796 km haalt.
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1.
De Britse overheid in Palestina arresteert de leden van het Arabische Hoge Comité,
dat de opstand tegen Britten en joodse immigranten coördineert. De meesten van
hen worden verbannen naar de Seychellen. De leider, de grootmoefti van Jeruzalem,
al-Hoesaini vlucht naar Syrië.

1.
In België gaan de eerste zelfstandige Vlaamse radio-uitzendingen de lucht in. →

3.
In drie bewegingen trekken Japanse invasietroepen China binnen. Nanking wordt
bedreigd.

5.
Minister Romme roept op tot steun aan werklozen. →

7.
Het Concertgebouworkest viert zijn 50-jarig jubileum. →

9.
De leider van de belangrijkste Hongaarse oppositiepartij tegen de dictatuur van
Koloman Darányi, Tibor Eckhardt van de Agrarische partij, spreekt zich uit voor
herstel van de monarchie.

14.
De Britse autoriteiten in Palestina sluiten de grenzen met Syrië, in een poging de
voortdurende onrust onder de Arabische bevolking in te dammen.

16.
In Hongarije wordt een nazipartij opgericht, door fusie van verschillende groepen.
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16.
In België vindt het eerste congres plaats van het Blok der Katholieken, de
gereorganiseerde katholieke partij.

17.
In het Tsjechisch Sudetenland vinden rellen plaats nadat de politie had ingegrepen
bij een nazibijeenkomst bij Teplitz (Teplice).

21.
Gijon capituleert na zeven weken strijd voor Franco. De gehele noordkust is nu in
handen van de opstandelingen.

25.
De regering-Van Zeeland komt ten val. →

30.
In België wordt Hubert Pierlot benoemd tot formateur, nadat de poging van Hendrik
de Man was mislukt.

31.
De Spaanse regering verplaatst haar zetel van Valencia naar Barcelona.

Gestorven:
19.
Ernest Rutherford, Lord of Nelson (30-8-1871) Brits atoomfysicus; Nobelprijs 1908
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Stempellokaal voor werklozen.

Romme belooft werklozen kwartje
DEN HAAG, 5 oktober - De minister van Sociale Zaken, mr. C.P.M. Romme, heeft
via de radio de bevolking opgeroepen geld te storten voor een ‘kleding-, schoeiselen dekkingfonds’ voor werklozen. Uit dit fonds - waarin prinses Juliana en prins
Bernhard ƒ 1500 hebben gestort - krijgen werklozen extra steun. De overheid heeft,
volgens minister Romme, geen geld om deze steun te verlenen.
Ook maakte de minister de definitieve spaarregeling bekend voor werklozen. Wie
per week van zijn steun of werkverschaffingsloon een kwartje door de gemeente laat
afhouden, krijgt van overheidswege per week een extra kwartje als het gezin twee
tot vier kinderen telt en zelfs 40 cent bij vijf of meer kinderen.
Het ‘kleding-, schoeisel- en dekkingfonds’ komt min of meer in de plaats van de
activiteiten van het vroegere Nationaal Crisis Comité dat in mei 1936 is opgeheven.

Eerste uitzending Vlaamse radio
BRUSSEL, 1 oktober - Onder leiding van Theo de Ronde start vandaag de Vlaamse
staatsradio. Karel Candael is directeur van de muziekdienst. Gust de Muynck, zwager
van minister Hendrik de Man, leidt de gesproken uitzendingen, terwijl de schrijver
Raymond Brulez het secretariaat beheert. Om kwart voor negen vanavond zal Theo
de Ronde voor de microfoon het woord voeren.
De Vlaamse radio zal grote Vlaamse concerten uitzenden en is van plan volgende
maand een uitgebreid programma ter herdenking van Vondel te brengen. Naast een
‘kinderuur’ komt er ook een ‘vrouwenuur’ en zullen er regelmatig rubrieken over
toneel, poëzie, folklore en film te beluisteren zijn.
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Van Zeeland in opspraak door zwart-geldaffaire
BRUSSEL, 25 oktober - De Belgische regering-Van Zeeland heeft vandaag haar
ontslag ingediend. Aanleiding is het schandaal rond de Nationale Bank, waarbij de
premier is betrokken.
Regeringsleider Paul van Zeeland, gewezen vice-gouverneur van de Nationale
Bank, wordt ervan beschuldigd nog altijd fondsen van deze bank te betrekken. Sinds
maart dit jaar is Van Zeeland aangevallen door het dagblad De Standaard, eigendom
van de katholieke oud-minister Gustave Sap, die vanwege deze zaak inmiddels door
zijn partij is geroyeerd. Van Zeeland moest, na een door de procureur-generaal Hayoit
de Termicourt ingesteld gerechtelijk onderzoek, uiteindelijk het bestaan toegeven
van de zogenaamde ‘cagnotte’, een soort zwarte kas bij de Nationale Bank, waaruit
hij geld kreeg om zijn kabinetsmedewerkers te betalen.
Hoewel het parlement met Van Zeelands verklaring genoegen nam, was de hele
affaire koren op de molen van VNV en Rex, die hiermee op de ‘rotte plekken’ van
de democratie konden wijzen. Betrof het optreden van de justitie niet zozeer Van
Zeeland persoonlijk, toch werd zijn positie onhoudbaar.

Orkest viert zijn gouden jubileum
AMSTERDAM, 7 oktober - Met een extra feestelijk concert en een Feestmars van
Johan Wagenaar is het Concertgebouworkest zijn 50ste concertseizoen ingegaan.
Op het programma van de openingsavond stonden tevens het Vioolconcert van
Beethoven met de vermaarde Fritz Kreisler als solist en Ein Heldenleben van Richard
Strauss, waarin concertmeester Louis Zimmermann de vioolsolopartij vertolkte.
Ter gelegenheid van het gouden jubileum hebben verschillende internationaal
bekende componisten voor het orkest werken geschreven, onder wie Alfredo Casella
(Concert voor orkest), Ernst Krenek (Tweede pianoconcert), Egon Wellesz (Prosperos
Beschwörungen), Zoltán Kodály (Variaties op een Hongaars Volkslied, de
zogenaamde Pauw-Variaties) en Bertus van Lier (Derde symfonie).
Tevens wordt in het jubileumseizoen de eerste Nederlandse uitvoering van Bartóks
Muziek voor snaren, slagwerk en celesta gegeven. Een seizoen later zou het grote
Vioolconcert van Bartók worden uitgevoerd, geschreven voor en opgedragen aan
Zoltán Székely, die in 1940 Louis Zimmermann als concertmeester bij het
Concertgebouworkest opvolgt.
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2.
Op het vliegveld Tempelhof bij Berlijn voert de vliegenierster Hanna Reitsch een
geslaagde proefvlucht uit met een door Heinrich Focke gebouwde helikopter.

3.
In Brussel opent de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken Spaak de
Negenmogendhedenconferentie over China. →

4.
Koning Leopold benoemt Spaak tot formateur nadat Pierlot zijn opdracht had
teruggegeven.

6.
De Derde Internationale (Komintern) doet een oproep aan alle democratische staten
om de Spaanse republikeinse en de Chinese regering te hulp te komen.

9.
De Japanse invasielegers veroveren Shanghai.

10.
In Brazilië wordt een nieuwe grondwet van kracht die aan dictator Getúlio Vargas
de wettelijke basis verschaft voor zijn autoritair bewind. →

11.
Koning Leopold benoemt de liberaal Paul-Emile Janson tot formateur, na de mislukte
pogingen van Spaak. Voor het eerst sinds 1884 wordt aan een liberaal de
formatieopdracht gegeven.
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17.
De Britse gezant, Lord Halifax, arriveert in Berlijn om een vreedzame oplossing
voor de Sudetenkwestie te zoeken.

23.
In België treedt het kabinet-Janson aan. →

25.
De Wereldexpositie te Parijs wordt beëindigd. Er zijn 31,2 miljoen bezoekers geteld.

27.
In de Duitse regering wordt Schacht als minister van Economische Zaken vervangen
door Funk. →

28.
Franco begint met de blokkade van de Spaanse kust.

28.
In het nieuwe Feyenoordstadion (De Kuip) verslaat het Nederlands elftal dat van
Luxemburg met 4-0.

29.
Prins Bernhard raakt ernstig gewond bij een auto-ongeluk. →

30.
De Hongaarse revolutionair Béla Kun, op 29 juni in de Sovjet-Unie gearresteerd,
wordt geëxecuteerd. →
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Op 30 november wordt de Hongaarse revolutionair Béla Kun in de Sovjet-Unie geëxecuteerd.

Gestorven:
8.
James Ramsay MacDonald (12-10-1866) Brits politicus

Schacht legt functie neer
BERLIJN, 27 november - De Duitse minister van Economische Zaken, Hjalmar
Schacht, heeft zijn ambt neergelegd maar blijft wel president van de Reichsbank. De
minister heeft zijn ambt volgens officiële lezing neergelegd in verband met zijn
gezondheid. Algemeen wordt echter aangenomen dat Schacht het onderspit heeft
moeten delven in zijn politieke strijd tegen de chef van het Vierjarenplan, Hermann
Göring, die met zijn verregaande economische bevoegdheden herhaaldelijk het beleid
van Economische Zaken heeft doorkruist. Göring is talloze malen in botsing gekomen
met Schacht in verband met competentiegeschillen. Immers, Schacht was als minister
ook gevolmachtigde voor de oorlogsvoorbereiding en kwam daarmee op het terrein
dat Göring bestrijkt. Schacht heeft bezwaren tegen Görings tour de force om versneld
te bewapenen en dit te doen met verhoging van de staatsschuld. Göring heeft volgens
Schacht te weinig oog voor de noodzaak om de betalingsbalans in evenwicht te
houden. Enkele keren heeft Göring weliswaar ingegrepen, maar dat gebeurde dan
onzorgvuldig en met averechts effect. Zo confisqueerde Göring deze lente alle
buitenlandse waardepapieren in Duits bezit terwijl hij tegelijkertijd de exportschulden
liet groeien. Omdat toen juist de buitenlandse handel opleefde, was dit een
ongelukkige ingreep. Schacht schreef aan Göring dat deze ‘een deel van ons kapitaal
heeft geplunderd en ons heeft beroofd van inkomen uit buitenlandse valuta’. Het
ontslag van Schacht - dat Hitler heeft aanvaard na eindeloze klachten van Schacht
over Göring - betekent dat de impulsieve Göring een grotere greep krijgt op het
economische beleid van het land.

Japan boycot conferentie
BRUSSEL, 3 november - Een conferentie die in de Belgische hoofdstad was gepland
om te bemiddelen in de Japans-Chinese oorlog, zal niet door Japan worden
bijgewoond. Hiermee is de hoop op beëindiging van het conflict in het Verre Oosten

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

vervlogen. China's vertegenwoordiger in Brussel verklaarde bij andere deelnemers
aan de conferentie te zullen aandringen op een economische boycot van Japan.
Inmiddels heeft in Nanjing de Duitse ambassadeur in China aan Tjiang Kaisjek
de ‘zeven voorwaarden’ voor vrede overgebracht, die door de regering van Japan
zijn gesteld.

‘Estado Novo’ in Brazilië
RIO DE JANEIRO, 10 november - De Braziliaanse president Getúlio Vargas heeft
via de radio een nieuwe grondwet bekendgemaakt en de ‘Estado Novo’ (de ‘nieuwe
staat’) afgekondigd. Vargas kwam in 1930 na een staatsgreep aan de macht en had
in 1934 al een grondwet met corporatistische trekken laten opstellen.
De nieuwe grondwet verklaart de noodtoestand van kracht en bevat verder een
artikel waarin staat dat, zolang deze toestand duurt, de grondwet buiten werking is
gesteld. In feite regeert Vargas van nu af aan dan ook zonder grondwet. Zolang er
nog geen nieuw Congres (parlement) is gekozen, berust alle wetgevende macht
eveneens bij de president, die per decreet kan regeren. Vargas spreekt van een ‘nieuw
soort democratie’, maar zijn dictatuur is nu volledig.
De presidentsverkiezingen die hij eerder dit jaar had aangekondigd voor begin
1938, zijn voor onbepaalde tijd afgelast. Pers, radio en scholen zijn onder censuur
geplaatst.
De politieke situatie in Brazilië wordt vertroebeld door de activiteiten van de
communistische partij onder de charismatische leider en ex-legerkapitein Luiz Carlos
Prestes, die na een ‘lange mars’ door het Braziliaanse binnenland in 1934 werd
gearresteerd maar vanuit de gevangenis zijn partij blijft leiden. De andere beweging
die pogingen doet de macht te grijpen, wordt gevormd door de ‘Integralistas’, de
fascisten, onder leiding van Plinio Salgado, wiens aanhang en gewapende ordediensten
snel toenemen.
‘Kort voor de afkondiging van de Estado Novo had Vargas de staat van beleg
uitgeroepen in verband met een vermeende communistische opstand. Met de
afkondiging van de Estado Novo is Vargas ook de Integralistas te slim af. Hij schuift
hen eveneens aan de kant om persoonlijk de macht uit te oefenen. Vargas ziet zichzelf
als de ‘vader van het volk’, een rol die hij graag speelt en die het volk van hem
aanvaardt. Met sociale wetgeving, een door de overheid gecontroleerde vakbeweging
en een begin van de modernisering van de Braziliaanse economie weet Vargas zich
verzekerd van een behoorlijke populariteit. Politieke tegenstanders worden
gearresteerd of vluchten naar het buitenland.
Critici spreken van een ‘vriendelijke dictatuur’: despotisme vermengd met
klunzigheid, te vergelijken met de situatie in Oostenrijk voordat de
nationaal-socialisten daar de macht zouden overnemen.
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Nieuw Belgisch kabinet onder Paul-Emile Janson
BRUSSEL, 23 november - Koning Leopold III heeft het nieuwe Belgische kabinet
onder leiding van de liberaal Paul-Emile Janson beëdigd. De regeringsformatie is
bijzonder moeilijk geweest; niet minder dan acht formateurs waren erbij betrokken.
Nadat vooraanstaande katholieke en socialistische politici de opdracht hadden
geweigerd, slaagde uiteindelijk een liberaal (de eerste sinds 1879) erin om een kabinet
samen te stellen. Door de aanwezigheid van de socialisten en van een aantal
christen-democraten heeft dit kabinet een sociaal-progressieve signatuur.
Geërgerd door de abnormaal lange duur van de regeringscrisis (een maand) heeft
de Koning gisteren zijn ongenoegen geuit over de volgens hem remmende invloed
die het partijenstelsel op 's lands bestuur uitoefent.

Prins Bernhard ernstig gewond bij auto-ongeluk
AMSTERDAM, 29 november - Bij een auto-ongeluk even buiten Amsterdam is
prins Bernhard ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde om kwart over zeven
vanmorgen op de Muiderstraatweg. De prins, die zijn auto zelf bestuurde, kwam in
botsing met een met zand geladen vrachtauto die van een geïmproviseerde zijweg
links de hoofdweg op reed, zoals de politie heeft verklaard.
De prins, die met aanzienlijke snelheid reed, sloeg met zijn hoofd door de voorruit
en raakte in de auto bekneld. De koninklijke jachtopziener Van der Spek, die naast
de prins zat, raakte aan zijn knie gewond. Prins Bernhard is opgenomen in het
Amsterdamse Burgerziekenhuis met hoofdwonden en een zware hersenschudding.
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1.
Japan gaat over tot diplomatieke erkenning van het Francoregime.

5.
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De Belgische socialistische vakcentrale, die sedert 1898 door de Syndicale Commissie
werd gevormd, wordt gereorganiseerd en gaat Belgisch Vakverbond (BVV) heten.

7.
De Russische grootmeester Aljechin neemt revanche op de Nederlander Max Euwe
en herneemt zijn wereldtitel. →

7.
De katholieke minister van Sociale Zaken in het kabinet-Colijn, Romme, dient bij
de Kamer zijn voorontwerp van wet op het verbod van arbeid van de gehuwde vrouw
in. →

11.
De Grote Fascistische Raad van Italië besluit tot de terugtrekking uit de Volkenbond.

13.
In de Nederlandse Tweede Kamer wordt de Dienstplichtwet aangenomen die de
verlenging van de oefentijd en de vergroting van het staand leger behelst.

14.
Japanse troepen nemen Nanjing in en beginnen de stad te plunderen. →

15.
In de Spaanse burgeroorlog openen de republikeinen een offensief bij Teruel (Aragón),
een bergachtig besneeuwd gebied.

24.
De Nederlandse regering erkent de Italiaanse koning als keizer van Abessinië
(Ethiopië) en legitimeert daarmee de annexatie van het land door Italië.
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28.
De koning van Roemenië, Carol, benoemt de fascistische leider Octavian Goga tot
premier. Zijn partij had op de 20ste een stembusoverwinning behaald. Goga begint
discriminerende maatregelen tegen joden uit te vaardigen.

29.
De Ierse Vrijstaat wordt herdoopt in Eire, volgens de nieuwe nu in werking tredende
Grondwet.

Gestorven:
3.
Prosper Poullet, sinds 1925 burggraaf (5-3-1868) Belgisch katholiek politicus

20.
Erich Ludendorff (9-4-1865) Duits militair

21.
Frank Kellogg (22-12-1856) Amerikaans Republikeins politicus

28.
Maurice Ravel (7-3-1875) Frans componist

Romme wil arbeid door gehuwde vrouwen verbieden
DEN HAAG, 7 december - Minister van Sociale Zaken, mr. C.P.M. Romme (RKSP),
wil een verbod op arbeid door gehuwde vrouwen. Een voorontwerp van wet is
ingediend bij de Hoge Raad van Arbeid.
‘Naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van het gezin te zijn en heeft
de vrouw tot taak de verzorging van het gezin.
Het is in het algemeen een misverstand wanneer de vrouw zich aan die taak onttrekt
en zich een andere werkkring zoekt’, aldus de minister in een toelichting.
Hoewel volgens mr. Romme de huidige werkloosheid ook een motief vormt, wil
hij het ontwerp vooral zien ‘als een zaak van beginsel’.
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Tegen het voorstel groeit veel verzet. Zo wordt een Comité tot Verdediging van
de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw opgericht. Op een protestvergadering merkte
mejuffrouw dr. M.A. Tellegen op: ‘Het ontwerp is verdedigd met woorden en variaties
van woorden die men vindt in elk fascistisch handboek.’
De Hoge Raad van Arbeid wijst het voorontwerp uiteindelijk af.

Max Euwe verliest wereldtitel weer aan Aljechin
DEN HAAG, 7 december - Al na 25 partijen heeft Max Euwe zijn wereldtitel schaken
moeten teruggeven aan de Rus Aljechin. De uitdager stond op een onoverbrugbare
voorsprong van 15½ -9½. Wereldkampioen Euwe kende in Den Haag twee fatale
inzinkingen. Dr. Aljechin bleek gedurende de tweeëneenhalve maand veel vaster in
vorm dan twee jaar geleden, toen hij de kroon moest overdragen aan de
Amsterdammer. Hoewel de reeks in de Haagse Dierentuin aldus na de 25ste partij
was beslist, maakte het duo de dertig vol. De resterende vijf duels werden als
‘exhibitions’ afgewerkt.

Moordpartijen in China door Japan
NANJING, 14 december - Na de verovering van de Chinese hoofdstad Nanjing door
Japan zijn Japanse troepen begonnen met massale terechtstellingen van Chinese
burgers van deze stad. Naar verluidt zijn daarbij 200 000 mensen neergeschoten,
verdronken, levend verbrand of levend begraven. Naast deze massale moordpartijen
vonden bij individuele terechtstellingen nog eens 150 000 mensen de dood.
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1.
Tjiang Kai-sjek draagt de leiding van zijn kabinet over aan de minister van Financiën
Hsiang-hsi-Koeng), maar blijft opperbevelhebber van het leger.
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4.
De Britse regering trekt het delingsplan voor Palestina (het rapport-Peel) in en
benoemt Sir John Woodhead als leider van een nieuwe onderzoekscommissie.

8.
De Spaanse republikeinse troepen nemen Teruel in.

10.
Eduard van Beinum wordt eerste dirigent van het Concertgebouworkest. →

15.
Het kabinet-Chautemps komt ten val ten gevolge van het uittreden van de socialisten
uit de regering nadat premier Chautemps afgezien had van parlementaire steun van
de communisten, die de massale stakingsbeweging tot uitbreiding van de 40-urenweek
en invoering van loonindexering ondersteunen.

16.
De Japanse premier, prins Konoe, maakt bekend dat zijn land niet wenst te
onderhandelen met de Chinese nationalisten. Dit betekent een verbreking de facto
van de diplomatieke betrekkingen.

17.
De Opperste Sovjet verkiest Michail Kalinin tot voorzitter van het presidium.

18.
Het tweede kabinet-Chautemps treedt in Frankrijk aan. De socialistische ministers
zijn vervangen door radicalen.

19.
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De Raad van Volkscommissarissen, de regering van de USSR, wordt herschikt.
Molotov blijft voorzitter, een ambt dat hij al vanaf 1930 bekleedt. De Opperste Sovjet
gaat akkoord met het derde Vijfjarenplan.

21.
De Nederlandse regering stelt een verplichte werkloosheids-verzekering voor. →

28.
President Roosevelt stelt het Congres voor de militaire uitgaven - met name ten
behoeve van de vloot - te verhogen.

31.
Prinses Juliana bevalt van een flinke dochter. →
-. Het aantal in Nederland geregistreerde radio-aansluitingen overschrijdt het miljoen.
→

Geboren:
30.
Marcel Parcival Arthur van Dam, Nederlands politicus
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Frans kabinet gevallen
PARIJS, 15 januari - Vanochtend in alle vroegte, om half zes, heeft de Franse
minister-president, Camille Chautemps, zijn ontslag ingediend. De reden daarvoor
was dat zowel de socialisten als de communisten hem hun vertrouwen opzegden.
Chautemps zal nu een nieuw kabinet vormen.
Aanleiding voor het aftreden van de regering vormt de reeks stakingen die sinds
eind vorig jaar in Parijs en omgeving de produktie grotendeels stillegt. Parijs heeft
het zelfs al moeten doen zonder elektriciteit en openbaar vervoer. De stakingen
breidden zich als een lopend vuurtje uit, toen minister van Binnenlandse Zaken Marx
Dormoy de mobiele wacht op een door de stakers bezet bedrijf afstuurde. Dat had
een boemerangeffect. Dormoy had op dat moment toch al zorgen genoeg door de
geheime fascistische organisatie CSAR, ook wel ‘La Cagoule’, de kap, genaamd,
die behalve tegen de Franse werkgeversorganisaties gerichte aanslagen (die door
moeten gaan voor extreem-linkse aanslagen) ook verantwoordelijk is voor enkele
moorden. ‘La Cagoule’ beraamde zelfs met een aantal officieren een staatsgreep,
maar die werd door Dormoy verijdeld.
De communisten blijven Dormoy niettemin uitmaken voor ‘fusilleur’ en menen
dat de regering de eisen van de stakers had moeten inwilligen. Nadat zij hun
vertrouwen in de regering opzegden en Chautemps hun hun ‘vrijheid’ teruggaf,
trokken de socialisten op hun beurt de SFIO-ministers terug.

Meer dan miljoen radio's in Nederland
DEN HAAG, januari - Het aantal door de PTT geregistreerde radioaansluitingen in
Nederland overschreed deze maand het miljoen. Zowel de eigen toestellen als de
aansluitingen op radiodistributiecentrales zijn daarbij meegeteld. Het bereiken van
dit getal mag een mijlpaal heten in de rond 1920 ingezette opmars van het medium
radio. De economische crisis van de jaren dertig blijkt de verkoop van radiotoestellen
en -onderdelen niet te deren. De afdeling radio is de enige van het Eindhovense
Philips bedrijf die ook in deze jaren zijn personeel uitbreidt. Radiotoestellen en
-onderdelen behoren tot Nederlands belangrijkste exportartikelen.

Prinses Juliana heeft een dochter
SOESTDIJK, 31 januari - Om 9.47 uur vanochtend heeft prinses Juliana het leven
geschonken aan een dochter.
Onmiddellijk nadat dit nieuws bekend was gemaakt, is Nederland één groot feestend
land geworden. Overal luidden de klokken van stads- en kerktorens en buiten Paleis
Soestdijk werden 51 saluutschoten afgevuurd. In straten van steden en dorpen
verschenen herauten te paard die het nieuws met bazuingeschal bekendmaakten. De
schooljeugd kreeg direct de rest van de dag vrijaf. De kranten kwamen uit met extra
edities en 's ochtends vulden de straten zich met massa's mensen die spontaan zongen
en feestvierden.
De nieuwe prinses - 7 pond - krijgt de namen Beatrix (‘de gelukaanbrengende’) Wilhelmina Armgard.
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Verplichte werkloosheidsverzekering
DEN HAAG, 21 januari - De regering wil komen tot een verplichte
werkloosheidsverzekering. Een voorontwerp van wet is voorgelegd aan de Hoge
Raad van Arbeid.
In een toelichting zegt de Nederlandse regering dat op dit moment nog slechts een
systeem van vrijwillige verzekering geldt.
‘Slechts een deel van de arbeiders is bereid de daarvoor noodzakelijke offers te
brengen,’ stelt men vast.
‘Wie zich buiten de vrijwillige verzekering plaatst, heeft echter bij werkloosheid
van de gevolgen daarvan te lijden en doet dan een beroep op de overheid, die zo voor
grote lasten geplaatst wordt.’

Van Beinum eerste dirigent
AMSTERDAM, 10 januari - Daags na een indrukwekkend concert ter nagedachtenis
aan de onlangs overleden Franse meesters Albert Roussel en Maurice Ravel, is Eduard
van Beinum tot eerste dirigent van het Concertgebouworkest benoemd, naast Willem
Mengelberg. Hiermee is in zekere zin een einde gekomen aan het schier eindeloze
touwtrekken rond deze meest opvallende onder de jonge dirigenten. Zowel het
Residentie Orkest, waar Peter van Anrooy reeds in juni 1935 zijn ontslag had
aangeboden, als het Utrechtsch Stedelijk Orchest, dat in feite al sinds het plotselinge
overlijden van Evert Cornelis in 1931 zonder werkelijke leider zit, trok aan het kortste
eind. Na Evert Cornelis en Henri van Goudoever zou ten slotte in Utrecht Carl
Schuricht worden aangesteld en in Den Haag zou men de keuze uiteindelijk op de
opvolger van Van Beinum in Haarlem, Schuurman, laten vallen.
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5.
Hitler onslaat minister van Oorlog generaal von Blomberg en opperbevelhebber
generaal von Fritsch. Minister van Buitenlandse Zaken von Neurath wordt vervangen
door Joachim von Ribbentrop. →
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7.
In Amsterdam vindt een protestvergadering van het Comité tot Verdediging van de
Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw plaats, gericht tegen minister Romme.

7.
De Duitse dominee Niemöller staat terecht. →

7.
Bij Koninklijk Besluit worden in België twee cultuurraden opgericht.

10.
Het eind december aangetreden Roemeense kabinet-Goga wordt door koning Carol
II naar huis gestuurd. →

12.
Hitler ontvangt de Oostenrijkse kanselier Schuschnigg te Berchtesgaden. →

15.
In België volgt P. Desmet minister van Isacker op op Economische Zaken.

16.
De Oostenrijkse regering kondigt amnestie aan voor gevangen nazi's. De nazi
Seyss-Inquart wordt minister van Binnenlandse Zaken. →

18.
De Belgische socialistische voorman Anseele (81), een der oprichters van de BWP
(1885) en tweemaal minister, overlijdt.

20.
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Hitler beklemtoont in een toespraak tot de Rijksdag de noodzaak om de 20 miljoen
Duitsers buiten de grenzen van het Rijk te beschermen.

20.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken Eden neemt ontslag. →

21.
In het Britse Lagerhuis stemmen 25 leden van de regeringscoalitie mee met Churchills
motie van afkeuring van het buitenlands beleid.

22.
Franco's troepen heroveren Teruel. →

24.
In antwoord op Hitlers toespraak beklemtoont Schuschnigg in Wenen de
onafhankelijkheid van Oostenrijk.

25.
Lord Halifax, wordt benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. →

Anthony Eden.

Lord Halifax volgt Anthony Eden op
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LONDEN, 25 februari - In Groot-Brittannië is Lord Halifax benoemd tot minister
van Buitenlandse Zaken als opvolger van Anthony Eden, die enkele dagen geleden
zijn ontslag indiende.
Eden deed dit naar aanleiding van meningsverschillen met premier Neville
Chamberlain over de wijze waarop de betrekkingen met de dictators in Italië en
Duitsland kunnen worden verbeterd.
In navolging van Eden heeft ook Lord Cranbourne, de parlementaire onderminister
van Buitenlandse Zaken, zijn ontslag aangeboden.
De druppel die voor Eden de emmer deed overlopen, was het feit dat premier
Chamberlain volgens hem, tijdens het recente bezoek van graaf Grandi aan Londen,
de kans had gemist om onder de bestaande verdragen Italië te dwingen tot het
terugroepen van zijn zogenaamde ‘vrijwilligers’ uit Spanje. Eden had de Italiaanse
ambassadeur willen dwingen een voorlopige overeenkomst te sluiten over beëindiging
van de Italiaanse interventie in Spanje.
Richard Austen Butler is benoemd tot onderminister van Buitenlandse Zaken als
opvolger van Lord Cranbourne.
Oppositieleider Clement Attlee diende na de bekendmaking meteen een klacht in
over het feit dat Lord Halifax lid is van het Hogerhuis. Hij noemde de buitenlandse
betrekkingen nu dermate belangrijk, dat de minister van Buitenlandse Zaken naar
zijn mening lid behoort te zijn van het Lagerhuis.
De regeringspartij is echter van mening dat de klacht van Attlee ongegrond is,
omdat de premier van plan is vragen over het buitenlands beleid in het Lagerhuis
zelf te beantwoorden, met steun van Butler.
Lord Halifax begon zijn politieke carrière als kamerlid Edward Wood. Van 1921
tot 1926 was hij onderkoning van India. Hij bekleedde daarna diverse kabinetsfuncties
en is sinds 1935 leider van het Hogerhuis.
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Spaanse republiek lijdt zware nederlaag bij Teruel

Links: republikeinen op een strategische positie in Teruel. Rechts: Teruel na de slag: de nationalisten
nemen bezit van de stad.

De inwoners van Teruel worden geëvacueerd.

TERUEL, 22 februari - De Spaanse regeringstroepen hebben bij Teruel een
gevoelige nederlaag geleden. Vandaag hebben de laatste republikeinen de stad
verlaten. Teruel, dat alleen nog bestaat uit ruïnes en bezaaid ligt met overblijfselen
van machinegeweren, tanks en ander wapentuig, is nu in handen van de nationalisten.
De slag om Teruel begon eind vorig jaar als een republikeins offensief. Op deze
wijze dacht Indalecio Prieto, de minister van Defensie, Franco's plan te verijdelen
om Madrid op 18 december te bestormen. Na zeven dagen strijd onder barre winterse
omstandigheden kwam Teruel op 22 december grotendeels in republikeinse handen.
Half januari was Franco klaar voor een tegenoffensief. Zo'n 80 à 90 000 man,
gesteund door Duitse en Italiaanse vliegtuigen, werd ingezet. De stad werd vanuit
het noorden door de troepen van generaal Aranda en vanuit het zuiden door eenheden
onder bevel van generaal Varela omsingeld. De opmars van de Franquistische troepen
ondervond echter ernstige vertraging door de sneeuw en de vrieskoude.
Pas ruim een maand na het begin van het offensief bleken de nationalisten in staat
om Teruel, na zware man-tegen-man-gevechten, op de vijand te veroveren.
De militaire positie van de republiek is door deze nederlaag ernstig verzwakt.
Catalonië dreigt van de rest van het republikeinse grondgebied afgesneden te worden.
Daarbij leed het regeringsleger bij Teruel ernstige verliezen; zeker 14 000 militairen
verloren het leven.

Proces tegen ds. Niemöller in Berlijn begonnen
BERLIJN, 7 februari - Na een maandenlange voorbereiding is vandaag in Berlijn
het proces begonnen tegen de bekende dominee Martin Niemöller. Deze Berlijnse
predikant, die zich fel verzet tegen het nazi-regime in zijn land zou, zo luidt de
aanklacht, de zogenaamde ‘kanselparagraaf’ van het Wetboek van Strafrecht hebben

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

overtreden, waarin staat dat het een geestelijke verboden is ‘aangelegenheden van
de staat op een de openbare vrede in gevaar brengende wijze’ onder de aandacht van
zijn gehoor te brengen.
Niemöller is al enige jaren actief in verzet tegen het nationaal-socialisme. In 1933
nam hij het initiatief tot de ‘Pfarrer Notbund’, een organisatie die zich verzette tegen
het feit dat de maatregelen tegen joodse ambtenaren ook werden doorgetrokken op
kerkelijk terrein. De ‘Notbund’ groeide uit tot de ‘Bekennende Kirche’, een
tegenbeweging in de Evangelische Kerk die zich verzet tegen de
nationaal-socialistische gelijkschakeling in Duitsland.

Legertop in Duitsland opzij geschoven
BERLIJN, 5 februari - De Duitse legertop is door Adolf Hitler aan de kant gezet.
Minister van Oorlog, veldmaarschalk Werner von Blomberg, en de opperbevelhebber
van het leger Werner von Fritsch, zijn ‘om gezondheidsredenen’ afgetreden, aldus
een officiële regeringsverklaring. Hitler zelf wordt tevens minister van Oorlog.
Zestien generaals zijn met pensioen gestuurd. Voorts heeft Hitler de minister van
Buitenlandse Zaken von Neurath vervangen door Joachim von Ribbentrop.
De hele verschuiving duidt erop dat Hitler de touwtjes in het leger strakker in
handen neemt en dat hij met de nieuwe benoemingen getrouwen op sleutelposten
stationeert. Zo wordt Hitlers bewonderaar Wilhelm Keitel stafchef van het leger.
De nu ontslagen ambtsbekleders golden als loyaal tegenover de Führer, maar
tegelijkertijd als zelfstandig in hun oordeel. Dat bleek bijvoorbeeld op 5 november
vorig jaar, toen Hitler voor het eerst in ietwat vage vorm zijn plannen voor
‘Lebensraum’ in het Oosten uit de doeken deed. Blomberg

Fakkeloptocht van de NSDAP in de Wilhelmstrasse in Berlijn.

had er toen op gewezen dat Duitsland de capiciteit miste om een oorlog tegen
Frankrijk te voeren en dat ook het publiek geen te billijken reden tot het voeren van
oorlog zag.
Aan de ontslagen van vandaag zijn enkele intriges voorafgegaan. Blomberg was
op 12 januari getrouwd met Erna Grun. Hitler en Göring waren getuigen geweest.
Korte tijd later werd Hitler verteld dat de nieuwe mevrouw Blomberg uit het
prostitutiemilieu afkomstig was hetgeen de positie van Blomberg volgens de Führer
onhoudbaar maakte. Tegen Von Frisch werden geruchten aangewakkerd als zou hij
homoseksuele contacten hebben en zich in de homofiele wereld aan criminele en
onzedelijke handelingen hebben schuldig gemaakt.
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Roemenië wordt dictatuur

In aanwezigheid van de Roemeense troepen kust koning Carol een ikoon van de Grieks-Orthodoxe
Kerk.

BOEKAREST, 10 februari - Koning Carol II van Roemenië heeft een koninklijke
dictatuur uitgeroepen. Later deze maand zal een nieuwe grondwet van kracht worden
waarbij alle politieke partijen worden verboden. Het kabinet van de felle antisemiet
Octavian Goga is naar huis gestuurd. Goga is opgevolgd door de patriarch Miron
Cristea.
Sinds de verkiezingen van november vorig jaar is Goga's positie omstreden geweest.
Zijn partij, de Nationale Christelijke Partij, kreeg in november maar 9 procent van
de stemmen tegen 36 procent voor de liberalen, 20 procent voor de Nationale Boeren
van Iuliu Maniu en 16 procent voor de fascisten van de IJzeren Garde (het vroegere
Legioen van de aartsengel Michaël) van Codreanu.
Volgens waarnemers had Carol Goga premier gemaakt in de verwachting dat diens
harde antisemitische beleid zoveel ongenoegen zou scheppen dat de koning zelf in
staat zou kunnen worden gesteld de macht te grijpen. Die verwachting is uitgekomen.
In de grondwet die Carol voorbereidt wordt het algemeen kiesrecht afgeschaft;
het wordt vervangen door het stemmen per beroepsgroep, naar Italiaans voorbeeld.
Burgers mogen geen verandering van staatsvorm eisen, laat staan bewerkstelligen
en alleen de koning heeft het recht ministers te benoemen en te ontslaan en de
grondwet te amenderen.

Duitse druk op Oostenrijk
BERLIJN, 16 februari - De Oostenrijkse kanselier Schuschnigg heeft vandaag Arthur
Seyss-Inquart benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Seyss-Inquart is geen
lid van de Oostenrijkse nazi-beweging, maar sympathiseert wel met de groot-Duitse
gedachte. Schuschnigg hoopt met deze benoeming Hitler tevreden te hebben gesteld
en tevens een figuur te hebben gevonden die tussen Oostenrijk en de Duitse Führer
kan bemiddelen.
De benoeming neemt voor enige tijd de druk van de ketel nadat de Oostenrijkse
kanselier vier dagen geleden een dramatisch overleg met Hitler heeft gevoerd.
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Bij deze samenkomst in Hitlers tweede ambtswoning, op de Obersalzberg in
Berchtesgaden, had de Duitse leider van Schuschnigg geëist dat deze een voor
Duitsland veel vriendelijker politiek zou voeren. Hitler verwees hierbij naar het
verdrag van 1936 waarin beide landen verklaren met elkaar rekening te houden in
het buitenlandse beleid.
Hitler eiste nu dat alle in Oostenrijk gearresteerde nationaal-socialisten onmiddellijk
zouden worden vrijgelaten. Bovendien zou de Oostenrijkse nazi-beweging - die
aansluiting bij Duitsland voorstaat - politieke verantwoordelijkheid dienen te krijgen.
Tot slot verlangde Hitler van Schuschnigg een meer ‘Duitse politiek’.
Deze eisen werden gedaan tegen de achtergrond van geruchten dat de Duitse
Wehrmacht weleens Oostenrijk zou kunnen binnenmarcheren op uitnodiging van de
Oostenrijkse NSDAP. De Oostenrijkse kanselier heeft in Berchtesgaden ook duidelijk
de indruk gekregen dat hem door Hitler het mes op de keel werd gezet. De
Oostenrijker heeft de amnestie voor NSDAP-ers, ingaande op 18 februari, toegezegd
en heeft nu met de benoeming van Seyss-Inquart opnieuw een gebaar gemaakt. De
vraag blijft echter of deze concessies voldoende zullen blijken en hoe de Oostenrijkse
nationaal-socialisten zullen reageren.
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2.
In Moskou begint een showproces tegen 21 vooraanstaande bolsjeviki die beschuldigd
worden van trotskisme. →

4.
De Tsjechoslowaakse premier Hodza reageert op de speech van Hitler van 20 februari
met de aankondiging dat zijn land zich, gesterkt door internationale verdragen, tot
het uiterste zal verdedigen.

11.
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Na een Duits ultimatum stapt Schuschnigg als kanselier van Oostenrijk op, en wordt
vervangen door Seyss-Inquart. →

12.
Wegens gezondheidsredenen neemt in België de socialistische minister van Financiën
De Man ontslag, en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Eugene Soudan.

13.
Het in januari geformeerde tweede kabinet-Chautemps treedt af en wordt opgevolgd
door de tweede regering-Blum (Volksfront). →

16.
Bij Koninklijk Besluit wordt in België de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten opgericht. →

17.
Een twee dagen durend luchtbombardement van Madrid, uitgevoerd door de
luchtmacht van Franco, eist een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolking.

18.
De Mexicaanse president Cardenas kondigt de nationalisatie van de Amerikaanse
en de Britse oliemaatschappijen aan. →

19.
In Parijs breekt een massale metaalstaking uit, onder andere in de auto-industrie.

19.
Litouwen geeft toe aan Poolse druk en heropent het grensverkeer.
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28.
Japan installeert een marionettenregering in het veroverde Nanjing.

30.
In Roemenië treedt het tweede kabinet-Christea aan. Dit verbiedt alle politieke
partijen.

Geboren:
29.
Bert de Vries, Nederlands politicus

Gestorven:
1.
Gabriele d'Annunzio (12-3-1863) Italiaans dichter, prozaïst en fascistisch politicus

31.
Willem Kloos (6-5-1859) Nederlands dichter

Léon Blum vormt opnieuw Volksfrontkabinet
PARIJS, 13 maart - Frankrijk heeft, na het kabinet van de ‘volksbundeling’ onder
Chautemps, weer een Volksfrontregering. Léon Blum heeft zijn nieuwe kabinet - op
enkele kleine wijzigingen na hetzelfde als in 1936 - vandaag aan de Kamer van
Afgevaardigden gepresenteerd. Deze heeft Blum het vertrouwen gegeven dat
Chautemps op het laatst, vooral in verband met de economische crisis, weer geweigerd
werd.

Dreiging
Tegenover de dreiging van nazi-Duitsland had Blum, in plaats van een links kabinet,
liever een regering van nationale eenheid gehad. Hij heeft daarvoor een vlammend
pleidooi gehouden. De parlementariërs reageerden met respect en bewondering, maar
stemden niettemin in meerderheid tegen het voorstel om met vereende krachten de
strijd tegen het fascisme aan te binden.
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In het nieuwe kabinet heeft Blum het zware ministerie van Economie en Financiën
opgesplitst en zelf de schatkist onder zijn beheer genomen. Om er zeker van te zijn
dat de clandestiene wapenleveranties aan de Spaans republikeinen - waarmee tijdens
Blums eerste regeringsperiode een begin werd gemaakt - blijven doorgaan, heeft de
minister-president op Financiën een onderstaatssecretaris aangesteld op wie hij in
dit opzicht volledig kan bouwen. Pierre Mendès-France is de naam van deze jonge
politicus. Officieel blijft Frankrijk ten opzichte van de Spaanse burgeroorlog neutraal
en volgt zij de non-interventiepolitiek van de meeste Europese mogendheden.

Vlaamse Academie wordt opgericht in Brussel
BRUSSEL, 16 maart - De Belgische regering heeft bij Koninklijk Besluit in Brussel
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
opgericht.
De oprichting van de Academie komt neer op een bevestiging van de culturele
identiteit van Vlaanderen en moet bewijzen dat het Nederlands ook voor het beoefenen
van de wetenschap dienstig kan zijn. In Vlaamsgezinde kringen heerst de overtuiging
dat de overwegend Franstalige Academie Royale die dubbele culturele eigenheid
van België te weinig uitdroeg.
Bij Koninklijk Besluit van 7 november wordt ook nog een Koninklijke Vlaamse
Academie voor Geneeskunde van België opgericht.
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Duitsland forceert Anschluss

Links: nazi-vlaggen in Wenen. Midden: Hitlers intocht in Wenen. Rechts: overal in Oostenrijk valt
de Duitse troepen een enthousiast onthaal ten deel.

WENEN, 12 maart - Oostenrijk bestaat niet meer als onafhankelijk land: vandaag
is onder zware Duitse druk de ‘Anschluss’ tot stand gebracht. Duitse troepen zijn
het land binnengerukt en kanselier Schuschnigg is afgetreden.
De dramatische ontwikkeling volgt op de aankondiging op 9 maart dat morgen in
Oostenrijk een volksstemming over de Anschluss zou worden gehouden. Schuschnigg
hield tijdens een redevoering in Innsbruck een hartstochtelijk pleidooi tot de bevolking
bij dit plebisciet ‘voor een vrij, Duits, onafhankelijk, sociaal, liberaal, eensgezind
Oostenrijk’ te stemmen.
Maar Schuschniggs uitdaging, zijn vlucht naar voren, mislukte. Hitler, die sinds
het gesprek in Berchtesgaden had geloofd in een ‘evolutionaire’ weg naar een
Oostenrijkse nazi-staat, reageerde onmiddellijk. Hij riep zijn militaire leiders naar
Berlijn en hoewel het Duitse

In Wenen wordt Dollfussplatz herdoopt tot Adolf Hitlerplatz.

leger niet is voorbereid op actie kregen de commandanten de opdracht zich bereid
te houden voor een inval in Oostenrijk, vandaag.
Gisteren werd de grens tussen beide landen gesloten. Op last van Göring eisten
de nazi-ministers in Schuschniggs kabinet dat de volksstemming werd uitgesteld.
De kanselier nam contact op met de mogendheden die tot voor kort de Oostenrijkse
soevereiniteit beschermden - Italië, Engeland - maar kreeg geen steun. Mussolini
weigerde zelfs aan de telefoon te komen.
In de vroege namiddag stemde Schuschnigg in met een uitstel van de
volksstemming. Maar voor Berlijn was dit niet voldoende. Göring vertelde
Seyss-Inquart, de nazi-minister van Binnenlandse Zaken van Oostenrijk, dat
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Schuschnigg niet langer het vertrouwen van Berlijn genoot, dat hij moest aftreden
en dat Seyss-Inquart hem moest opvolgen.
Later op de dag boog Schuschnigg voor de druk: hij diende bij president Miklas
zijn ontslag in. Deze weigerde evenwel Seyss-Inquart tot zijn opvolger te benoemen,
een laatste uiting van Oostenrijkse onafhankelijkheidszin. Göring belde daarop de
president en gelastte hem Seyss-Inquart te benoemen; als dit niet gebeurde, zouden
de Duitse troepen Oostenrijk binnenrukken. Miklas bleef echter bij zijn weigering,
waarop Seyss-Inquart zichzelf tot kanselier benoemde.
Direct na zijn ‘zelfbenoeming’ om acht uur gisteravond kreeg de nieuwe kanselier
uit Berlijn de opdracht het Duitse leger te hulp te roepen bij het ‘herstellen van rust
en orde’ in Oostenrijk. Hij deed dit in een telegram dat hij om tien over negen
verstuurde. Maar Hitler had die actie niet afgewacht: al om kwart voor negen had
hij opdracht gegeven Oostenrijk binnen te vallen.
Onduidelijk is waarom deze inval plaatsvindt. Seyss-Inquart is immers kanselier.
Göring heeft de Britse regering laten weten dat de Duitse troepen worden
teruggetrokken als de situatie stabiel is en er in Oostenrijk ‘volledig vrije verkiezingen’
kunnen worden gehouden.
Om halfdrie vannacht vroeg Seyss-Inquart, die ervan is uitgegaan dat de operatie
met zijn eigen benoeming tot kanselier succesvol was afgesloten, om stopzetting van
de Duitse inval. Hij kreeg uit Berlijn te horen dat dit niet mogelijk was. De
ongeorganiseerde Duitse troepenmacht - 70 procent van alle voertuigen is op weg
van de Oostenrijkse grens naar Wenen onklaar geraakt - kon niet worden
gecontroleerd.
Vanochtend kwam Hitler naar Oostenrijk. In Linz, waar hij vroeger naar school
is gegaan, hield hij een toespraak tot een enthousiaste menigte, waar bij hij een
plotselinge en volkomen onverwachte koerswijziging bekendmaakte: in plaats van
een tamme nazi-regering in Wenen op poten te zetten, kondigde hij de onmiddellijke
Anschluss van Oostenrijk aan.
Seyss-Inquart kreeg vandaag de opdracht binnen 24 uur een Anschlusswet in te
dienen en die in de Oostenrijkse grondwet op te nemen. Daarin moet worden bepaald
dat Oostenrijk ‘een land van het Duitse Rijk’ is. De wet maakt een eind aan Oostenrijk
als onafhankelijk land. Seyss-Inquart zal morgen, na een kanselierschap van één dag,
aftreden.

Mexico naast oliebedrijven
MEXICO-STAD, 18 maart - De Mexicaanse president Lázaro Cárdenas heeft de
nationalisatie van de oliemaatschappijen aangekondigd.
Het besluit, dat volgt op een grootschalig arbeidsconflict, heeft ogenblikkelijk
geleid tot felle protesten van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de grote
oliemaatschappijen. In Mexico krijgt Cárdenas echter steun uit vrijwel alle lagen van
de bevolking. Velen zien in het besluit, bekendgemaakt in een radiotoespraak, een
verklaring van economische onafhankelijkheid.
De nationalisatie komt nadat vorig jaar een loonconflict is uitgebroken tussen
Britse en Amerikaanse oliemaatschappijen en Mexicaanse vakbonden. Wanneer de
maatschappijen na een reeks stakingen weigeren de uitspraak van een hof van arbitrage
te aanvaarden, gaat Cárdenas over tot nationalisatie ‘in het algemeen belang’. Al
eerder, in 1937, waren de meeste buitenlandse spoorwegmaatschappijen
genationaliseerd. De mijnbouw blijft echter voor 90 procent in buitenlandse handen.
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De nationalisatie, begroet met de slogan ‘Mexico voor de Mexicanen’, tekent de
nieuwe stimulans die onder de in 1934 aangetreden Cárdenas is gegeven aan de
oorspronkelijke idealen van de Mexicaanse revolutie. Hij organiseert een grootschalig
programma van landhervorming, blaast de vakbeweging nieuw leven in en probeert
de industrie te stimuleren met regeringsleningen en hoge tarieven aan de grens.
De conservatieve vleugel binnen de officiële nationale revolutionaire partij boet
sterk aan macht in. Ex-president Calles is in april 1936 uitgewezen na plannen voor
een staatsgreep met hulp van fascistische groepen.
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Zware straffen in showproces tegen ex-Sovjetleiders
MOSKOU, 11 maart - Wederom zijn er zware straffen geëist in een politiek proces
tegen vooraanstaande communistische leiders van de Sovjet-Unie. Openbaar aanklager
Vysjinski eiste voor twee verdachten gevangenisstraffen en zei dat de anderen
‘moesten worden doodgeschoten als smerige honden’. Het proces maakte duidelijk,
aldus Vysjinski, dat de verdachten ‘niets anders zijn dan een bende moordenaars,
spionnen, misleiders en saboteurs, zonder enige principes of idealen’.
Bij dit proces staan enkele topfiguren uit de Russische staats- en partijleiding
terecht: partij-ideoloog Boecharin, de voormalige voorzitter van de Raad van
Volkscommissarissen Rykov, het vroegere hoofd van de NKVD Jagoda en
oud-minister Krestinski. Samen met de andere zeventien beklaagden worden zij
ervan beschuldigd lid te zijn van een samenzwering, het ‘Blok van de Rechtsen en
Trotskisten’, gevormd in opdracht van buitenlandse veiligheidsdiensten met het doel
sabotage en terreur in de Sovjet-Unie te plegen, de defensie te ondermijnen en delen
van het land aan vreemde mogendheden te verkwanselen.
In tegenstelling tot de rechtszaken in 1936 en 1937 zijn tijdens dit proces niet alle
verdachten bereid volledig schuld te bekennen. Op de eerste dag van het proces, 2
maart, verklaarde Krestinski dat hij onschuldig was. Hij had tijdens het vooronderzoek
ten onrechte schuld bekend omdat anders zijn ‘verklaring de leiders van de partij en
de regering niet zou bereiken’. ‘Krestinski had de regie in de war gestuurd’, aldus
de correspondent van de Nederlandse krant Het Volk. De volgende dag herriep
Krestinski echter zijn verklaring - ‘met sidderende stem’ en ‘lijkbleek’, zo schreef
het blad op 4 maart.
Boecharin en Rykov waren wel bereid toe te geven dat zij lid waren geweest van
‘het Blok’, maar zij ontkenden specifieke misdaden die in de aanklacht werden
opgesomd. Boecharin wees er op subtiele wijze op dat tijdens het proces geen
bewijzen werden getoond en er alleen op basis van bekentenissen werd geoordeeld.
‘De bekentenis van de verdachte is een middeleeuwse vorm van jurisprudentie,’
meende hij.
Jagoda, van 1934 tot 1936 volkscommissaris van Binnenlandse Zaken, de NKVD,
waar de geheime dienst onder ressorteert, weigerde in eerste instantie de moord op
Pesjkov, Maksim Gorki's zoon, op zich te nemen. Pas tijdens een zitting achter
gesloten deuren, die op 9 maart plaatsvond, legde hij de door de autoriteiten gewenste
bekentenis af.
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3.
Franco's troepen nemen Lerida (West-Catalonië) in.

5.
Het congres van de Guomindang te Huanggang bij Wuhan bekleedt Tjiang Kai-sjek
met dictatoriale bevoegdheden.

10.
De tweede regering-Blum komt ten val. →

10.
In een door Hitler georganiseerd plebisciet keurt meer dan 99% van de kiezers in
Duitsland en Oostenrijk (Ostmark) de Anschluss goed, evenals de
(nazi-)kandidatenlijst voor de nieuwe Rijksdag van Gross-Deutschland.

10.
In Frankrijk treedt het kabinet-Daladier aan. →

15.
Franco bezet Vinaroz aan de Middellandse Zee. Hierdoor wordt het republikeinse
gebied verdeeld. Het kabinet-Negrin wordt gewijzigd.

16.
Groot-Brittannië en Italië sluiten een pact, waarbij Italië belooft de status-quo in het
Middellandse-Zeegebied te handhaven, en zijn troepen uit Spanje te zullen
terugtrekken. Londen zal de Italiaanse annexatie van Abessinië (Ethiopië) erkennen.
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24.
De leider der Sudetenduitsers, Henlein, eist in Karlovy Vary (Karlsbad) onder meer
volledige autonomie voor de Duitssprekende gebieden in Tsjechoslowakije. →

27.
De Belgische minister van Koloniën, Edmond Rubbens (44), een van de voorlieden
van het Algemeen Christelijk Werkliedenverbond (ACW), overlijdt.

29.
De Brits-Franse Entente wordt vernieuwd. Hiermee steunt Londen de Franse
verplichtingen ten opzichte van Tsjechoslowakije.

30.
Zwitserland vraagt en krijgt van de Volkenbond toestemming voor een strikte
neutraliteitspolitiek en voor dispensatie van sancties tegen agressors.

30.
Joris van Severen proclameert zijn nieuwe, zogenaamde Bourgondische, richting.
→

Geboren:
15.
Claudia Cardinale, Italiaans filmster

Gestorven:
26.
Edmund Husserl (8-4-1859) Duits filosoof

‘Karlsbader Programm’
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KARLOVY VARY (KARLSBAD), 24 april - De leider van de Sudetenduitse Partij
(SdP, opgericht op 1 oktober 1933), Konrad Henlein, heeft een rede uitgesproken
die bekend is geworden als het ‘Karlsbader Programm’. De rede bevat acht eisen
aan het adres van de Tsjechoslowaakse regering met betrekking tot de positie van
de Duitse minderheid in het land.
De drie miljoen Duitsers, die in 1918 deel gingen uitmaken van de nieuwe
Tsjechoslowaakse republiek, zijn nooit een volwaardige politieke kracht geworden.
Vóór 1918 behoorden ze tot de heersende klasse van het land en waren ze gewend
om de Tsjechen als hun ondergeschikten te behandelen. Alhoewel de zes Duitse
partijen al in 1920 72 zetels in het parlement bezetten, hebben ze nooit in de regering
gezeten. De Duitsers werden als minderheid tolerant en rechtvaardig behandeld, maar
toch bleven er vele, vooral administratieve en economische, problemen onopgelost.
Politiek organiseerden de Duitsers zich in twee stromingen: de ‘negativisten’ (die
na de oprichting van het zelfstandige Tsjechoslowakije afwijzend bleven staan
tegenover hun nieuwe overheid) en de ‘activisten’ (democratische Duitsers, die zich
bij de oprichting van de Tsjechoslowaakse staat hadden neergelegd en bereid waren
tot samenwerking).
Nadat Hitler aan de macht was gekomen en zijn stelling over ‘alle Duitsers verenigd
in één Rijk’ had gelanceerd, raakten steeds meer Sudetenduitsers onder invloed van
het fascisme. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 kreeg Henleins SdP de
meerderheid. Daarop verklaarde de Tsjechische rechtse Landbouwpartij zich bereid
Henleins SdP in de regeringscoalitie op te nemen. Zij stootte echter op tegenstand
van alle andere partijen. In 1935 en 1936 bezocht Henlein op persoonlijke titel
Engeland en vestigde daar met succes zijn reputatie als een ‘milde’ gematigde partij
leider. Henleins banden met nazi-Duitsland werden steeds nauwer en de financiële
steun die hij van Hitler kreeg, werd steeds groter. In 1937 schreef Henlein aan Hitler:
‘Een overeenkomst tussen Duitsers en Tsjechen binnen de Tsjechoslowaakse republiek
is nagenoeg onmogelijk en het Sudetenduitse vraagstuk kan slechts door het “Reich”
worden opgelost.’ De SdP stelde gaandeweg steeds agressievere eisen: van
zelfbeschikking tot inlijving bij Duitsland.
In zijn ‘Karlsbader Programm’ combineert Henlein op geraffineerde wijze redelijke
eisen (bijvoorbeeld gelijke rechten voor Duitsers en Tsjechoslowaken) - om op het
Westen de indruk te maken van een tegemoetkomende onderhandelaar - met
onvervulbare eisen om president Beneš in verlegenheid te brengen (bijvoorbeeld het
recht om het fascisme uit te dragen.)

Van Severen spreekt in Sint-Niklaas

Het Verdinaso op de bres voor de vereniging van de Nederlanden.
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SINT-NIKLAAS, 30 april - Joris van Severen heeft in de Wase ‘hoofdstad’
Sint-Niklaas van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn reeds eerder ingeslagen
nieuwe richting nader toe te lichten. Van Severen noemt zichzelf een Bourgondiër.
België is bij hem weer ‘in’: hij wijst het anti-Belgisch separatisme af.
Van Severens toespraak was het sluitstuk van een reeks voordrachten, georganiseerd
door het Comité voor Politieke en Sociaal-Economische Voorlichting. De historicus
Van der Essen, de industrieel Herbert en de bel gicistische graaf De Lichtervelde
gingen Van Severen voor. Allen benadrukten de verbondenheid tussen België,
Nederland en Luxemburg.
De beweging richt zich in hoofdzaak tot het establishment en krijgt ook een zekere
respons. Het Verdinaso gaat er prat op door te dringen in zekere traditionele Belgische
adellijke kringen, waarvan een aantal personen tot de geheime leden kan worden
gerekend. Maar al met al blijft het groot-Belgische, Bourgondische Verdinaso een
marginale politieke groepering zonder al te veel invloed.
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Franse Volksfront lijkt definitief verleden tijd
PARIJS, 12 april - Met het Franse Volksfront is het voorgoed gebeurd. Léon Blum
moest twee dagen geleden weer aftreden als minister-president en hij is opgevolgd
door de radicaalsocialist Daladier. De socialisten zullen dit kabinet gedogen, maar
van een links kabinet kan men al volstrekt niet meer spreken.
Om de grote economische problemen van Frankrijk het hoofd te kunnen bieden,
kwam Blum met een sterk door de Britse econoom Keynes geïnspireerd plan. Het
Britse dagblad The Times noemde Blums plan een ‘meesterwerk’.
De wapenindustrie zou - ‘tragische ironie’, zei Blum - de spil van de economie
moeten gaan vormen. Blum had een kleine inflatie willen toelaten om de groei te
stimuleren. Daarnaast zou er een strenge deviezencontrole worden ingevoerd, evenals
vermogensbelasting, ouderdomspensioen, kinderbijslag, en een statuut waarin de
rechten en plichten van werknemers en werkgevers zouden zijn vastgelegd.
De Kamer van Afgevaardigden stemde voor het plan, zij het dat de
radicaalsocialisten zich beduidend minder enthousiast toonden dan tijdens de eerste
Volksfront-periode. Het idee van de eerder door Blum noodzakelijk geachte ‘sociale
pauze’ was dan ook weer geheel van de baan.
De Senaat debatteerde pas op 8 april over Blums plan. Intussen was, met name in
de vliegtuigindustrie, weer een golf van stakingen uitgebroken. Waarschijnlijk zouden
de senatoren ook zonder die stakingen echter alles op alles gezet hebben om het
Volksfront voorgoed weg te stemmen. Het resultaat is in ieder geval duidelijk. Met
214 stemmen tegen Blum en 47 voor heeft de Senaat Blums plan weggevaagd.
Daladier heeft vandaag een duidelijk rechtse regering samengesteld.

Leon Blum (vooraan) temidden van de ministers van zijn tweede kabinet.
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1.
De 1-meibetogingen staan in het teken van solidariteit met Spanje. De demonstratie
in Londen is groter dan ooit: 200 000 mensen. →

3.
Het Vaticaan gaat over tot diplomatieke erkenning van Franco-Spanje.

3.
Hitler arriveert in Rome voor een officieel bezoek aan Mussolini. →

4.
Douglas Hyde, een protestant, wordt volgens de nieuwe grondwet gekozen tot eerste
president van Eire, zoals de Ierse Vrijstaat nu heet.

6.
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Scandinavische landen beklemtonen
in een gezamenlijke verklaring de neutraliteit van hun landen.

10.
In Amsterdam vindt een demonstratie plaats tegen het fascisme, georganiseerd door
de vereniging ‘Eenheid door Democratie’. Sprekers zijn ds. Banning (SDAP) en P.J.
Oud (VDB).

13.
De Belgische regeringscoalitie van premier Janson wordt door de conservatieve
vleugel van het Blok der katholieken ten val gebracht.
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13.
In Brazilië doen de Integralistas een couppoging. →

15.
Paul-Henri Spaak formeert een nieuw kabinet, evenals het vorige een
rooms-rood-liberale coalitie. →

17.
Het Amerikaanse Congres neemt de Naval Expansion Act aan, waardoor geld
vrijgemaakt wordt voor een uitgebreid vlootprogram.

21.
De Tsjechoslowaakse crisis verflauwt enigszins als Londen en Parijs Hitler
waarschuwen dat zij niet werkloos zullen toekijken bij een eventuele militaire actie.
Inmiddels heeft Tsjechoslowakije reeds gemobiliseerd. →

26.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelt het Committee on Un-American
Activities in, om wat beschouwd wordt als extremisme ter rechter- maar vooral ter
linkerzijde te bestrijden.

Gestorven:
4.
Carl von Ossietzky (3-10-1889) Duits pacifistisch publicist; Nobelprijs 1935

30.
Raden Sutomo (30-7-1888) Indonesisch nationalistisch leider
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Hitler op bezoek in Rome
ROME, 9 mei - Adolf Hitler heeft een bezoek aan Italië, waarbij de banden tussen
Rome en Berlijn zijn bevestigd maar geen formeel bondgenootschap is gesloten,
beëindigd.
Mussolini had het bezoek goed voorbereid. Alle oude huizen langs de spoorweg
naar Rome waren opgeknapt of afgebroken. Massale legeroefeningen werden
georganiseerd om een indruk te geven van Italiaanse macht, al klaagde maarschalk
Graziani dat sommige pantserwagens houten geweren hadden.
De relatie tussen de twee landen heeft wel geleden onder de Duitse inlijving van
Oostenrijk. Ook binnen Italië is het tot kritiek gekomen op Mussolini nu er ineens
Duitse troepen voor de Brenner staan. Als tegenwicht voor de groeiende Duitse macht
had Mussolini

Hitler en Mussolini worden door de menigte in Rome toegejuicht.

op 16 april een vriendschapsverdrag gesloten met Engeland, maar dit heeft weinig
betekenis: Londen wil het pas ratificeren als de Italiaanse troepen zijn vertrokken
uit Spanje, en daarvoor zijn nog geen plannen.

Tsjechische mobilisatie
PRAAG, 21 mei - Toenemende spanningen in het Sudetenduitse gebied en
troepenbewegingen van het Duitse leger langs de Tsjechische grens hebben de
Tsjechoslowaakse regering ertoe gebracht om een gedeeltelijke mobilisatie af te
kondigen. De spanningen waren hoog opgelopen door de Sudetenduitse
lastercampagne (‘Es kommt der Tag’) in de afgelopen weken vanwege de
gemeenteraadsverkiezingen. Henleins SdP veroverde daarbij de absolute meerderheid.
Voor Hitler was Henleins overwinning van internationaal politieke betekenis, omdat
ze als bewijs moest dienen dat hij onmiskenbaar de ‘Führer’ was van álle Duitsers.
De mobilisatie, die niet was voorzien maar plaatsvond onder de druk van de
ontwikkelingen, verliep rustig en snel. De Tsjechoslowaakse regering gaf zich grote
moeite om de mobilisatie geen agressief karakter te geven. President Benes wilde
per se vermijden dat de mobilisatie door Hitler als een provocatie geïnterpreteerd en
als voorwendsel voor een aanval misbruikt zou kunnen worden. De mobilisatie had
een weldadige uitwerking op de moraal van de bevolking, die veel van de Duitse
anti-Tsjechoslowaakse propaganda te lijden heeft. Frankrijk en Engeland, duidelijk
onder de indruk van de besluitvaardigheid van Tsjechoslowakije, hebben Hitler laten
weten dat ze in geval van een aanval zich verplicht zouden voelen dat land bij te
staan. Tegelijkertijd blijven ze echter op Tsjechoslowakije druk uitoefenen om aan
de Sudetenduitsers autonomie te verlenen. De Engelse Geheimzegelbewaarder Lord
De la Warr zei tegen de Tsjechoslowaakse ambassadeur in Londen, Jan Masaryk:
‘Officieel zult u het nooit te horen krijgen, daarom zeg ik het u in vertrouwen: de
regering zag eensgezind in dat uw mobilisatie een briljante politieke zet was die op
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het juiste moment kwam en mogelijkerwijs de vrede in Europa voor een tijd gered
heeft.’

Mislukte coup in Brazilië
RIO DE JANEIRO, 13 mei - De Integralistas, de fascistische beweging in Brazilië
onder leiding van Plinio Salgado, hebben het presidentiële paleis bezet. President
Getúlio Vargas, diens dochter en een handvol getrouwen worden gegijzeld in het
paleis. Tot de opstandigen behoren legerofficieren en hoge ambtenaren.
Aan de gijzeling komt een einde als eenheden van het leger ter plaatse komen en
de opstandelingen arresteren. Plinio Salgado vlucht naar Portugal.
De Integralistas zijn ontevreden over de afkondiging door president Vargas in
november 1937 van de ‘Estado Novo’ (de Nieuwe Staat). Vargas gaf zichzelf
dictatoriale volmachten zonder de Intergralistas bij de regering te betrekken.
Geruchten doen de ronde dat de Integralistas in hun poging de macht te grijpen
gesteund werden door Duitsland. De Integralistas vertonen trekken van het Duitse
nationaalsocialisme en van het Italiaanse fascisme. Ze dragen groene hemden met
de Griekse letter sigma als teken, hun leuze is ‘God, vaderland en gezin’. Ze houden
massabijeenkomsten en aanbidden de zon. Antisemitisme, sterk leiderschap en de
opbouw van een corporatieve staat zijn hun politieke doelstellingen.
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Spaak eerste rode premier in België
BRUSSEL, 15 mei - De Belgische regering-Janson, die eergisteren ten val kwam,
is alweer vervangen, en wel door het kabinet-Spaak.
Koning Leopold III had Paul-Henri Spaak belast met de formatieopdracht. Hij
drong aan op de vorming van een nationale regering, een vermindering van het aantal
ministers en vlugge actie. Spaak heeft het vertrouwen van de koning gewonnen,
zowel wegens de consequentie waarmee hij de onafhankelijkheidspolitiek voert, als
om zijn opvattingen over een autoritaire democratie.
Over de partijen heen heeft Spaak rechtstreeks onderhandeld met mogelijke
kandidaten. Hij wil een terugkeer van de orthodoxie van het parlementaire regime,
waarbij alleen door het parlement controle wordt uitgeoefend op de regering, en niet
door de partijen. Toen hij vandaag de lijst van zijn ministers bekendmaakte, stelde
hij zijn eigen partij voor een voldongen feit. Er zetelen slechts 11 ministers in plaats
van 15 in de drieledige regering. Behalve de vier socialisten, komen slechts twee
katholieke ministers uit de democratische hoek. De anderen zijn eerder in het
conservatieve kamp te situeren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van België
wordt de regering door een socialist geleid.

1 mei massaal gevierd in Hyde Park te Londen
LONDEN, 1 mei - De 1ste mei is in Groot-Brittannië, op veel grotere schaal dan
voorheen, gevierd met massale optochten naar het Hyde Park.
De besturen van de Labourparty en de TUC hadden verzocht deze dag te
beschouwen als Spanje-dag. Het antwoord van de bonden werd versterkt en in feite
overstemd door een actieve opkomst van linkse elementen die in een bonte stoet door
de stad trokken. In de optochten naar het park werden leuzen geroepen als ‘Wapens
voor Spanje zijn wapens voor vrede’ en ‘Chamberlain moet vertrekken’. Op
spandoeken stonden de namen vermeld van Londense communisten die in Spanje
zijn gesneuveld. Voorts werden spandoeken meegevoerd met teksten als
‘grondwettelijke rechten voor Cyprus’, ‘Red China - red de vrede’, en ‘Ierse
republikeinen groeten Spaanse republikeinen’.
Als tegendemonstratie hield de Britse Bond van Fascisten een mars van
Westminster naar Bermondsey, waar Sir Oswald Mosley een massabijeenkomst
toesprak. Na de demonstraties braken gevechten uit tussen zwarthemden en
antifascisten.
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1.
De chef van de Duitse (geheime) Sicherheitsdienst, Reinhart Heydrich, ontketent
een arrestatiegolf ten aanzien van ‘asociale elementen’.

2.
Op de 101ste zitting van de Volkenbond kondigt Chili aan de volkerenorganisatie
te zullen verlaten.

3.
Bij wet wordt in Duitsland het werk van kunstenaars die volgens de nazi's ‘Entartete
Kunst’ maken, door de overheid in beslag genomen. Deze wet legaliseert de
zogenaamde nazi-kunstroof.

11.
Om de opmars van Japan te stuiten, blazen de Chinezen een stuwdam in de Gele
Rivier (Huanghe) op, waardoor grote delen van de provincies Henan en Shanxi onder
water lopen. Hierbij komen vele duizenden burgers om.

11/12.
In België en Nederland worden aardschokken gevoeld. De schade is gering. →

17.
Japan verklaart China nu formeel de oorlog. Elke bemiddelingspoging is daarmee
tot mislukken gedoemd.

17.
Bij de Ierse verkiezingen behaalt de Fianna Fail van Eamon de Valera 77 zetels,
tegenover de oppositie 61 zetels.
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19.
Bij de derde wereldkampioenschappen voetbal in Frankrijk verdedigt Italië met
succes zijn titel door de finale tegen Hongarije in Parijs met 4-2 te winnen. →

22.
In Duitsland wordt een algemene arbeidsdienstplicht ingevoerd.

25.
President Roosevelt vaardigt de ‘Fair Labor Standards Act’ uit. →

28.
De internationale non-interventiecommissie inzake de Spaanse burgeroorlog bereikt
een akkoord over de terugtrekking van de Internationale Brigades op hun kosten.

30.
In de Belgische Kamer wordt het wetsontwerp over het taalgebruik in het leger
aangenomen.

Gestorven:
1.
Ödön (eig. Edmund) von Horvath (9-12-1901)
Oostenrijks toneelschrijver van Hongaarse origine

15.
Ernst Ludwig Kirchner (6-5-1880)
Duits expressionistisch schilder

Wet op minimumloon in VS
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WASHINGTON, 25 juni - President Roosevelt heeft de Wet op het minimumloon
en de maximum-werkweek ondertekend, een wet waartegen sterk verzet bestaat.
Industriëlen in het noorden zijn bang dat hun produktie-kosten te veel zullen stijgen,
terwijl de boeren vrezen voor een tekort aan arbeidskrachten door hogere lonen in
de industrie.
Werknemers die onder de wet vallen - dagloners, huispersoneel en zeelieden vallen
erbuiten - zullen met ingang van augustus niet minder dan 25 dollarcent per uur
mogen ontvangen, welk minimum geleidelijk moet stijgen tot 40 cent per uur in
1940. Het maximum-aantal uren per week wordt gesteld op 44, wat in 1940 verlaagd
moet zijn tot 40 uur. Overuren moeten worden gehonoreerd met anderhalf maal het
uurloon.
Bij de wet wordt ook kinderarbeid verboden, waartoe al in het begin van de jaren
twintig een poging was gedaan: in de meeste beroepen mogen kinderen onder de 16
jaar niet werken, en in gevaarlijke beroepen niemand onder de 18 jaar.
Het onmiddellijke resultaat van de wet is dat het loon van 300 000 Amerikanen
wordt opgetrokken, en dat de werktijd van 1,3 miljoen mensen wordt verkort. Deze
‘Fair Labor Standards Act’ geldt als het hoogtepunt van de pogingen van Roosevelts
New Deal om de arbeidsomstandigheden in landbouw en industrie te verbeteren.

Aardbeving treft België
BRUSSEL, 12 juni - Net als gisteren is vandaag in België en Nederland een vrij
krachtige aardbeving gevoeld. De eerste en zwaarste schok is gistermiddag om 18
minuten over 12 waargenomen.
Het epicentrum van de aardbeving lag vermoedelijk in de buurt van de stad
Doornik, dicht bij de Belgisch-Franse grens.
Er is op vrij grote schaal schade toegebracht aan gebouwen. Instortingen zijn
gemeld uit plaatsen als Gent, St.-Amansberg, Kortrijk, Moeskroen, Brussel en
Mechelen. Er is een vijftal doden gevallen terwijl veel mensen gewond raakten.
Na deze beving - die in Nederland tot in Amsterdam werd gevoeld en ook in
Frankrijk, Engeland en Duitsland duidelijk is waargenomen- deed zich rond 14.10
uur een nabeving voor.
De schok van vandaag was weliswaar sterker dan de nabeving van gisteren maar
rond 20 keer zo zwak als de hoofdbeving. Grote materiële schade heeft zich verder
dan ook niet voorgedaan.

Het Italiaanse wereldelftal, dat Hongarije in de finale na verlenging versloeg.

‘Azzuri’ veroveren opnieuw wereldtitel
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PARIJS, 19 juni - Italië heeft met succes zijn wereldtitel voetbal verdedigd. In Parijs
moest Hongarije met 4-2 buigen. De ‘Azzuri’ hadden de verlenging van de titel
vooral te danken aan Piola, de beste midvoor aller tijden in Italië. Nederlandsch-Indië
vertegenwoordigde als eerste land Azië in de eindronde. Het land ging, na
terugtrekking van Japan, automatisch naar Frankrijk, waar het meteen tegen Hongarije
opbotste (6-0). De gemengde ploeg van Chinezen, Ambonezen, Javanen en
oud-Nederlanders had niets in te brengen tegen de latere finalist.
In Le Havre trof Nederland de profs uit Tsjechoslowakije. Negentig minuten hield
het de sterkere tegenstander op 0-0. In de verlenging werd het alsnog 3-0 voor de
Tsjechen. In de Nederlandse voorhoede trad Bertus de Harder (VUC) op de voorgrond.
Brazilië zorgde in de eerste ronde voor een onvergetelijke wedstrijd tegen Polen.
De score was amper bij te houden: 6-5 voor de Zuidamerikanen. De Braziliaanse
midvoor Leonidas doelpuntte barrevoets vier keer. Buurland Argentinië ontbrak,
omdat het niet als organisator was verkozen.
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4.
Tussen Frankrijk en Turkije wordt een vriendschapsverdag gesloten.

6.
De op initiatief van de Amerikaanse president Roosevelt bijeengeroepen internationale
commissie inzake het joodse vluchtelingen-probleem komt voor het eerst bijeen.

9.
Het Verbond van Vlaamse Kultuurverenigingen eist de splitsing van het ministerie
van Openbaar Onderwijs.

11.
De begin mei uitgebroken staking van vissers uit Scheveningen, Vlaardingen en
Katwijk eindigt na regeringsbemiddeling in een compromis over rusttijden. Tijdens
de staking waren de katholieke en socialistische bond tegenover de christelijke - die
zich van de staking had losgemaakt - komen te staan.

13.
In Otterlo wordt het Kröller-Müllermuseum geopend.
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14.
Het fascistische regime in Italië publiceert een racistisch manifest. →

22.
In Duitsland wordt de invoering van aparte persoonsbewijzen voor joodse inwoners
bekendgemaakt.

25.
Door aanvulling van de Neurenberger wetten van 1935 wordt het in Duitsland aan
joodse artsen verboden hun beroep uit te oefenen.

25.
Als afgezant van de Britse regering bezoekt Walter Runciman Praag om zijn regering
vervolgens positief te adviseren over de inwilliging van de Duitse eisen.

25.
De Spaanse regering lanceert een offensief bij de Ebro. →

26.
Het taalgebruik in het Belgische leger wordt bij wet geregeld. →

30.
Generaal Metaxas wordt premier van Griekenland voor het leven. →

31.
Gino Bartali wint de Tour de France.

31.
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In Saloniki tekent Bulgarije met Griekenland, namens de Balkan-entente, een
nonagressieverdrag. →

Gestorven:
4.
Otto Bauer (5-9-1881) Oostenrijks sociaal-democratisch politicus

Bulgarije mag weer bewapenen
SALONIKI, 31 juli - In Saloniki hebben de Griekse premier Metaxas, namens de
landen van de Balkanentente, en de Bulgaarse premier Kjosseivanov een verdrag
ondertekend, waarin Bulgarije toestemming krijgt zich opnieuw te bewapenen.
In het verdrag worden de clausules van het vredesverdrag van Neuilly, waarin de
bewapening van Bulgarije werd beperkt, opgeheven. In ruil daarvoor belooft Bulgarije
zich bij het regelen van internationale kwesties te onthouden van geweld.
Het verdrag van Saloniki is een poging van de Balkanlanden de onderlinge relaties
te regelen in een steeds dreigender wordende internationale situatie.
Bulgarije is, met name wegens de gebiedsaanspraken die het nooit heeft opgegeven,
sinds de oorlog buiten de twee bondgenootschappen op de Balkan gebleven: de
Balkan-entente omvat Roemenië, Joegoslavië, Griekenland en Turkije en de Kleine
Entente omvat Roemenië, Joegoslavië en Tsjechoslowakije.
Het akkoord van Joegoslavië en Bulgarije van januari 1937 leek het Bulgaarse
isolement te doorbreken, maar heeft dat niet gedaan. Dit akkoord werd zonder
medeweten van de andere Entente-leden gesloten; het was een schending van de
overeenkomst van de Kleine Entente en het heeft Joegoslavië onmogelijk gemaakt
bij zijn buren: de ‘eeuwige vriendschap’ tussen Joegoslavië en Bulgarije was immers
niet in overeenstemming te brengen met de Joegoslavische verplichting,
Balkanpartners te hulp te komen bij een eventuele Bulgaarse agressie.

Taalgebruik in leger geregeld
BRUSSEL, 26 juli - In België nadat de Kamer dat al op 30 juni deed, heeft de Senaat
de Wet op het taalgebruik in het leger goedgekeurd. Het is de laatste in een reeks
belangrijke wetten uit de jaren dertig inzake het taalgebruik. Het wetsontwerp kwam
al eind 1936 in de Kamer, maar de behandeling heeft lang voortgesleept. Zeker na
de IJzertragedie in de Grote Oorlog was de kwestie een teer punt bij de
Vlaamsgezinden. Essentieel in de nieuwe wet is het feit dat de opleiding van soldaten
geheel in hun moedertaal dient te geschieden, onder meer door een versterkte
tweetaligheid van het officierenkorps en de oprichting van eentalige militaire
eenheden. De opleidingsinstituten zullen gesplitst worden in een Franse en een
Nederlandse sectie, terwijl voor het aantal toe te laten kandidaat-officieren een
proportionaliteitsregel tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wordt gehanteerd.

Antisemitisch manifest
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ROME, 14 juli - In Italië is een manifest over fascistisch racisme gepubliceerd. Het
is het eerste officiële document van het fascistische regime waarin antisemitisme als
regeringsbeleid wordt opgevoerd. Volgens het manifest is de Italiaanse bevolking
van Arische afkomst en is de Italiaanse beschaving Arisch. Italianen verschillen
biologisch van joden en Afrikanen, die tot de ‘buiten-Europese’ rassen behoren. Het
manifest is ondertekend door tien vooraanstaande hoogleraren, maar Mussolini zegt
dat hij de belangrijkste punten ervan zelf heeft opgesteld. Het antisemitisme is nooit
sterk ontwikkeld geweest in Italië. De ongeveer 50 000 joden in het land zijn vrijwel
volledig geïntegreerd in de samenleving.
Mussolini heeft eerder gezegd dat de Italianen superieur zijn aan andere mediterrane
volken als Spanjaarden en Grieken, en zeker aan de Afrikaanse stammen uit Libië
en Abessinië. Racisme en antisemitisme zijn tot nu toe echter geen belangrijke
elementen geweest in de fascistische ideologie. Critici van Mussolini zien het manifest
dan ook als een poging Hitler na te volgen en gunstig te stemmen.

Verrassingsaanval bij Ebro
BARCELONA, 25 juli - In de nacht van 24 op 25 juli zijn de Spaanse regeringstroepen
onverwachts in de aanval gegaan. Zij staken de Ebro over in de bocht tussen Fayón
en Benifollet en vielen het nationalistische gebied binnen dat door een divisie van
generaal Yagüe's Marokkaanse leger gecontroleerd wordt. Een van de eersten die de
andere oever van de Ebro bereikten, waren de leden van de Nederlandse compagnie
‘De Zeven Provinciën’ van de 11de Internationale Brigade onder leiding van kapitein
Piet Laros, in Spanje beter bekend als ‘Hollander Piet’.
Het republikeinse offensief kwam als een grote verrassing voor de nationalisten.
In een week tijd hebben 50 000 man regeringstroepen, die onder bevel staan van
kolonel José Modesto, de heuvels ten zuiden van de rivier bezet.
De Spaanse regering hoopt met dit offensief de strijd tegen Franco te kunnen
rekken, aangezien de internationale politieke situatie zich ten gunste van de republiek
lijkt te ontwikkelen. Hitlers toenemende expansionisme, zoals blijkt uit de Anschluss
met Oostenrijk in maart en de crisis rond Tsjechoslowakije, maakt een oorlog van
de westerse mogendheden tegen Hitler-Duitsland niet ondenkbaar. De Spaanse
republiek, nu vrijwel in de steek gelaten door de westerse non-interventiepolitiek,
zal dan, zo hoopt premier Negrin, in de antifascistische coalitie worden opgenomen.

Metaxas imiteert Hitler
ATHENE, 30 juli - Generaal Iannis Metaxas heeft zich vandaag laten benoemen tot
premier van Griekenland voor het leven. Metaxas wil zo in de voetsporen treden van
zijn buitenlandse voorbeelden Benito Mussolini en Adolf Hitler. De zelfbeëdiging
is een direct antwoord van Metaxas op ongeregeldheden die gisteren plotseling op
Kreta zijn uitgebroken en een aanwijzing vormen dat hij het verzet onder de bevolking
tegen zijn op fascistische leest geschoeide bewind niet heeft kunnen wegnemen.
Pogingen van Metaxas om zijn regime de zo karakteristieke fascistische machtsbasis
te verschaffen, zijn tot nu toe op niets uitgedraaid. Door de lonen te verhogen, enkele
sociale voorzieningen af te kondigen en de broodprijzen kunstmatig te bevriezen, is
hij erin geslaagd de weerstand te onderdrukken. In het leger heeft de generaal alle
officieren met republikeinse sympathieën zoveel mogelijk weggezuiverd. Maar een
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actieve fascistische beweging, die de corporatistische staat zou moeten dragen, wil
maar niet van de grond komen. Alleen de Nationale Jeugdbeweging heeft enig succes.
Generaal Metaxas voert de repressie ter wille van zijn machtspositie op. Liberale,
communistische, socialistische en zelfs royalistische tegenstanders, bestempeld als
‘Venizelo-, populo-, anglo-, gallo-’ of zonder voorvoegsel gewoon ‘communisten’,
worden geïnterneerd op tot concentratiekampen ingerichte eilanden. Zo zijn in totaal
zeker meer dan 40 000 politici en activisten uitgeschakeld. Onder hen bevinden zich
Theotokis, de opvolger van de royalist Tsaldaris, en de conservatieve politicus
Panayottis Kanellopoulos.
Het onderwijs is in de greep van Metaxas' ideologie. Zelfs over Darwin mag geen
les meer worden gegeven. De perscensuur is volledig. Uit de bibliotheken verdwijnen
Marx, Dostojevski, Heine, Fichte, Goethe en Sophocles' Antigone. Metaxas wil zo
zijn ‘Derde Helleense Rijk’ vorm geven. Hij spiegelt zich aan twee eerdere
‘beschavingsperioden’, de ‘gouden eeuw’ van Athene (5de eeuw v.C.) waarop Pericles
zijn stempel drukte en het bijna duizendjarige Byzantijnse keizerrijk dat uiteindelijk
voor de Turkse opmars bezweek.
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3.
Sir Walter Runciman reist opnieuw naar Praag af om te bemiddelen tussen de
Tsjechoslowaakse regering en de Sudeten-duitsers.

3.
In Italië wordt de toegang tot de universiteit aan geïmmigreerde joden ontzegd.

7.
De nazi's sluiten de theologische faculteit van de universiteit van Innsbruck.

10.
Tussen Japan en de USSR wordt een wapenstilstand gesloten. Op 11 juli waren er door Japan uitgelokte - grensgevechten uitgebroken aan de Mantsjoerijs-Koreaanse
grens.

11.
In Buenos Aires wordt het vredesverdrag tussen Bolivia en Paraguay geratificeerd
dat een einde maakt aan de oorlog om de Gran Chaco. →
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12.
Duitsland mobiliseert in verband met de Sudeten-kwestie.

22.
De sterke man van Hongarije, admiraal Horthy, brengt een staatsbezoek aan Berlijn.

23.
Te Bled (Joegoslavië) erkent een conferentie van vertegenwoordigers van de Kleine
Entente het recht van Hongarije om te herbewapenen.

26.
In Palestina vinden zware gevechten plaats tussen Arabieren en Britse troepen.

27.
De stafchef van het Duitse leger, generaal Ludwig Beck, neemt uit protest tegen de
buitenlandse politiek van Hitler ontslag.

28.
In Praag beginnen de onderhandelingen tussen de leider der Sudetenduitsers Henlein
en de Tsjechoslowaakse president beneš.

28.
Op het wereldkampioenschap wielrennen winnen twee Nederlanders. →

Gestorven:
4.
Rudolf Georg Binding (13-8-1867) Duits nationalistisch schrijver/dichter
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4.
pater L.H. Perquin (15-6-1865) Nederlands geestelijke en radiopionier

7.
Konstantin Sergevitsj Stanislavski (eig. Aleksejev)
(17-1-1863) Russisch acteur, regisseur en toneelleider

12.
Ludwig Borchardt (5-10-1863) Duits egyptoloog

Vredesverdrag maakt einde aan Chaco-oorlog
LA PAZ/ASUNCION, 11 augustus - Bolivia en Paraguay hebben een vredesverdrag
getekend dat een officieel einde maakt aan de Chaco-oorlog. Sinds 1935 waren de
vijandelijkheden al gestaakt na een wapenstilstand. In Paraguay geschiedde de
ratificatie van het verdrag door middel van een volksstemming; in Bolivia gaf het
parlement zijn goedkeuring.
Het verdrag geeft het grootste deel van de betwiste Chaco, een ontoegankelijk
gebied van oerwoud en moerassen, aan Paraguay. Bolivia krijgt ter compensatie de
toezegging dat het gebruik mag maken van de Paraguay-rivier, die uitmondt in de
Rio de la Plata.
Zowel in Bolivia als in Paraguay is de nationale economie geruïneerd door de
bloedige oorlog. De mijnwerkers van de tinmijnen en de Indiaanse boeren van het
Bolivaanse hoogland waren naar het front gestuurd. Ondanks hun numerieke
overwicht verloren de Bolivianen de strijd in de ‘groene hel’ van de Chaco. Bovendien
werd de politieke onrust gevoed door de terugkeer van de soldaten van het front en
de rivaliteit tussen generaals. Paraguay krijgt een uitbreiding van 9 000 vierkante
kilometer. Daarvoor is een tol betaald van zes Bolivianen en vijf Paraguayanen per
vierkante kilometer.
De steun die Bolivia van Standard Oil (Esso) en Paraguay van Shell kreeg, heeft
het oorlogsresultaat niet beslissend beïnvloed.
Olie is in het Chaco-gebied overigens nog niet gevonden. Bolivia heeft in 1936
het eigendom van Standard Oil genationaliseerd.

Regenboogtruien voor Nederlandse sprintcoureurs
AMSTERDAM, 28 augustus - Het wereldkampioenschap wielrennen in Amsterdam
heeft Nederland twee regenboogtruien opgeleverd. Jef van den Vijver openbaarde
zich als de snelste sprinter bij de amateurs en Arie van Vliet volgde dat voorbeeld
bij de profs. Van den Vijver rekende in twee ritten af met de Italiaan Loatti. Jan
Derksen vocht met landgenoot Ooms om brons. Eerstgenoemde ging aan de haal
met de derde prijs.
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Bij de profs spitste de eindstrijd zich toe op het duel tussen Arie van Vliet en de
Belg Poeske Scherens. De beslissing vergde drie ritten, waarvan de Nederlander er
twee won.
Alleen in de tweede rit liet hij zich verrassen. De 26 000 kijkers stonden op de
banken van het Olympisch Stadion in Amsterdam.
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5.
De Nederlander Osendarp wint goud bij de Europese atletiek kampioenschappen.
→

5.
In Neurenberg wordt de tiende partijdag van de NSDAP geopend. Het thema is
Groot-Duitsland.

6.
In Den Haag wordt het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd.

12.
Op de Neurenberger partijdag eist Hitler van Tsjechoslowakije de inwilliging van
de eisen van Henlein.

13.
Het Tsjechoslowaakse leger onderdrukt een opstand van Sudetenduitsers. In 11
districten is de noodtoestand afgekondigd.
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15.
In België worden huiszoekingen verricht bij leiders en volksvertegenwoordigers van
fascistische groeperingen (Rex, Verdinaso, VNV).

18.
Meer dan een miljoen mensen worden getroffen door de oorlog in China. →

22.
De Tsjechoslowaakse regering-Hodža neemt ontslag, en wordt opgevolgd door die
onder leiding van generaal Sirovy.

24.
De Belgische regering besluit tot gedeeltelijke mobilisatie per 27 september. →

27.
De Volkenbond verklaart Japan tot agressor in het Japans-Chinese conflict.

27.
De Britse Royal Navy wordt gemobiliseerd.

27.
Met de vijfde uitbreiding van de Neurenberger wetten wordt het in Duitsland aan
joodse juristen verboden hun beroep uit te oefenen.

28.
Premier Colijn stelt per radioboodschap het Nederlandse volk gerust inzake de
bedreiging van de vrede.
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29.
Hitler, Mussolini, Daladier en Chamberlain sluiten het Verdrag van München:
Sudetenland wordt Duits. →

30.
Polen eist van Tsjechoslowakije het grensgebied Zaolzië op. →

Geboren:
23.
Romy Schneider (ps. van Rose-marie Magdalena Albach-Retty) († 29-5-1982) Duits
(film)actrice

België besluit tot mobilisatie
BRUSSEL, 27 september - De Belgische overheid heeft besloten over te gaan tot
een gedeeltelijke mobilisatie van haar strijdkrachten. Het leger is op de zogenaamde
versterkte vredesvoet gebracht, waarbij de effectieven zijn verdrievoudigd tot 300
000 soldaten. Deze operatie heeft een financiële inspanning van Bfr. 125 miljoen
gekost, die werd betaald uit een bijzonder, door minister Max-Léo Gérard opgericht
fonds.
De maatregel volgt op een periode van sterk toenemende internationale spanningen,
waarbij Europa op het randje van een oorlog is gebracht. België voert sinds 1936
een actieve neutraliteitspolitiek en wil met de mobilisatiemaatregel zijn bereidheid
tonen om die neutraliteit te verdedigen.

Overstromingen en oorlog teisteren Centraal-China
HANKOU, 18 september - Volgens de voorzitter van het Hulpcomité van de Provincie
Henan in Centraal China zijn bij overstromingen in deze provincie 18 districten
getroffen met een totale oppervlakte van meer dan 26 000 vierkante kilometer. Er
zijn 1 400 000 mensen die op de vlucht zijn gestagen of op hulp wachten. De ramp
is het gevolg van een gat van 370 meter in de dijk van de Gele Rivier in Huoyuankou.
Door het slaan van dit gat hoopte de legerleiding van de Guomindang de Japanse
opmars in de provincie Henan tot staan te brengen. Het besluit tot de dijkdoorbraak
werd, naar onlangs bekend is geworden, genomen tijdens een vergadering van de
legerleiding in Wuhan op 1 juni jongstleden.

Tinus Osendarp is snelste sprinter Europa
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PARIJS, 5 september - De Nederlandse atleet Martinus Osendarp dicteerde de sprint
op het Europees kampioenschap in Parijs. In het stadion Colombes flitste hij op de
100 en 200 meter naar goud.
Tinus Osendarp evenaarde daarmee de verrichtingen van Chris Berger op het EK
van 1934 in Turijn. Deze won toen ook de 100 en 200 meter, met Osendarp als derde
op de dubbele sprint.
In Parijs pakte Karl Baumgarten nog zilver op de 400 meter achter de Engelsman
Brown. Richard-Jan Brasser versierde brons op de 110 meter horden. De atletiek
sloeg aan in de Franse hoofdstad, waar 60 000 toeschouwers het EK volgden.
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Hitlers eisen zijn ingewilligd
BERLIJN/PRAAG, 29 september - Het Sudetenland wordt losgemaakt van
Tsjechoslowakije en aan het Duitse Rijk toegevoegd. De Tsjechen in het gebied
zullen een onderdak dienen te vinden in Tsjechoslowakije.
Deze afspraak hebben Hitler en Mussolini en de Britse en Franse premier
Chamberlain en Daladier vandaag gemaakt in München. De regeringsleiders waren
vandaag voor deze inderhaast belegde topconferentie naar de Beierse hoofdstad
gekomen, nadat de afgelopen dagen een acute dreiging van een wereldoorlog had
bestaan. In de belangrijkste Europese landen was al een mobilisatie afgekondigd.

‘Duitse Volksgenoten’
Op 12 september liet Hitler in een snerpende toespraak tijdens het NSDAP-congres
in Neurenberg weten dat de Sudetenkwestie ‘een zaak van Duitse volksgenoten’ was.
Hitler maakte tevens duidelijk dat hij geen vage regelingen van allerlei staatslieden
wenste te aanvaarden. ‘Ik ben niet van plan hier een tweede Palestina te laten ontstaan
door toedoen van andere staatslieden,’ aldus Hitler toen.
Korte tijd later vloog de Britse premier Chamberlain in aller ijl naar Hitlers
Oberalszberg om te onderhandelen over een autonomie voor Sudetenland op basis
van volledige zelfbeschikking voor de inwoners daar. Deze suggestie had ook de
Britse diplomaat Lord Runciman na een onderzoeksmissie gedaan. Intussen echter
was Hitler alweer een stap verder gegaan en verlangde van de Tsjechen niet alleen
autonomie maar eenvoudigweg aansluiting van het Sudetenland bij Duitsland. De
Fransen stemden hiermee in - zij wilden evenmin als Engeland omwille van
Sudetenland een oorlog.

Appeasement
Toen Chamberlain enkele dagen later in het Rijnhotel Dreesen in Bad Godesberg
Adolf Hitler opnieuw ontmoette om over diens voorstel te spreken, eiste Hitler meer:
hij formuleerde een ultimatum waarbij de Tsjechen per! oktober het gebied moeten
hebben ontruimd. Hierop reageerden Frankrijk en Groot-Brittannië met mobilisatie.
Ook Italië mobiliseerde maar Benito Mussolini deed tevens nog een laatste voorstel
tot topoverleg. Dit voorstel werd gehonoreerd en zo is men vandaag in München
bijeengekomen en heeft daar de eisen van Hitler ingewilligd.
Overal in Europa is met grote opluchting gereageerd op deze appeasement; een
oorlog lijkt te zijn vermeden. Voor Tsjechoslowakije betekent het echter nagenoeg
het einde: het land is zijn verdedigingslinie kwijt en ligt bijna onbeschermd
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Links: Neville Chamberlain: ‘I bring you peace with honour’. Rechts: deelnemers aan de
vredesconferentie van München. Vlnr: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini en graaf Ciano.

open voor de Duitse troepen. De Tsjechoslowaakse buitenlandse politiek van de
afgelopen twintig jaar is zodoende ineengestort. Ze was geheel op het democratische
Westen gericht en baseerde zich hoofdzakelijk op het verdrag met Frankrijk, gesloten
in 1924 en bedoeld om Tsjechoslowakije in geval van oorlog te verdedigen. Daarnaast
bestaat tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie vanf 1932 een niet-aanvalsverdrag dat in
1935 uitgebreid werd met een bijstandspact in geval van een Duitse aanval. Frankrijk
en de Sovjet-Unie kwamen bovendien overeen dat de Sovjet-Unie Tsjechoslowakije
in geval van oorlog te hulp zou komen onder de voorwaarde dat Frankrijk dit als
eerste zou doen. Met deze twee verdragen waande Tsjechoslowakije zijn veiligheid
gewaarborgd. Dit was des te noodzakelijker omdat Tsjechoslowakije de enige
democratische staat in Midden-Europa is, bedreigd door expansief nazi-Duitsland
en verder slechts omringd door min of meer vijandig gezinde buren.

‘Fall Grun’
Al in april 1935 zei de Tsjechoslowaakse president Beneš tegen de Engelse minister
van Buitenlandse Zaken Eden: ‘Als ik met Duitsland alleen gelaten word, zal ik het
met hem eens moeten worden. Een oorlog met Duitsland kan Tsjechoslowakije nooit
alleen voeren.’
Uit hetzelfde jaar dateert het begin van de Duitse voorbereidingen voor de aanval
op Tsjechoslowakije. In mei 1935 verrichtte het Duitse ministerie van Oorlog onder
de codenaam ‘Schulung’ een onderzoek naar de situatie in Tsjechoslowakije. De
resultaten van dit onderzoek leidden in 1936 tot een concreet plan, het zogenaamde
‘Fall Grün’. Het doel van de actie ‘Fall Grün’ was een snelle bezetting van Bohemen
en Moravië met gelijktijdige inlijving van Oostenrijk bij het Duitse Rijk. De
definitieve versie van de tekst van ‘Fall Grün’ met betrekking tot de verovering van
Tsjechoslowakije ondertekende Hitler anderhalve maand (op 27 mei) na de annexatie
van Oostenrijk. Al deze plannen waren streng geheim.
Als voorwendsel voor een mogelijke bezetting van Tsjechoslowakije gebruikt
Hitler de grote Duitse minderheid (drie miljoen op ongeveer acht miljoen Tsjechen)
binnen de Tsjechoslowaakse grenzen. De Engelse en Franse regeringskringen, die
in het kader van de ‘appeasement’-politiek een modus vivendi met Duitsland
nastreven, lieten zich door Hitler de stelling opdringen dat Midden-Europa een
‘Pulverfass’ is en Tsjechoslowakije zelf ‘das Mutterschiff des Bolschewismus’, en
dat hiervoor een oplossing moet komen. Bovendien heeft, volgens Hitler, het Derde
Rijk ‘Lebensraum’ nodig. Engeland heeft er niets op tegen dat deze ‘Lebensraum’
Midden-Europa zal worden. Zoals de Britse premier Chamberlain het op de zitting
van het parlement twee dagen geleden formuleerde: ‘Al moeten we nog zo meevoelen
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met een kleine natie, we kunnen onder geen voorwaarde het hele Britse Rijk in een
oorlog storten vanwege zo'n natie. Als we al moeten vechten, dan moet het om iets
belangrijkers gaan.’

Verraad
Voor de Tsjechoslowaken komt het verraad van de Franse bondgenoot in München
zo mogelijk nog harder aan, alhoewel ze achteraf moeten constateren dat er genoeg
tekenen aan de wand zijn geweest die op zijn minst twijfels hadden moeten wekken
omtrent de Franse kracht, loyaliteit en bereidheid de democratie te verdedigen: 1. In
oktober 1934 werd de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Louis Barthou, in
Marseille vermoord nadat hij getracht had een Europese coalitie tegen het nazisme
te vormen - Frankrijk eiste van Duitsland zelfs geen afdoende verklaring. 2. Barthous
opvolger Laval sloot een jaar later weliswaar een verdrag met de Sovjet-Unie over
de hulp aan Tsjechoslowakije, maar weigerde dit met een militaire clausule aan te
vullen. 3. In 1936 bezette Hitler het Rijnland - en Frankrijk ondernam niets. 4. Tijdens
de Spaanse burgeroorlog riepen Engeland en Frankrijk hun ‘politiek van neutraliteit
en non-interventie’ uit. 5. Defaitisme en pacifisme maakten zich steeds meer van
Frankrijk meester. - Hitlers propaganda slaagde erin om Tsjechoslowakije
internationaal te isoleren en tot fatale consessies te dwingen. Maar vooral verlamde
zijn politiek de westerse democratische mogendheden zodat Tsjechoslowakije
uiteindelijk niet door zijn vijand maar door zijn vrienden werd verslagen.

Polen volgt Duitsland met eis om Zoavië
WARSCHAU, 30 september - Tot grote verontwaardiging van de oppositie heeft de
regering van Polen in een ultimatum aan de Tsjechische regering geëist dat het kleine
grensgebied Zaolzië aan Polen wordt gegeven, omdat dit overwegend door Polen
wordt bewoond.
Deze stap is duidelijk gedicteerd door prestige-overwegingen: op het moment dat
Duitsland Tsjechoslowakije zal bezetten, wil de regering van de kolonels laten zien
dat Polen een volwaardige partner is in de internationale arena en zijn territoriale
eisen trots op tafel kan leggen.
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1.
Duitse troepen trekken Tsjechoslowakije binnen. →

1.
De Volkenbond besluit het Handvest van de organisatie los te koppelen van het
Verdrag van Versailles.

2.
Japan verlaat de Volkenbond.

2.
Poolse troepen trekken het Tsjechengebied binnen, dat in 1920 tijdens de
Pools-Russische oorlog Tsjechisch was geworden.

4.
Door onenigheid over de door het kabinet-Daladier gevraagde volmachten komt het
Franse Volksfront definitief aan zijn eind. De PCF stemt tegen, de SFIO onthoudt
zich. Hierdoor worden de volmachten goedgekeurd.
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5.
De president van Tsjechoslowakije, Beneš, neemt uit protest ontslag.

6.
Slowakije wordt autonoom. Mgr. Tiso wordt regeringsleider.

8.
Het Tsjechoslowaakse Ruthenië wordt onder de naam Karpato-Oekraine autonoom.

16.
Bij de Belgische gemeenteraadsverkiezingen wordt de opkomst van de Vlaamse
fascisten gestuit. In Brussel winnen de Rexistenen de KPB.

19.
Om politieke redenen blokkeren de rechtse fracties in de Amsterdamse gemeenteraad,
in een monsterverbond met de CPN, de benoeming van de befaamde marxistische
historicus (en ex-communist) Jan Romein tot hoogleraar vaderlandse geschiedenis
aan de Gemeente-universiteit.

24.
In de VS treedt de Arbeidswet in werking die minimumloon invoert, een
maximum-arbeidstijd van 44 uur per week instelt en kinderarbeid verbiedt.

25.
Japanse troepen nemen Wuhan in. →

28.
In Barcelona vindt, bijgewoond door 200 000 mensen, de afscheidsparade van de
Internationale Brigades plaats.
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29.
België trekt zich terug uit de internationale non-interventiecommissie inzake de
Spaanse burgeroorlog.

Gestorven:
17.
Karl Johann Kautsky (16-10-1854) Oostenrijks socialistisch politicus en marxistisch
theoreticus

Sudetenland wordt nieuwe Gau

Links: Duitse militairen in Policka, Sudetenland. Rechts: Duitse troepen passeren de grens van
Tsjechoslowakije.

BERLIJN/PRAAG, 30 oktober - Het Sudetenland wordt een nieuwe ‘Gau’ van
Duitsland. Tot ‘Gauleiter’ is benoemd Konrad Henlein - de man die de
nationaal-socialistische partij in Sudetenland heeft geleid en de acties tegen de
toenmalige Tsjechoslowaakse autoriteiten heeft gevoerd.
Dit besluit heeft de Duitse regering vandaag bekendgemaakt. Hiermee is de inlijving
van Sudetenland ook formeel een feit. Op 1 oktober waren Duitse troepen
overeenkomstig het verdrag van München het gebied al binnengemarcheerd en was
de afkalving van Tsjechoslowakije begonnen. De Slowaken hadden ook autonomie
gevraagd en van de regering in Praag gekregen. Verder hadden Polen en Hongarije
op instigatie van Hitler territorial eisen aan Tsjechoslowakije gesteld en zagen deze
nu ingewilligd.
Al op 5 september was de Tsjechoslowaakse president Beneš teleurgesteld en
verbitterd afgetreden.
De nieuwe grens van het ‘overgebleven’ Tsjechoslowakije zal door een
internationale commissie van vijf mogendheden worden gegarandeerd. Deze grens
komt geheel tegemoet aan de wensen van Hitler. Tsjechoslowakije wordt gereduceerd
tot 70% van zijn oorspronkelijke grondgebied en 67% van zijn oorspronkelijke
bevolking.
In de afgestane grensgebieden leven meer dan een miljoen Tsjechen en Slowaken.
Daarentegen blijft nog een half miljoen Duitsers, Polen en Hongaren in het ‘nieuwe’
Tsjechoslowakije wonen. Verlies van grondgebied is zodoende geenszins
gecompenseerd door etnische homogeniteit.
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De grens tussen Bohemen en Slowakije, de ‘taille’ van de staat, is nog maar 45
km lang. Het land is weerloos tegen iedere wille keurige aanvaller. Ook economisch
is de situatie desastreus: meer dan 40% van de Tsjechoslowaakse industrie bevindt
zich in de afgestane gebieden. Tsjechoslowakije moet het nu bijvoorbeeld doen
zonder 67% van

Tsjechische militairen aan de grens.

zijn metaalindustrie, 50% van zijn kolenmijnen en 60% van zijn hopvelden. Dit heeft
ernstige gevolgen voor de handel, het bankwezen en de werkgelegenheid. De
werkloosheid groeit en meer dan 40 000 Tsjechische arbeiders moeten werk in
Duitsland zoeken. Het land wordt in zijn economie, landbouw en defensie een
kwetsbaar torso.

Japanners rukken op in Centraal-China
CHONGQING, 25 oktober - Met de val van de voorlopige zetel van de Chinese
regering, Wuhan, is het grootste deel van het bekken van de Yangzijiang
(Jang-tse-tjiang) in Japanse handen gekomen.
De val van de industriestad Wuhan betekent dat de regering van China nu
afgesneden is van de traditionele centra voor nijverheid en handel in het land en van
de aanvoer van de meeste goederen uit het buitenland. Op dit ogenblik ontvangt
China alleen nog maar militaire hulp van enige omvang uit de Sovjet-Unie.
‘Vrijwilligers’ van de Sovjet-luchtmacht leveren boven Sichuan gevechten met
Japanse jachtvliegtuigen.
De hoofdstad van de binnenprovincie Sichuan, Chongqing, is de nieuwe zetel van
de Chinese regering.

Japanners in actie in de Chinees-Japanse oorlog.
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2.
Hongarije annexeert het zuidelijke deel van Slowakije, nadat de Duitse en Italiaanse
ministers van Buitenlandse Zaken, von Ribbentrop en Ciano, dit te Wenen in een
arbitragebeslissing aanbevolen hadden.

3.
Japan kondigt zijn Nieuwe Orde voor Oost-Azië aan.

7.
Op het congres van de BWP neemt de nestor van de partij, Emile Vandervelde, als
voorzitter ontslag uit protest tegen de Spanje-politiek van partijgenoot (en premier)
Spaak. →

7.
Bij tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres herwinnen de
Republikeinen voor het eerst in 10 jaar enig terrein. →

9.
De Britse regering publiceert het rapport - Woodhead inzake Palestina. Hierin wordt
een conferentie van alle partijen en buurlanden voorgesteld.
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9/10.
In Duitsland en Oostenrijk vinden massale jodenpogroms plaats. →

10.
De president van Turkije, Kemal Atatürk, overlijdt op 57-jarige leeftijd. Premier
Ismet Inönü volgt hem op.

16.
Bij Koninklijk Besluit wordt door de Nederlandse regering de in 1936 in de Volksraad
aangenomen petitie-Soetardjo over het beleggen van een ronde-tafelconferentie
inzake bestuurshervorming in Nederlands Oost-Indië, afgewezen.

16.
Het Amerikaanse Committee for Industrial Organization wordt als vakbond
gereorganiseerd. →

20.
De Tsjechoslowaakse regering gaat akkoord met de Duitse eis om een snelweg door
Moravië naar Wenen aan te leggen en een Oder-Donaukanaal te graven.

29.
Burgemeester Oud van Rotterdam verbiedt de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland.
→

30.
Emil Hacha wordt gekozen tot president van de rompstaat Tsjechoslowakije.

30.
In Roemenië mislukt een fascistische coup. Hierbij komt de leider van de fascistische
IJzeren Garde, Corneliu Codreanu, om het leven.
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30.
De Franse regering kondigt ‘décrets-lois de misère’ af. →

Kristallnacht in Duitsland
BERLIJN, 10 november - In heel Duitsland zijn gisteravond en vannacht joden
gemarteld, vermoord en als vee door de straten gejaagd. Ook zijn joodse winkels en
gebouwen geplunderd en in brand gestoken. Eenennegentig joden, de meesten van
hen zakenlieden, zijn gedood, zeker 7500 winkels van joodse eigenaars zijn verwoest.
Meer dan 100 synagogen zijn in brand gestoken, woningen van joden zijn geplunderd.
In verband met de schittering van glasscherven en de vernietiging van kristalglas
overal in Duitsland wordt gesproken van een ‘Reichskristallnacht’.
Deze gruwelijke pogrom werd begeleid door arrestaties door de SA van ongeveer
35 000 joden, die voor kortere of langere tijd bijeengedreven en in concentratiekampen
opgesloten worden. De Duitse regering is van plan om de joden zelf voor alle kosten
van de Reichskristallnacht te laten opdraaien. Hoewel sinds de komst van de nazi's
joden via verordeningen steeds meer zijn gediscrimineerd is dit de eerste keer dat
op nationale schaal een pogrom tegen joden wordt gehouden. Eerder was dit al wel
onder de joden in Oostenrijk gebeurd.
Aanstichter tot deze pogrom is Hitler. Hij heeft gisteren in zijn gebruikelijke

De leeggeroofde etalage van een joodse winkelier in Berlijn.

rede, gehouden in München ter herdenking van de mars op de Feldherrnhalle in 1923,
een tirade tegen de joden afgestoken en zijn SA-troepen tot actie aangezet. Dit naar
aanleiding van de moord die een 17-jarige joodse jongen op de Duitse diplomaat von
Rath in Parijs enkele dagen geleden heeft begaan.
De jongen zei hierbij dat hij wraak had willen nemen voor de manier waarop zijn
ouders in Duitsland zijn behandeld. Het nieuws van deze aanslag is in Duitsland
onmiddellijk voor propagandadoeleinden tegen de joden gebruikt, tot aan de
antisemitische uitbarsting van nu toe.

Reorganisatie van vakbond CIO in VS
WASHINGTON, 16 november - Het Committee for Industrial Organization (CIO),
de in 1935 opgerichte groep vakverenigingen die formeel nog deel had uitgemaakt
van de American Federation of Labor (AFL), heeft besloten zich af te scheiden van
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de moederorganisatie en zich voortaan Congress of Industrial Organizations te
noemen.
In de afgelopen jaren heeft de CIO bij de enorme massa van ongeschoolde
fabrieksarbeiders steeds meer steun gekregen, onder meer door geslaagde
stakingsacties van radicale bonden. In 1936 en 1937 werden de arbeiders in bijna
alle belangrijke industrietakken door de CIO georganiseerd. Het aanvankelijke verzet
van werkgevers werd gebroken door middel van bedrijfsbezettingen, terwijl de
overheid, anders dan vroeger, daarin niet ingreep.

Vandervelde weg om Spanje-politiek
BRUSSEL, 7 november - Het Spaanse probleem baart de Belgische regering-Spaak
met de dag meer zorgen.
De katholieken en sommige liberalen wensen het aanknopen van economische
betrekkingen met het nationalistische Spanje van Burgos. De socialisten zijn hier fel
tegen. Op het tweedaagse BWP-congres dat vandaag werd beëindigd is Spaak, die
ook Buitenlandse Zaken voor zijn rekening neemt, op het matje geroepen. Enkele
dagen geleden heeft hij in de Senaatscommissie ingestemd met het zenden van een
handelscommissie naar Burgos. Het geschil met Vandervelde is op het congres in
volle hevigheid uitgebroken. Toen bleek dat deze laatste de meerderheid op zijn hand
zou krijgen, waarschuwde Spaak voor een regeringscrisis. Bij de stemming behaalde
hij daarop twee derde van de stemmen. Vandervelde nam onmiddellijk ontslag als
partijvoorzitter.

Burgemeester Oud verbiedt interland
ROTTERDAM, 29 november - De voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland mag niet
doorgaan van de Rotterdamse burgemeester Oud. In een brief aan de KNVB verbiedt
hij de interland op zondag 11 december in zijn stad.
De bezorgde burgervader beriep zich op artikel 221 tweede lid van de
Gemeentewet. Hij vreesde voor verstoring van de openbare orde.
Ook in Nederland heersen woede en afschuw over de beperkende en zelfs
denigrerende maatregelen tegen de joodse burgers in Duitsland.

Franse sociale wetten afgeschaft
PARIJS, 30 november - Er is bijna niets meer over van de sociale wetgeving in
Frankrijk die onder de Volksfrontregering tot stand kwam. Dank zij de ‘décrets-lois
de misère’ (sociale-afbraakdecreten) van minister van Financiën Paul Reynaud staat
nagenoeg alleen nog het principe van het betaald verlof overeind. De ondergang van
het Volksfront (in het begin van deze maand definitief bezegeld door de radicalen)
heeft bovendien grote verdeeldheid gezaaid in linkse kringen, die door de onenigheid
over de akkoorden van München nog meer uiteenvallen. De staking die vandaag
gehouden wordt op initiatief van de eveneens verdeelde vakcentrale CGT, is daar
een bewijs van. Vandaag zou alles stil moeten liggen uit protest tegen de décretslois.
In werkelijkheid wordt er maar weinig gestaakt. De actie is een mislukking. De
40-urige werkweek is ‘versoepeld’, salarisverhogingen zijn teruggedraaid, rechten
op pensioen en werkloosheidsuitkeringen opgeheven. Dat is het resultaat van de door
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Reynaud uitgevaardigde decreten, waarover de CGT nog tot gisteren heeft gepoogd
te onderhandelen. Reynaud was echter tot geen enkel compromis bereid.

Gevoelig verlies voor Democraten
WASHINGTON, 7 november - Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS heeft de
Democratische partij gevoelige verliezen geleden: in het Huis van Afgevaardigden
zijn de Democraten teruggevallen van 333 naar 262 zetels, terwijl de Republikeinen
van 89 naar 169 zetels zijn gegaan. In de Senaat heeft de Democratische partij zes
zetels aan de Republikeinen verloren. Ook aan gouverneurszetels hebben de
Republikeinen een flinke winst geboekt op de Democraten.
Voor een belangrijk deel moet het terugvallen van Roosevelts partij worden
toegeschreven aan diens pogingen om conservatief ingestelde Democraten gewipt
te krijgen.
In voorverkiezingen adviseerde de president de kiezers niet te stemmen op
kandidaten, die hem niet zinden omdat ze tegen zijn wetgeving hadden gestemd. Met
name Roosevelts poging het Hooggerechtshof buiten gevecht te stellen had kwaad
bloed gezet bij veel Democraten. Het optreden van de president tegen sommige
kandidaten wordt dan ook uitgelegd als een wraakoefening en in de pers aan de kaak
gesteld als een poging tot ‘zuivering’. Dat etiket is op dit moment des te pijnlijker
gezien de lugubere betekenis van het woord na de zuiveringen die door Hitler in
Duitsland en door Stalin in de Sovjet-Unie zijn doorgevoerd.
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4.
De bevolking van het Sudetengebied stemt met 98,8% op de NSDAP bij verkiezingen
voor Rijksdagzetels.

5.
Bij Roosendaal komen circa 130 oud-Spanjestrijders aan. →

6.
In Parijs wordt door Duitsland en Frankrijk een akkoord gesloten over de
onschendbaarheid van de onderlinge grenzen, het Ribbentrop-Bonnetpact. →

8.
De Duitse sportleider von Tschammer und Osten verbreekt alle sportieve contacten
tussen Duitsland en Nederland.

8.
De leider van de Russische geheime dienst, Jezjov, wordt vervangen door L.P. Beria.
→
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10.
De Belgische arts Cornelius Heymans ontvangt de Nobelprijs, en deelt deze eer met
onder anderen de Amerikaanse atoomfysicus van Italiaanse origine Enrico Fermi en
met de Amerikaanse romanschrijfster Pearl Buck. De vredesprijs gaat naar het
Nansen-vluchtelingencomité te Genève. →

15.
De Spaanse tegenregering van Franco herstelt ex-koning Alfonso XIII in al zijn
rechten.

17.
Italië zegt het bilaterale verdrag met Frankrijk, de zo genaamde
Laval-Mussolini-akkoorden, op.

22.
De Duitse atoomfysicus Otto Hahn publiceert in het blad Natur-wissenschaft een
artikel waarin hij de mogelijkheid van atoomsplitsing beschrijft.

23.
Franco lanceert een nieuw offensief in Catalonië.

23.
Koning Leopold ontvangt Hendrik de Man om zijn plan voor een persoonlijke
officieuze vredesmissie langs de Europese hoofdsteden te bespreken.

26.
Op de 8ste Panamerikaanse conferentie in het Peruaanse Lima verklaren de 21
deelnemende regeringen zich tegen inmenging in elkaars binnenlandse
aangelegenheden. →

Gestorven:
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27.
Emile Vandervelde (25-1-1866) leider van de BWP en socialistisch (revisionistisch)
theoreticus

31.
Richard Nicolaas Roland Holst (4-12-1868)
Nederlands socialistisch tekenaar, schilder en glazenier

In Parijs ondertekenen Ribbentrop (links) en Bonnet het akkoord.

Ribbentrop-Bonnetpact
PARIJS, 6 december - Frankrijk en Duitsland hebben heden een non-agressiepact
gesloten. De ministers van Buitenlandse Zaken Bonnet en Von Ribbentrop hebben
in Parijs hun handtekening daaronder gezet.
Van Franse zijde is het pact voor een deel een wanhoopsdaad, bedoeld om het
nazi-monster althans nog enige tijd buiten de deur te houden. Na zijn terugkeer uit
München zei minister-president Daladier - die volstrekt niet verwacht had zoveel
bijval te krijgen - dat niemand op ‘een honderdjarige vrede’ moest rekenen.
Washington heeft Parijs duidelijk gemaakt dat Frankrijk vooral niet op Amerikaanse
hulp moet rekenen, mocht het bij een gewapend conflict betrokken raken. Londen
zegde zijn steun slechts mondjesmaat toe. De Fransen raken er steeds meer van
overtuigd dat zij op geen enkele manier in staat zijn hun eerder gesloten verdragen
van wederzijdse steun (met Tsjechoslowakije en Polen) ook maar enigszins na te
komen, al zouden zij dat willen. Men is er immers zelfs niet in geslaagd de Spaanse
republiek te steunen. Bovendien is generaal Vuillemin na een bezoek aan Duitse
vliegtuigfabrieken met zeer alarmerende berichten teruggekomen. Parijs is er zeker
van een oorlog tegen Duitsland te verliezen.

Leider geheime politie ontslagen
MOSKOU, 8 december - Vandaag is bekend geworden dat Nikolaj Ivanovitsj Jezjov
is ontslagen als volkscommissaris van Binnenlandse Zaken, de NKVD. De
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‘bloeddorstige dwerg’, zoals de Sovjet-media hem nu aanduiden, wordt opgevolgd
door L.P. Beria. In september 1936 volgde Jezjov Jagoda (die in een openbaar proces
in maart van dit jaar ter dood werd veroordeeld) op als leider van de NKVD. Als
zodanig was hij hoofd van de gevreesde Russische geheime politie en leidde hij, in
opdracht van Stalin, gedurende twee jaar de hevige terreur, bekend als de Jezjovsjtjina,
die het maatschappelijk leven in de Sovjet-Unie in al zijn facetten aantastte. Tijdens
grote zuiveringscampagnes vonden talloze arrestaties plaats, werden velen
geëxecuteerd of naar de concentratiekampen van de Goelag Archipel gedeporteerd.
Het aantal slachtoffers wordt op vele miljoenen geschat. Ook de CPSU werd zwaar
door de terreur getroffen. Van de leden van het Centraal Comité kwam 70% om, van
de 1966 gedelegeerden van het 14de partijcongres, het ‘congres van de overwinnaars’
uit 1934, werden 1108 gearresteerd. De meesten van hen zijn geliquideerd.

Solidariteit VS Latijns Amerika
LIMA, 26 december - De Verenigde Staten en 20 Latijnsamerikaanse landen hebben
hun solidariteit in geval van buitenlandse interventie op het westelijk halfrond
bevestigd op de achtste conferentie van de Pan American Union.
In geval van dreigende moeilijkheden veroorzaakt door buitenlandse inmenging
zal een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen
belegd worden om eventuele stappen te bespreken, aldus de Verklaring van Lima
die na afloop van het beraad is uitgegeven.
De verklaring is van belang in verband met de toenemende oorlogsdreiging en de
Duitse en Italiaanse pogingen tot inmenging in Latijns Amerika. Het akkoord wordt
beschouwd als een uitbreiding van de Monroe-doctrine tot een multilaterale afspraak,
die geldt voor Noord- en Zuid-Amerika.

Vrijwilligers terug uit Spanje
ROOSENDAAL, 5 december - Circa 130 vrijwilligers die in Spanje aan de zijde van
de republiek tegen Franco hebben gevochten, zijn vandaag in Nederland teruggekeerd.
De groep, die onder leiding stond van Piet Laros, arriveerde per trein in Roosendaal,
waar marechaussee en politie het station hadden afgezet. Daar kregen de
interbrigadisten te horen dat ze, omdat ze in vreemde krijgsdienst waren getreden,
hun Nederlanderschap hadden verloren en dus staatloos waren.
Na een warme maaltijd, aangeboden door de Nederlandse regering, nam een
geëmotioneerde kapitein Laros, bij de interbrigadisten beter bekend als ‘Hollander
Piet’, afscheid van zijn mannen: ‘Nou, ik neem afscheid als kapitein van jullie, ik
ben jullie commandant niet meer... Maar als kameraad zal ik blijven tot de dood.
Daar hebben we te veel voor meegemaakt.’ Daarna reisde de groep door naar
Amsterdam waar de CPN een ontvangst had bereid in Krasnapolsky.
De terugtrekking van de Internationale Brigades was op 21 september van dit jaar
in een toespraak van premier Negrín voor de Volkenbond in Genève aangekondigd.
Hij verklaarde dat ‘alle niet-Spaanse strijders die aan de zijde van de regering
vechten’, zouden worden teruggetrokken en vroeg de Volkenbond om op deze operatie
toezicht te houden. Negrín hoopte op deze wijze de westerse mogendheden wat
tegemoet te komen. die nog immer een politiek van non-interventie voorstonden,
ook al was het duidelijk dat Italië en Duitsland de non-interventieover-eenkomst op
flagrante wijze schonden.
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Op 15 november vond in Barcelona een grote afscheidsparade voor de
Internationale Brigades plaats. Zeker 200 000 enthousiaste Spanjaarden juichten de
interbrigadisten toe. Negrín sprak woorden van dank. Ook Dolores Ibarruri,
bijgenaamd ‘La Pasionaria’, een van de leidende figuren in de communistische partij,
hield een toespraak. Ze zei onder meer: ‘Jullie kunnen trots weggaan. Jullie zijn
geschiedenis. Jullie zijn een legende... We zullen jullie niet vergeten en als de
olijfboom van de vrede weer bladeren krijgt, verstrengeld met de lauweren van de
overwinning van de Spaanse republiek - kom dan terug.’
Op 3 december vertrokken de Nederlandse interbrigadisten uit Spanje.

Professor Heymans krijgt Nobelprijs
STOCKHOLM/OSLO, 10 december - Vandaag zijn de jaarlijkse Nobelprijzen
uitgereikt. De 46-jarige Gentse professor Cornelius Heymans viel de Nobelprijs voor
geneeskunde ten deel. Hij heeft de prijs te danken aan zijn studie over de rol van de
presso- en chemoreceptoren van de cardio-aortische en carotissinusstreken. Heymans
heeft vele publikaties op zijn naam staan, voornamelijk over de functies van de
ademhaling en de bloedsomloop.
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2.
De emigratie van Duitse joden wordt bevorderd. →

4.
In Roemenië wordt het statuut van de eenheidspartij vastgesteld. Verplicht wordt de
zogenaamde Hitler-groet, gepaard gaand met de uitroep: Sanitate!

6.
De Franse premier Daladier keert terug van een rondreis door Tunesië en Corsica,
waar hij enthousiast ontvangen werd en hem verzekerd werd dat men daar niets zag
in de Italiaanse expansionistische plannen.

7.
De Amerikaanse vakbondsleider Tom Mooney, die sinds 1916 gevangen zat, wordt
door de (nieuwe) gouverneur vrijgelaten. →

12.
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President Roosevelt vraagt het congres toestemming voor een krediet van $ 525
miljoen extra voor leger en vloot.

13.
De Belgische regering besluit economische banden aan te knopen met het
Franco-regime te Burgos. →

13.
Hongarije treedt toe tot het Anti-Kominternpact.

18.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop dient in Warschau een
eisenpakket in met betrekking tot Danzig (Gdansk) en het Memelgebied.

21.
De regering-Spaak wordt uitgebreid. Van Dievoet en Jenissen treden toe.

21.
Hitler vervangt Hjalmar Schacht als directeur van de Reichsbank door de minister
van Economische Zaken, Walter Funk.

24.
De Spaanse president Azaña en het kabinet-Negrin verlaten Barcelona en vestigen
zich in Figueras.

26.
Franco-troepen nemen Barcelona in. →

30.
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De Duitse Rijksdag verlengt de dictatoriale volmachten van Hitler tot 1941.

Geboren:
12.
Jacques Hamelink, Nederlands schrijver en dichter

Gestorven:
28.
William Butler Yeats (13-6-1868) Engels dichter en toneelschrijver van Ierse afkomst

Catalanen vluchten massaal voor Franco

Links: terugtocht van republikeinse troepen voor de oprukkende franquisten. Rechts: de Guardia
Civil in Barcelona.

LE BOULOU, 28 januari - Duizenden Spaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn
uit angst voor het oprukkende franquistische leger de Frans-Spaanse grens
overgestoken. Na de val van Barcelona twee dagen geleden heeft een algemene
paniek zich van de Catalanen meester gemaakt en hen massaal op de vlucht gejaagd.
Zeker 15 000 Spanjaarden zijn reeds in Frankrijk aangekomen, waar zij in een
vluchtelingenkamp in Le Boulou zijn ondergebracht.
De routes waarlangs de vluchtelingen een veilig heenkomen trachten te zoeken,
zijn meermalen door het Condorlegioen vanuit de lucht beschoten.
De Franse regering heeft haar grenzen alleen opengesteld voor burgers en voor
gewonde militairen. Republikeinse legereenheden worden aan de grens geweigerd.
Barcelona heeft zich zonder veel strijd op 26 januari aan de nationalistische
militairenovergegeven. ‘Op het laatste moment is het verzet van Barcelona volledig
ingestort en generaal Franco's leger is... bijna zonder een schot te lossen
binnengetrokken’, aldus het bericht van een correspondent van de New York Times
die tegelijk met het nationalistische leger in de stad arriveerde.

Spaak ondertekent Burgos-verdrag
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BRUSSEL, 15 januari - Twee dagen geleden heeft de Belgische premier Spaak het
Burgos-verdrag getekend en daarmee het zenden van een handelsdelegatie naar
Burgos, de hoofdstad van de Spaanse fascistische rebellen, bewerkstelligd.
De afgelopen weken heeft Spaak hard gewerkt om het zover te laten komen. Na
het overlijden van Emile Vandervelde, op 27 december jongstleden, heeft hij het van
felle socialistische tegenstanders van de zogenaamde Burgos-politiek, zoals Buset,
De Brouckère en Wauters, gedaan gekregen dat zij instemden met Spaaks belofte de
ondertekening van het handelsverdrag aan zijn opvolger over te laten. Hij zou vooraf
zijn ontslag indienen. Dit bleek een manoeuvre om de oppositie in zijn eigen partij
het zwijgen op te leggen. De eerste minister heeft immers nu zelf het verdrag
ondertekend. Spaak achtte een regeringscrisis inopportuun. Met een nieuwe regering,
uiteraard zonder socialisten, zou de handelsmissie toch vertrekken, en zou
daarenboven een deflatiepolitiek die hij tot nu toe had kunnen tegenhouden, ingezet
worden.
Het Congres van de Belgische Arbeiderspartij - de partij van Spaak - heeft vandaag
een resolutie aangenomen waarin weliswaar tegen het zenden van een delegatie naar
Burgos wordt geprotesteerd, maar waarin tevens wordt gesteld dat het voor de
socialisten van belang is in de regering te blijven.

Verbanning Duitse joden gecoördineerd
BERLIJN, 2 januari - De verbanning en emigratie van joden uit Duitsland wordt
voortaan gecoördineerd en gestimuleerd door een speciale ‘Rijkscentrale ter
bevordering van de joodse emigratie’. Deze centrale staat onder leiding van de chef
van de veiligheidsdienst Reinhard Heydrich. Doel van de nieuwe instelling is ervoor
te zorgen dat joden zoveel mogelijk het Duitse Rijk verlaten. Het ‘Groot-Duitse Rijk
dient vrij van joden te worden’, zo heeft Hitler gezegd.
Meer dan de helft van de joden die in 1933 in Duitsland woonden, heeft intussen
het land al verlaten. Toen werd een half miljoen joden geteld, nu zijn het er nog 234
000. Daar komen nog eens 70 000 joden in Sudetenland en Oostenrijk bij.
De joden wordt het leven in Duitsland intussen met chicaneuze verordeningen en
pogroms als die van de Kristallnacht steeds moeilijker gemaakt. Joden mogen geen
theaters, bioscopen, concerten en tentoonstellingen meer bezoeken. Hun rijbewijzen
zijn ongeldig verklaard en joodse kinderen mogen niet meer naar Duitse scholen.
Ook mogen ze geen eindexamen meer doen en kunnen derhalve niet de vereiste
diploma's halen, bijvoorbeeld voor beroepen in de middenstandssector. Joodse artsen,
apothekers en tandartsen hebben bovendien hun bedrijfsvergunning verloren.
Terwijl de Duitse staat op deze manier de joden economisch en psychologisch in
het nauw drijft, mogen zij niet zonder meer emigreren. Ze zijn verplicht hun vermogen
en bezittingen aan de staat te schenken. Ook wordt bij de benoeming van
emigratieaanvragen duidelijk dat voorrang wordt verleend aan degenen voor wie
vanuit het buitenland een soort losprijs wordt betaald. Joden met rijke verwanten in
het buitenland zijn derhalve in het voordeel tegenover minder bemiddelde joden.
Voor de Duitse staat betekent deze emigratie een gunstige deviezentransactie.

Slachtoffers Red Scare vrijgelaten
SAN FRANCISCO, 7 januari- Twee slachtoffers van de Red Scare, de heksenjacht
tegen radicalen die in de VS na de Grote Oorlog plaatsvond, zijn na 22 jaar in de
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gevangenis te hebben gezeten vrijgelaten door de nieuwe gouverneur van Californië.
Het zijn Thomas Mooney en Warren Billing, twee vakbondsleiders, die ervan werden
verdacht de hand te hebben gehad in de bomaanslag die tijdens een stakingsactie op
22 mei 1916 aan acht mensen in San Francisco het leven had gekost. Mooney was
toen ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie van president Wilson. Zijn vonnis werd
omgezet in levenslang, hetzelfde als Billings tegen zich had horen uitspreken. Ondanks
het feit dat steeds duidelijker werd dat beiden op uiterst dubieus bewijsmateriaal
waren veroordeeld weigerden de autoriteiten het vonnis te herzien.
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2.
Het Belgische kabinet-Spaak overleeft dank zij de steun van de Vlaamse nationalisten
een motie van wantrouwen.

4.
De Limburgse mijnwerkersaalmoezenier mgr. dr. H.A. Poels gaat met pensioen. Hij
wordt opgevolgd door Z.E.K.W.H.A. Roncken.

6.
De Spaanse regering vlucht naar Frankrijk. Na de val van Barcelona is het
republikeinse verzet in Catalonië gebroken.

7.
In Londen wordt een internationale conferentie over de Palestijnse kwestie geopend.

9.
De regering-Spaak komt ten val. →

10.
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Paus Pius XI sterft in het Vaticaan op 81-jarige leeftijd.

11.
De Spaanse regering-Negrín keert vanuit Frankrijk terug naar Spanje en vestigt zich
in Madrid om van daaruit het verzet voort te zetten.

12.
Verscheidene Vlaamse politici uit katholieke en socialistische hoek nemen het in het
manifest van Antwerpen op voor de benoeming van de internist Martens aan de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde. Martens was veroordeeld wegens
collaboratie.

21.
De katholieke leider Pierlot vormt in België een rooms-rood coalitiekabinet.

22.
De Nederlandse regering gaat over tot diplomatieke erkenning van het Franco-regime.
→

27.
Frankrijk erkent het Franco-regime nadat de Assemblée dit met 323 tegen 261
stemmen had goedgekeurd.

27.
Het nieuwe Belgische kabinet-Pierlot komt ten val.

28.
Groot-Brittannië knoopt diplomatieke betrekkingen aan met het Franco-bewind.
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Gestorven:
4.
Sir (sinds 1920) Henri Wilhelm August Deterding (19-4-1866) Nederlands
oliemagnaat

15.
Henri Jaspar (28-7-1870) Belgisch katholiek politicus

27.
Nadezjda Konstantinovna Kroepskaja (26-2-1869) Russisch communistisch politica
en pedagoge; was echtgenote van Lenin

Nederland erkent regime van Franco
DEN HAAG, 22 februari - De Nederlandse regering is vandaag overgegaan tot de
officiële erkenning van het bewind van Franco in Spanje. De republikeinse gezant
in Nederland, José de Semprun y Gurrea, zal spoedig ons land verlaten.
Evenals de meeste landen is Nederland sinds het begin van de burgeroorlog de
republikeinse regering als het enige wettelijke gezag in Spanje blijven erkennen.
Wel vond de regering het in juli 1938, toen de militaire situatie van de Spaanse
republiek steeds slechter werd, noodzakelijk een regeling te treffen met het regime
van Franco.
Er werden wederzijds zaakgelastigden uitgewisseld en hoewel de Nederlandse
zaakgelastigde alle voorrechten kreeg die een normaal gezant ook had, stelde het
ministerie van Buitenlandse Zaken toch dat ‘... een en ander geenerlei erkenning
door Nederland van het Franco-bewind [betekent], zelfs niet de facto.’
Verwacht wordt dat Frankrijk en Groot-Brittannië een dezer dagen eveneens
diplomatieke relaties met nationalistisch Spanje zullen aanknopen. Duitsland en Italië
erkennen het bewind van Franco al sinds november 1936.

Regering-Spaak struikelt over kwestie-Martens
BRUSSEL, 9 februari - In België is de regering-Spaak gevallen over de zaak-Martens.
De oud-activist Martens werd onlangs benoemd tot lid van de pas opgerichte
Vlaamsche Academie voor Geneeskunde.
Vanuit oud-strijderskringen werd hierop fel gereageerd en vooral de liberale partij
betoonde zich heftig verontwaardigd. Op 13 januari interpelleerde de liberaal Leon
Mundeleer in de Kamer over de kwestie Martens. Premier Spaak bleef echter de
benoeming verdedigen. Op 2 februari kwam het tot een stemming over een
vertrouwensmotie. Door de steun van het VNV behaalde de regering een nipte
meerderheid van 88 tegen 86 stemmen, en 7 onthoudingen. Op dezelfde dag
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waarschuwde de Koning, in een verklaring voor de ministerraad, voor het gevaar
van een regeringscrisis.
Gisteren hebben de liberale ministers desondanks Spaak voor de keuze gesteld:
de benoeming van Martens ongedaan maken of het ontslag van hun fractie aanvaarden.
Vandaag heeft Spaak het ontslag van zijn regering aangeboden.
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1.
Bij de Kamerbehandeling van de kwestie-Oss worden de NSB-leden Rost van
Tonningen en Woudenberg op last van kamer voorzitter Van Schaik met geweld
door de boden uit de vergaderzaal gezet. →

2.
Het kardinalenconclaaf in het Vaticaan verkiest kardinaal-staatssecretaris en
camerlengo Eugenio Pacelli tot paus. Hij neemt de naam aan van Pius XII. →

2.
De Franse regering benoemt maarschalk Pétain tot ambassadeur bij de Franco-regering
te Burgos.

6.
Koning Leopold besluit tot kamerontbinding en het uitschrijven van nieuwe
verkiezingen.

7.
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Op initiatief van president Roosevelt vindt op het Witte Huis een
verzoeningsconferentie plaats tussen de leiders van de twee grote rivaliserende
vakcentrales CIO en AFL, Lewis en Green.

13.
De negende planeet Pluto is ontdekt. →

15.
De Tsjechoslowaakse president Hácha, ontboden door Hitler, bezwijkt onder druk
voor de Duitse eisen: het Tsjechische gebied wordt Duits protectoraat (Moravië en
Bohemen). →

16.
De Hongaarse regering-Teleki laat de pas uitgeroepen onafhankelijke republiek
Karpato-Oekraïne annexeren.

17.
De Palestinaconferentie te Londen gaat zonder resultaat uiteen.

19.
In Brussel verslaat België Nederland met 5-4. →

21.
Duitsland eist van Polen inlijving van Danzig. →

22.
Onder druk staat Litouwen het Memelgebied aan Duitsland af.

23.
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Duitsland legt zware economische verplichtingen op aan Roemenië.

27.
Het Franco-regime treedt toe tot het Anti-Komintern-pact.

28.
Franco houdt zijn intocht in Madrid. Dit betekent het einde van de Spaanse
burgeroorlog. →

Gestorven:
2.
Howard Carter (9-5-1873) Brits archeoloog en egyptoloog

Negende planeet ‘Pluto’ ontdekt
LONDEN, 13 maart - Vandaag is het precies 149 jaar geleden dat de zevende planeet,
Uranus, werd ontdekt, en naar nu bekend is geworden zijn eind januari foto's gemaakt
van de negende planeet: Pluto.
Al in de vorige eeuw werd het bestaan van een negende planeet vermoed omdat
de baan van Uranus onverklaarbare afwijkingen vertoonde. In 1905 en 1907 werden
systematische fotografische zoekacties naar de planeet ondernomen, maar zonder
succes. Deze pogingen zijn mislukt omdat Pluto - naar nu blijkt - een veel zwakker
licht weerkaatst dan werd verwacht.
Uiteindelijk is het Clyde Tombaugh gelukt op de Flagstaff-sterrenwacht twee
foto's van Pluto te maken; de planeet staat gemiddeld op een afstand van 5900 miljoen
kilometer van de zon.

Rode Duivels behalen zege op Nederlands elftal
ANTWERPEN, 19 maart - De steun van 16 000 supporters mocht niet baten voor
het Nederlands elftal in de ‘hel van Deurne’. De Belgen, gezegend met een betere
generatie, zegevierden met 5-4 in Antwerpen.
Negen doelpunten gaven pit aan de derby, waarin de noorderburen steeds
achterliepen op de Belgen. In de maartse kou van motregen en natte sneeuw haalde
Vente op tot 1-1, zorgde Smit voor 3-2, Dräger voor 3-3, Vente voor 4-4. Midvoor
en aanvoerder Capelle van Standaard bepaalde de zege voor de zuiderburen op 5-4.
De Nederlanders spuiden na afloop de nodige kritiek op de Franse scheidsrechter
Delasalle. Hij had slecht zicht op de vinnige rivaliteit tussen beide buren.
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Kardinaal Pacelli tot paus gekozen
ROME, 2 maart - Na een conclaaf van twee dagen is kardinaal Eugenio Pacelli tot
paus gekozen. Hij heeft de naam Pius XII aangenomen. Pacelli was staatssecretaris
van de vorige maand overleden paus Pius XI.
Pius XI beijverde zich tijdens zijn 15-jarig pontificaat voor een betere
verstandhouding tussen Kerk en Staat. Hij sloot een groot aantal concordaten, waarvan
de belangrijkste die met Italië (1929) en Duitsland (1933) zijn. Tevens wist hij de
Romeinse kwestie - het conflict tussen de Italiaanse staat en de Heilige Stoel - na
vijftig jaar op te lossen. Bij de verdragen van Lateranen (1929) werd Vaticaanstad
als onafhankelijke, vrije staat erkend.
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De bevolking van Praag kijkt in stilte naar de Duitse militaire parade.

Tsjechoslowakije Duits
BERLIJN, 15 maart - Duitse troepen zijn vandaag het resterende deel van
Tsjechoslowakije binnengetrokken. Op aanwijzing van president Emil Hácha heeft
de bevolking geen weerstand tegen de Duitsers geboden. Morgen wordt de Duitse
Führer zelf in Praag verwacht om het Tsjechische deel van het land als de
protectoraten Bohemen en Moravië aan het Duitse Rijk toe te voegen.
Dit is de verrassende uitkomst na de interne moeilijkheden van Tsjechoslowakije
de afgelopen weken. President Emil Hácha had op 6 maart de autonome regering
van Karpato-Oekraïne, waar de met Hongarije sympathiserende Ruthenen wonen,
afgezet. Enkele dagen later had het staatshoofd de Slowaakse premier Josef Tiso
willen arresteren wegens diens separatistische activiteiten. Tiso wist evenwel te
ontkomen naar Duitsland waar hij overleg met Hitler voerde. Hitler zegde militaire
steun toe maar op voorwaarde dat Slowakije een onafhankelijke staat zou zijn.
Door deze woorden gesterkt ging Tiso terug naar Bratislava en liet er Slowakije
onafhankelijk verklaren. Daarop

Emil Hachá en generaal Syrovy.

reisde de Tsejchoslowaakse president Hácha ten einde raad zelf naar Berlijn om er
over het lot van zijn land te onderhandelen. Door Göring en Hitler werd Hácha onder
zware druk gezet - de Duitsers dreigden onder meer Praag te bombarderen. Hácha
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stortte tijdens het nachtelijk beraad fysiek in, en ging ten slotte akkoord met het
Duitse voorstel om de ‘oude Duitse Rijkslanden Bohemen en Moravië’ als
protectoraten onder Duits toezicht te brengen.
Slowakije wordt een autonome staat onder duidelijke voogdij van Duitsland. De
Ruthenen in het uiterste oosten van Tsjechoslowakije zullen door Hongarije worden
ingelijfd. Hiermee is een einde gekomen aan de staat Tsjechoslowakije, nadat het
land vorig jaar september in München eigenlijk al was prijsgegeven. In oktober 1938
werd president Beneš door Emil Hácha opgevolgd en de rechtse voorzitter van de
Landbouwpartij, Beran, werd premier. Beran had al jaren een toenaderingspolitiek
met Duitsland willen voeren. Ook in Slowakije zette politiek rechts zich krachtig
door. Op 15 december 1938 won daar één rechtse partij 97,5% van de kiezers. Twee
dagen later al beval Hitler zijn leger om zich op de bezetting van het
‘Tsjechoslowakije-na-München’ voor te bereiden. Er was geen verzet te verwachten.
De nog in het land levende Duitsers werden opgehitst; ze verzonnen
‘Sudetenduits-achtige’ klachten en vroegen Hitler een paar maanden later om ‘hulp’.
De inval verliep zonder bloedvergieten.
Als eerste Reichsprotektor is benoemd Konstantin von Neurath, tot februari 1938
minister van Buitenlandse Zaken en een diplomaat uit de oude school. Het Protektorat
behoudt weliswaar zijn eigen president, premier en regering, maar dit is slechts een
formaliteit: in werkelijkheid is het Hitler die hun de wet voorschrijft.

Hitler eist ook Danzig
BERLIJN, 21 maart - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joachim von
Ribbentrop, heeft de Poolse ambassadeur Lipski gevraagd om akkoord te gaan met
de overdracht van de vrije stad Danzig aan Duitsland. Tevens zou Polen een
exterritoriale autoverbinding door de corridor van Danzig moeten aanvaarden teneinde
een ongehinderde verbinding tussen Oost-Pruisen en de rest van Duitsland mogelijk
te maken.
Ribbentrop heeft de Poolse gezant in een onderhoud in Berlijn er op strenge toon
op geattendeerd dat de toekomst van Polen afhankelijk is van een ‘redelijke relatie’
met Duitsland. Daarom wil Duitsland ook dat Polen toetreedt tot het
Anti-Kominternpact.
Dit onderhoud in Berlijn vandaag heeft de Poolse regering voldoende inzicht
verschaft in de Duitse plannen. Polen is niet van plan om aan deze verlangens
tegemoet te komen. Na de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije is inmiddels het
patroon genoegzaam bekend en er is geen kans dat inwilliging van de huidige Duitse
wensen Hitler tevreden kan stelllen.
Polen begint derhalve naarstig uit te kijken naar steun in het Westen om tegen de
Duitse plannen een dam op te werpen.
Dit lijkt te meer noodzakelijk daar deze dagen Duitsland opnieuw een gebied aan
het Duitse Rijk heeft weten
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Matrozen uit Memel vieren de terugkeer in het Rijk.

toe te voegen door simpele annexatie. Twee dagen geledén heeft Duitsland
onmiddellijke teruggave geëist van het overwegend door Duitsers bewoonde
Memelgebied in de Litouwse republiek. Litouwen staat op het punt deze eis zonder
enige moeilijkheden in te willigen zodat binnen 48 uur al een bezoek van Hitler aan
het Memelgebied te verwachten is. Tegen deze achtergrond rest Polen weinig anders
dan een alliantie met de westelijke landen om tegen de steeds sterker wordende Duitse
druk nog enig tegenwicht te bieden.

Het kamerlid voor de NSB, Rost van Tonningen.

NSB-ers uit Tweede Kamer verwijderd
DEN HAAG, 1 maart - Al vechtend hebben kamerboden NSB'er mr. M. Rost van
Tonningen uit de Tweede Kamer verwijderd. Ook zijn fractiegenoot H.J. Woudenberg
werd er onder veel tumult uitgezet.
De verwijdering gebeurde op last van kamervoorzitter mr. J.R.H. van Schaik
tijdens de behandeling van een interpellatie-aanvraag van Rost van Tonningen over
de affaire-Oss.
Toen Rost van Tonningen in zijn betoog de Rooms-Katholieke Kerk ervan
beschuldigde de jeugd van Oss ‘reeds 25 jaar (te) hebben misbruikt’, riep de voorzitter
de spreker tot de orde. Deze trok zich hier niets van aan.
De affaire-Oss is een belangrijk politiek onderwerp sinds op 1 april 1938 de hele
brigade Oss (tien man) van de Koninklijke Marechaussee (daar geplaatst om een
eind te maken aan de zeer omvangrijke misdaad) op nonactief was gesteld in verband
met ontoelaatbare praktijken bij opsporing en onderzoek.
Vooral van NSB-zijde (en hun Nationale Dagblad) is steeds geageerd tegen het
beleid van de (katholieke) minister van Justitie mr. C. Goseling.
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De Kamer verwierp eerder een voorstel voor het houden van een enquête. Een
kamercommissie sanctioneert op 29 juni het beleid van de minister.
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Generalissimo Franco en zijn vrouw Carmen Polo in Burgos.

Strijd door Franco beslist
MADRID, 30 maart - De Spaanse burgeroorlog is voorbij. De strijd die tweeënhalf
jaar geleden ontbrandde, is geëindigd in een totale overwinning voor Franco en zijn
geestverwanten. Alle republikeinse legereenheden hebben gecapituleerd, duizenden
aanhangers van de republiek zijn naar Frankrijk gevlucht.
Eergisteren zijn de nationalisten Madrid binnengetrokken. Zeontmoetten weinig
verzet van de hongerende en door oorlogsmoeheid geteisterde beolking. Franco's
aanhangers - zijn ‘vijfde colonne’ die zich al die tijd had schuilgehouden - begroetten
het nationalistische leger triomfantelijk en riepen ‘han pasado’ (ze zijn erdoor
gekmen). ‘Alleen een idioot had kunnen vermoeden’, zo bericht O.D. Gallagher van
de Britse Daily Express, ‘dat Madrid zo aan zijn eind zou komen.’
De laatste dagen van de Spaanse republiek waren zeer turbulent. Velen wilden na
de val van Catalonië begin februari, toen een overwinning van de nationalisten
onafwendbaar leek, de strijd toch voortzetten om zo gunstiger capitulatievoorwaarden
bij Franco te bedingen. In Madrid werd een Nationale Verdedigingsraad opgericht,
die dacht een ‘eervolle vrede’ met Franco te kunnen overeenkomen en die het gezag
van de regering-Negrín niet meer erkende. De leider van deze raad, de anarchist
kolonel Casado, riep in een proclamatie, die hij op 5 maart voor de radio voorlas, op
tot voortzetting van de strijd. ‘We zullen weerstand bieden totdat we een eerzame
vrede kunnen sluiten... We willen een Spaanse vrede of een gevecht tot het bittere
eind. Spanjaarden, lang leve de republiek! Lang leve Spanje!’
De communisten kwamen in naam van de wettige regering-Negrin in opstand
tegen de Casado-junta. Een week lang vonden er gevechten plaats tussen de
communisten en de aanhangers van de verdedigingsraad, meestal anarchisten en
socialisten. Negrín, voor wie een burgeroorlog in het republikeinse kamp het
definitieve einde betekende, week uit naar Parijs. De strijd, die op 13 maart in het
nadeel van de communisten werd beslecht, kostte aan zeker 1000 mensen het leven.
De Nationale Verdedigingsraad trachtte met Franco tot een vergelijk te komen,
maar deze onderhandelingen liepen op niets uit.
De ‘caudillo’ eiste een onvoorwaardelijke overgave. En die kreeg hij enige dagen
later.
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Door nationalisten gevangengenomen republikeinse militairen.
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1.
De nieuwe paus, Pius XII, stuurt Franco een felicitatietelegram.

2.
Bij de Belgische parlementsverkiezingen winnen de liberalen sterk. →

3.
De VS gaan over tot diplomatieke erkenning van Franco-Spanje.

4.
Koning Ghazi I van Irak (27) overlijdt. Zijn zoontje Faisal II volgt hem formeel op;
zijn neef emir Abdallah II wordt regent.
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5.
De Duitse regering stelt de Hitlerjugend (10-18 jaar) verplicht.

10.
De Nederlandse regering besluit te Westerbork een vluchtelingenkamp voor Duitse
joden te laten aanleggen.

11.
Hongarije trekt zich terug uit de Volkenbond.

12.
Koning Victor Emanuel III roept zich uit tot koning van Albanië. Italiaanse troepen
hebben het land inmiddels bezet. →

13.
Groot-Brittannië en Frankrijk geven Roemenië en Griekenland garanties tegen
mogelijke agressie van de As-mogendheden.

18.
Hubert Pierlot vormt een driepartijen-kabinet, maar het buitengewoon BWP-congres
wijst regeringsdeelneming af. Zo treedt het katholiek-liberale kabinet-Pierlot aan.

19.
Bij de Nederlandse Statenverkiezingen winnen de rechtse partijen; de SDAP verliest.
De NSB-aanhang is vergeleken met 1935 gehalveerd (3,9%). →

21.
De Vlaamse taalstrijder Frans van Cauwelaert wordt gekozen tot kamervoorzitter.
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23.
In het Olympisch Stadion te Amsterdam wint het Nederlands elftal de
revanche-wedstrijd tegen België met 3-2. →

28.
In een rede voor de Rijksdag zegt Hitler de Brits-Duitse vlootovereenkomst en het
Duits-Poolse vriendschapsverdrag op. →

29.
De links-socialistische voorzit-ter van de Indiase Congrespartij, Bose, treedt af ten
gunste van de gematigde kandidaat van Gandhi, Rajendra Prasad.

Gestorven:
18.
Theo Mann-Bouwmeester (18-4-1850) Nederlands actrice

Hitler herroept Duits-Pools non-agressiepact

De Führer licht de Rijksdag in.

BERLIJN, 28 april - Als reactie op het eerder deze maand gesloten verdrag tussen
Polen en Engeland heeft Hitler het Duits-Poolse non-agressiepact opgezegd. Op 6
april beloofden de regeringen van Groot-Brittannië en Polen elkaar wederzijdse
bijstand in geval een van hen zou worden aangevallen.
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Vorige maand had Hitler van Polen een ‘corridor’ door het Poolse gebied naar
Danzig geëist, evenals de Poolse deelneming aan een oorlog tegen de Sovjet-Unie.
Het verdrag komt in de plaats van de tijdelijke en eenzijdige verzekering van Britse
bijstand aan Polen.
De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, kolonel Beck, sprak op 6 april de
wens uit dat internationale pogingen om het joodse probleem op te lossen zich ook
zouden uitstrekken tot de Poolse joden. Hij hoopte dat joodse emigranten uit Polen
een redelijk aandeel zouden krijgen in de regelingen voor vestiging in het buitenland.
Inmiddels is ook het Poolse leger gedeeltelijk gemobiliseerd.

Wraak op België
AMSTERDAM, 23 april -In Amsterdam nam het Nederlands elftal wraak op België
voor de 5-4 nederlaag in Antwerpen. Het Olympisch Stadion was, met volle tribunes,
getuige van de 3-2 winst.
Net als ruim een maand geleden leunde België op een beter ingespeeld elftal, maar
deze keer stelde Nederland daar meer vechtlust tegenover. Dräger van DWS en
tweemaal Vente van Feyenoord waren verantwoordelijk voor het succes. Leen Vente
schitterde als ster in de voorhoede. In het doel debuteerde Dijkstra van ZFC na een
tijdperk van kolossale keepers als Göbel, Van der Meulen en Van Male.
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Italië annexeert Albanië

Intocht van Italiaanse soldaten in Tiranë, de hoofdstad van Albanië.

TIRANË, 12 april - Italië heeft, vijf dagen na de Italiaanse inval in Albanië en de
vlucht van koning Zog, Albanië formeel geannexeerd. Koning Victor Emanuel III
heeft zich uitgeroepen tot koning van Albanië.
Op 7 april vielen Italiaanse troepen Albanië binnen, kort nadat koning Zog had
geweigerd in te stemmen met nieuwe Italiaanse eisen ten aanzien van economische
concessies. De Italianen hebben daarbij fel verzet ontmoet van de kant van de
Albanezen, met name rond de havenstad Durrës, maar zijner toch in geslaagd de
belangrijkste steden en wegen te veroveren.
Koningin Geraldine van Albanië heeft met haar twee dagen voor de inval geboren
zoontje Leka de wijk genomen naar Griekenland en is inmiddels gevolgd door koning
Zog.
Shefqet Verlaci, de vroegere medestander van Zog die bij het uitroepen van het
koninkrijk Albanië met de vorst brak, is uit zijn ballingschap naar Albanië
teruggekeerd om als collaborateur onder de Italianen een nieuwe regering te vormen.

Laatste dagen van NSB lijken geteld
DEN HAAG, 19 april - Vergeleken bij de Statenverkiezingen van 1935 heeft de NSB
een zware nederlaag geleden. Bij de Statenverkiezingen van vandaag eindigdende
nationaal-socialistenzelfs nog beneden hun Tweede Kamer-resultaat van 1937.
Landelijk duikelde de NSB van 44 zetels (7,9% van de stemmen) in 1935 naar 21
statenzetels, 3,9%.
Duidelijke winnaar bij deze verkiezingen zijn de RKSP en de CHU. In vergelijking
met de kamerverkiezingen van 1937 won de eerste 1 procent. DeCHU echter steeg
van 7,5 procent naar 9,9 procent. De SDAP ging 0,6 procent achteruit. De AR viel
terug van 16,4 procent in 1937 tot 12,6 procent nu.
In een commentaar zei het dagblad De Maasbode: ‘De NSB is een periode gebleken
die men als afgesloten kan beschouwen’.
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Tekening van Jordaan in De Groene.

Het Nationale Dagblad echter schreef: ‘Voor ons slechts een korte halteplaats in
de strijd der Nederlandse nationaalsocialisten.’

Rexisten lijden zeer zware nederlaag
BRUSSEL, 2 april - De Belgische rechtse partijen hebben een goede beurt bij de
vervroegde parlementsverkiezingen gemaakt: er zitten voortaan 10 katholieken en
evenveel liberalen méér in de Kamer. De socialisten verloren 6 zetels, de communisten
bleven gelijk in aantal. Rex is verschrompeld: van 21 zetels is de partij teruggevallen
op 4. Het VNV daarentegen heeft er één bijgewonnen.
Op 18 april komt de katholiek Hubert Pierlot terug als eerste minister van België.
Nadat hij had gefaald in een poging om een regering van nationale unie te vormen,
smeedde hij een coalitie van katholieken en liberalen.
Zoals hij wel vaker heeft gedaan, betreurde koning Leopold III tijdens de formatie
openlijk de politieke instabiliteit die volgens hem het gevolg was van de partijstrijd.
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1.
De Oostenrijker Seyss-Inquart wordt in plaats van stadhouder van Ostmark minister
in de regering-Hitler. Henlein wordt benoemd tot rijksstadhouder van Sudetenland.

4.
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Volkscommissaris van Buitenlandse Zaken Litvinov wordt door Stalin vervangen
door Molotov. →

4.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de zogenaamde Oorlogswetten aan. →

8.
Spanje treedt uit de Volkenbond.

12.
Turkije en Groot-Brittannie sluiten een wederzijds bijstandsverdrag. Dit is een
antwoord op de Italiaanse annexatie van Albanië.

14.
Binnen de Socialistische Internationale ontstaat een crisis. Het dagelijks bestuur,
bestaande uit de Belg Louis de Brouckère en de Oostenrijker Friedrich Adler, stapt
op.

15.
De Nederlandse regering publiceert het verslag van de commissie- Hart ten aanzien
van Nederlandsch Oost-Indië: er worden geen wezenlijke concessies in aanbevolen.

17.
Denemarken, Estland en Letland gaan in op de Duitse voorstellen tot het sluiten van
een non-agressiepact. Zweden, Noorwegen en Finland verwerpen dit.

19.
De Nederlandse minister van Financiën De Wilde (AR) treedt af vanwege een conflict
met de katholieke minister van Sociale Zaken, Romme, over extra geld voor de
bestrijding van jeugdwerkloosheid.
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21.
Op moederdag worden erekruizen uitgereikt aan Duitse moeders met veel kinderen.
→

22.
Duitsland en Italië sluiten het staalpact. →

23.
Het Britse Lagerhuis keurt het plan goed om Palestina over 10 jaar onafhankelijkheid
te verlenen.

23.
Koningin Wilhelmina begint aan een officieel bezoek aan België. →

Gestorven:
26.
Cornelis Jacobus Snijders (25-9-1852) Nederlands militair en politicus

27.
Joseph Roth (2-9-1894) Oostenrijks journalist en schrijver

Koningin Wilhelmina in Brussel.
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Wilhelmina brengt bezoek aan België
BRUSSEL, 23 mei - Koning Leopold heeft vandaag koningin Wilhelmina, die een
staatsbezoek aan België brengt, in het koninklijk paleis te Brussel ontvangen. De
Nederlandse vorstin werd door de Brusselaars en de koning warm onthaald. Het
bezoek vindt plaats daags na de ondertekening van het Duits-Italiaanse militaire
verdrag in Berlijn.
‘Waarom zouden de kleine landen die in Europa toch honderd miljoen mensen
tellen, zich economisch en moreel niet samen opstellen tegen het morele en materiële
verval van ons tijdperk?’ zei koning Leopold III in zijn toost ter ere van koningin
Wilhelmina. Zij antwoordde dat niets in de huidige conjunctuur die entente mag
beletten.

Duitse moeders met veel kinderen krijgen erekruis
BERLIJN, 21 mei - Vandaag zijn in Duitsland in verband met moederdag de eerste
onderscheidingen uitgereikt wegens een hoog kindertal. Het zogenaamde Mutterkreuz
is vorig jaar in het leven geroepen om moeders te belonen die door een hoog kindertal
het Duitse volk en vaderland een dienst hebben bewezen. Een bronzen kruis is er
voor moeders met vier tot vijf kinderen, een zilveren kruis voor die met zes of zeven
en een gouden kruis voor hen die acht of meer kinderen hebben.
Het aantal moeders dat voor een kruis in aanmerking komt, is vandaag zo groot
dat er zelfs onvoldoende kruizen beschikbaar blijken te zijn. Meer dan vijf miljoen
vrouwen blijken aanspraak op een onderscheiding te kunnen maken.
Draagsters van een moederkruis hebben recht op een zitplaats bij publieke
evenementen, voorrang bij loketten, en jongeren zijn verplicht draagsters te groeten
met ‘Heil Hitler’.
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Italiaans-Duits staalpact

Ondertekening van het staalpact. Vlnr: Ciano, Hitler en von Ribbentrop.

BERLIJN, 22 mei - Door Duitsland en Italië is vandaag in Berlijn een politiek en
militair bijstandsverdrag ondertekend. Het heeft een looptijd van één jaar. Het verdrag
wordt een staalpact genoemd en het is duidelijk dat de twee dictators elkaar in hun
agressieplannen willen steunen. Duitsland heeft onlangs grote gebieden geannexeerd
en verhoogt nu de druk op Polen. Italië heeft vorige maand Albanië bezet en verdere
veroveringen in Zuidoost-Europa lijken niet uitgesloten.
De ondertekening van het in Berlijn bejubelde staalpact volgt na een nauwer
worden van de betrekkingen tussen Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië aan de
andere kant. Op 6 april hebben deze drie landen een wederzijds bijstandspact gesloten,
nadat Hitler een maand tevoren het non-agressiepact met Polen had opgezegd. Intussen

Hitler en Keitel aan de Moezelgrens.

is ondanks protesten ook de dienstplicht in Engeland weer ingevoerd en hangt er
volgens commentatoren overal in Europa een crisis van grote afmetingen in de lucht.

Molotov volgt Litvinov op
MOSKOU, 4 mei - Maksim Litvinov, de Sovjet-volkscommissaris (minister) van
Buitenlandse Zaken, is vandaag vervangen. Hij is opgevolgd door premier Vjatsjeslav
Molotov.
De vervanging van de architect van de beëindiging van het internationale isolement
van de Sovjet-Unie luidt volgens waarnemers een koerswijziging in de buitenlandse
politiek in. Zij menen dat de stap een reactie is op het Frans-Brits arrangement in
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München, de daaropvolgende Tsjechoslowaakse crisis, het Frans-Duitse
niet-aanvalsverdrag van december en de opzegging van het Duits-Poolse verdrag
door Hitler.
Deze ontwikkelingen hebben volgens waarnemers in Moskou de Sovjetleiding
diep verontrust: de westelijke mogendheden hebben Hitler de vrije hand gegeven in
het Oosten, hetgeen een directe bedreiging van de Sovjetveiligheid zou betekenen.
Stalin is volgens hen nu van plan, zelf op een arrangement met Duitsland aan te
sturen, hetgeen door de vervanging van Litvinov, een jood, en bovendien te zeer
verbonden met het tot dusverre gevoerde beleid, zou worden vergemakkelijkt.

Wetsvoorstel over de staatsveiligheid
DEN HAAG, 2 mei - Wie anderen tracht te winnen voor de idee dat Nederland onder
vreemde heerschappij moet komen, kan voortaan worden gestraft met maximaal 5
jaar gevangenisstraf. Dit staat in een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht dat aan de Kamer is aangeboden.
Wie geschriften verspreidt of tentoonstelt waarin een zelfde idee wordt
gepropageerd, kan maximaal één jaar gevangenisstraf krijgen of ten hoogste ƒ 300
boete.
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1.
Het Britse witboek roept uiteenlopende reacties op. →

6.
In Berlijn wordt een parade plaats van de uit Spanje teruggekeerde soldaten van het
Condorlegioen. Zo'n 20 000 man zijn ingezet in de strijd tegen de republiek. In april
1937 bombardeerde dit legioen Guerníca.

7.
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In Berlijn wordt een non-agressiepact tussen Duitsland enerzijds en Estland en Letland
anderzijds gesloten.

8.
De Britse koning, George VI, zet als eerste regerende monarch van het Verenigd
Koninkrijk voet op Amerikaanse bodem. Zijn officieel bezoek aan Canada en de VS
is bedoeld om de Britse verbondenheid met Noord-Amerika te beklemtonen.

13.
In Moskou wordt ‘de overeenkomst aangaande het gebruik van de lening van $ 150
miljoen’ getekend. →

14.
De Japanners blokkeren de Britse en Franse concessies te Tianjin (T'ièn-tsin).

17.
Onder voorzitterschap van SDAP-leider Albarda vindt een vergadering plaats van
de desintegrerende (Tweede) Socialistische Internationale.

21.
De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardt het wetsontwerp inzake de
kinderbijslagverzekering.

23.
In Parijs vinden Brits-Franse militaire besprekingen plaats. De Belgische regering
weigert de uitnodiging om mee te praten teneinde haar neutraliteit niet in gevaar te
brengen.

23.
Tussen Frankrijk en Turkije wordt een wederzijds bijstandspact gesloten. In ruil
hiervoor staat Frankrijk Hatay (Alexandrette) aan Turkije af.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

29.
Het vierde kabinet-Colijn komt ten val vanwege de parlementaire kritiek op minister
van Justitie Goseling (RKSP) met betrekking tot zijn beleid in de zaak-Oss.

29.
De gemeente Amsterdam koopt de diergaarde Artis (Natura Magistra) voor ƒ 1 131
000.

Gestorven:
5.
Frank van der Goes (13-2-1859) Nederlands literator en socialistisch politicus

Brits witboek over Palestijnse zaak
LONDEN/CAÏRO/BAGDAD, 1 juni - Het witboek betreffende de Palestijnse kwestie
dat door de Britse regering op 17 mei is gepubliceerd, heeft uiteenlopende reacties
teweeggebracht. Volgens dit witboek moet de joodse immigratie naar en landaankoop
in Palestina beperkt worden.
De Britse regering adviseert dat Palestina binnen tien jaar een onafhankelijke,
gemengd Arabisch-joodse staat moet worden, waarin joden een minderheidspositie
zullen innemen. Volgens het witboek moet de immigratie van joden naar Palestina
in de komende vijf jaar ten hoogste 75 000 mensen bedragen. Het witboek maakt
tijdelijk een einde aan het Britszionistische bondgenotschap. De reactie van de
zionisten op het witboek is zeer negatief. In het Arabische kamp zijn de reacties
gemengd. Enerzijds verwelkomen de Arabieren het nieuwe Engelse beleid en zien
daarin positieve elementen, anderzijds zijn ze van mening dat Engeland niet ver
genoeg is gegaan. Zij willen dat Palestina onmiddellijk een Arabische staat wordt.
Dit nieuwe beleid van Groot-Brittannië staat lijnrecht tegenover de
Balfour-verklaring van 1917. Daarin beloofden de Engelsen de joden een eigen staat
in Palestina. De nieuwe verklaring van de Engelsen komt na jarenlange pogingen
om een situatie te bereiken waarin joden en Palestijnen ieder een eigen staat zouden
krijgen. De joden en de Palestijnen konden het daarover niet eens worden.
De internationale politieke situatie heeft er ook toe bijgedragen dat de Engelse
regering haar beleid heeft veranderd. De dreigende oorlog met Hitler-Duitsland
dwingt de Engelsen rekening te houden met de gevolgen ervan voor de Arabische
volken. Het is in het belang van Engeland dat de Arabieren niet de kant van de
Duitsers zullen kiezen.
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Sovjet-Unie en China akkoord over ‘lening’
MOSKOU, 13 juni - In de Sovjethoofdstad werd vandaag ‘de overeenkomst aangaande
het gebruik van de lening van $ 150 miljoen’ getekend.
In het akkoord is bepaald dat de lening van $ 150 miljoen die door de
Sovjetregering aan de regering van China is verschaft, door het laatstgenoemde land
besteed zal worden aan de aankoop van wapens en munitie, benzine en industrie-olie
in de Sovjet-Unie. De lening zal worden afgelost door het leveren van Chinese thee
en wolfraam aan de Sovjet-Unie.
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3.
De regering van de SU antwoordt op de Brits-Franse voorstellen tot een vredesfront
tegen de nazi-dreiging, maar formuleert een aantal nieuwe reserves. →

3.
Onder grote belangstelling wordt de Nederlandse kleinkunstenaar Louis Davids op
Driehuis-Westerveld gecremeerd. Hij is 55 jaar geworden.

5.
Het Vaticaan maakt de opheffing van de veroordeling van de fascistoïde Action
Française bekend.

8.
Een krijgsraad in Madrid veroordeelt de Spaanse socialistische leider J. Besteiro,
oud-voorzitter van de Cortes, tot 30 jaar gevangenisstraf.

14.
President Roosevelt vraagt het Congres opheffing van het wapenembargo (onderdeel
van de Neutrality Act) zodat de VS Groot-Brittannië van wapens kunnen voorzien.
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23.
De regering van de SU stelt Londen en Parijs voor om in Moskou trilaterale militaire
besprekingen te beginnen.

25.
Colijn formeert zijn 5de kabinet, nadat de RKSP-er Koolen niet in zijn formatie was
geslaagd.

26.
De VS zeggen het handelsverdrag met Japan uit 1911 op.

28.
De vijfde regering-Colijn, een extra-parlementair minderheidskabinet, wordt door
een motie van wantrouwen, ingediend door de fractievoorzitter van de RKSP Deckers,
naar huis gestuurd. →

28.
Groot-Brittannië neemt enkele strenge maatregelen om aanslagen van het verboden
Ierse Republikeinse Leger (IRA) te beteugelen.

30.
De Belgische coureur Sylvère Maes wint de 33ste Tour de France. →

31.
Premier Chamberlain kondigt de missie van Frans-Britse militaire deskundigen naar
Moskou aan.

31.
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In het geannexeerde Tsjechië dat nu het protectoraat Moravië en Bohemen heet met
als stadhouder de voormalige minister van Buitenlandse Zaken von Neurath, vinden
protesten plaats tegen de verduitsing.

Gestorven:
8.
Havelock Ellis (2-2-1859) Engels seksuoloog

Gesprekken over geallieerd pact verlopen traag
LONDEN, 9 juli - De onderhandelingen in Moskou over een militair pact tussen
Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie verlopen langzaam.
De Brits-Franse onderhandelaars hadden het afgelopen weekeinde twee lange
besprekingen met de premier en minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie
Molotov. De discussies om het pact waterdicht te maken hebben nog meer vragen
opgeroepen, die eerst moeten worden opgelost. Daarom kan de ondertekening van
het verdrag niet op zeer korte termijn worden verwacht.
Groot-Brittannië en Frankrijk hebben zich aarzelend bereid getoond concessies te
doen om zich van de Russische samenwerking te verzekeren in de hoop dat de Russen
het aangeboden verdrag niet zullen afwijzen.
De Sovjet-regering wil echter de veiligheid van haar westelijke grens consolideren
alvorens zich tot algemene verplichtingen te verbinden.

Regering houdt drie dagen stand
DEN HAAG, 28 juli - Slechts drie dagen na de formatie van zijn vijfde kabinet heeft
eerste minister dr. H. Colijn de koningin het ontslag van zijn ploeg aangeboden.
De huidige regeringscrisis ontstond tijdens de begrotingsbesprekingen eind juni.
De RK-ministers botsten met dr. Colijn omdat zij zijn voorstellen voor verdere
bezuinigingen niet wensten te onderschrijven. Hierop bood de minister-president op
29 juni het ontslag aan van zijn regering.
Op 25 juli had dr. Colijn een nieuwe ministersploeg geformeerd, ditmaal zonder
katholieke bewindslieden.
Gisteren vonden in de Tweede Kamer de debatten plaats over de
regeringsverklaring. Hierbij diende RKSP-er mr. dr. L.N. Deckers - reeds tweemaal
minister onder Colijn - een motie van afkeuring in. Deze werd aangenomen met 55
tegen 27 stemmen. Vóór de motie stemden de RKSP, SDAP, VDB,
christen-democraten en de communisten.

Tourwinnaar Maes neemt afscheid
PARIJS, 30 juli - De Belg Sylvère Maes heeft de Tour de France gewonnen. Hij had
30 minuten voorsprong op nummer twee, de Fransman René Vietto. Maes, die in
1936 ook de Tour heeft gewonnen, kondigde aan dat dit zijn laatste Ronde van
Frankrijk was geweest.
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2.
Per brief vraagt Albert Einstein aan president Roosevelt om een fonds in te stellen
voor de ontwikkeling van de atoombom.

4.
De fascistische Falange, geleid door caudillo Franco, wordt de enig toegestane partij
in Spanje.

5.
Prinses Juliana bevalt van een gezonde dochter, die Irene Emma Elisabeth zal heten.

10.
In Den Haag treedt het tweede kabinet-De Geer aan (het eerste was van 1926-1929).
→

11.
De nazi-partij-ideoloog Alfred Rosenberg sticht in Frankfurt am Main het Zentrales
Institut zur Erforschung der Judenfrage.

12.
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Franse en Britse militaire missies komen in Moskou aan om over een militaire
conventie te onderhandelen.

17.
Polen sluit het zo genaamde kleine grensverkeer met Duitsland in Opper-Silezië.

20.
Het Rode Leger behaalt onder bevel van generaal Zjoekov een grote overwinning
op het Japanse expeditieleger aan de grens met Buiten-Mongolië en Mantsjoerije.

22.
De Hongaarse admiraal Horthy brengt een staatsbezoek aan Kiel. →

De Hongaarse admiraal Horthy brengt op 22 augustus een staatsbezoek aan de Duitse stad Kiel.
Vlnr: Horthy, Hitler en generaal-admiraal Raeder.

23.
In Moskou wordt het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag (Molentov-Ribbentroppact)
getekend. →

23.
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Op initiatief van koning Leopold vergaderen de Oslo-staten in Brussel en doen een
vredesoproep. →

25.
Het Nederlands kabinet besluit tot voormobilisatie. →

26.
De Belgische regering gaat over tot gedeeltelijke mobilisatie van de strijdkrachten.
→

26.
Kroatië krijgt autonomie. →

28.
Koning Leopold III en koningin Wilhelmina bieden hun goede diensten aan om in
het conflict rond Polen te bemiddelen.

30.
Het Poolse leger wordt gemobiliseerd. De Corridor, de strook naar zee die
Oost-Pruisen van de rest van Duitsland scheidt, wordt voor al het doorgaande verkeer
gesloten.

30.
Generaal I.H. Reijnders wordt benoemd tot opperbevelhebber van het Nederlandse
leger.

Akkoord interne autonomie voor Kroatië getekend
BELGRADO, 26 augustus - In Belgrado is een akkoord getekend tussen de
Joegoslavische regering en de leider van de Kroaten, Macek. Kroatië heeft daarbij
intern zelfbestuur gekregen.
Het akkoord, namens de Joegoslavische regering getekend door de premier, Dragiśa
Cvetković, besluit lange onderhandelingen met de Kroaten, die tien jaar geleden na
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de moord op hun leider Stjepan Radić het parlement in Belgrado de rug toekeerden.
In 1934 waren het Kroatische extremisten die koning Alexander vermoordden.
Prins Paul, die sindsdien Joegoslavië regeert namens de nog minderjarige koning
Peter II, is tot de conclusie gekomen dat Joegoslavië niet kan overleven als er geen
principiële overeenkomst met de Kroatische leiders bestaat.
Het vandaag getekende akkoord voorziet in aanzienlijke gebiedsuitbreiding van
Kroatië, dat de status van een ‘autonoom banaat’ krijgt. De bestaande banaten Save
en het kustgebied, de stad Dubrovnik en omstreken en zeven districten van Bosnië
worden bij Kroatië gevoegd. De Kroatische regering is alleen de koning en het
Kroatische parlement verantwoording schuldig. De Kroatische leider Maček wordt
vice-premier in een nieuwe regering-Cvetković.
Het verdrag is moeilijk te accepteren voor de Serviërs, omdat het de regering in
Zagreb grote zeggenschap geeft over gebieden waar een flinke Servische minderheid
woont.
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Hitler en Stalin sluiten pact
MOSKOU, 23 augustus - In het Kremlin in Moskou is vandaag, in aanwezigheid
van partijleider Stalin, een niet-aanvalsverdrag getekend tussen Duitsland en de
Sovjet-Unie. Het verdrag werd tijdens een korte plechtigheid getekend door de
ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, Joachim von Ribbentrop en
Vjatsjeslav Molotov.
Het niet-aanvalsverdrag bevat naast een formeel en officieel gedeelte geheime
protocollen, waarin de twee landen Oost-Europa onder elkaar verdelen. In deze
geheime protocollen wordt bepaald dat als zich met betrekking tot Finland, Estland,
Letland en Litouwen veranderingen voordoen, de Duitse en de Russische invloedssfeer
begrensd worden door de noordelijke grens van Litouwen. Aldus zijn Finland, Estland
en Letland tot landen in de Russische invloedssfeer verklaard. In Polen loopt de grens
tussen de invloedssferen dwars door het land: het westen van Polen valt Duitsland
toe, het oosten de Sovjet-Unie. De scheidslijn wordt gevormd door de rivieren Narew,
Wisla en San.
De geheime bepalingen hebben ten

Molotov tekent het pact. Von Ribbentrop en Stalin (rechts) kijken toe.

slotte betrekking op Bessarabië: dat wordt de Sovjet-Unie toegezegd.
Het Ribbentrop-Molotovpact, het meest cynische verdrag van deze eeuw, geeft
de Sovjet-Unie tijdwinst voordat de onvermijdelijke oorlog tegen Duitsland begint.
Tijdens het tweede Vijfjarenplan (1933-1937) heeft Moskou zijn defensie al rigoureus
aangepakt. De defensie-industrie toonde groeicijfers die die in de industrie als geheel
verre overtroffen: de militaire industrie groeide zelfs 25 keer zo snel als de industrie
als geheel. Het defensiebudget steeg van l,4 miljard roebel in 1933 tot 23,2 miljard
roebel in 1938 en moet in 1940 nog eens worden verdubbeld. Achter de Oeral zijn
belangrijke wapenfabrieken gevestigd en in Europees Rusland is met het oog op de
naderende oorlog de defensie-industrie zoveel mogelijk verspreid. Een nieuwe wet
heeft de dienstplicht ingesteld en de leeftijd voor reservisten van 40 op 50 jaar
gebracht.
Desondanks is de Sovjet-Unie op dit ogenblik niet in staat aan een oorlog deel te
nemen, reden voor Stalin om met Hitler in zee te gaan. De omvangrijke zuiveringen
in het officierskorps hebben de autoriteit van het opperbevel verzwakt en het Rode
Leger van vele duizenden capabele officieren beroofd. De zuiveringen hebben ook
de industriële groeicijfers en de modernisering van de militaire industrie geschaad.
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Overal in Nederland worden mobilisatieplakkaten aangebracht.

Mobilisatie in Nederland
DEN HAAG, 28 augustus - Nadat drie dagen geleden al een voormobilisatie is
afgekondigd, heeft Nederland vandaag gemobiliseerd.
In de officiële verklaring zegt de regering: ‘teneinde ten volle voorbereid te zijn
op de plicht welke op Nederland zou rusten om, in geval dat, tegen nog bestaande
hoop in, een gewapend conflict in het buitenland mocht uitbreken, onze onzijdigheid
naar alle zijden met alle ter beschikking staande middelen te handhaven, is besloten
tot mobilisatie.’
Naar aanleiding van de mobilisatie - militairen moeten zich morgenochtend melden
- heeft koningin Wilhelmina een toespraak via de radio gehouden. Ze legde er daarin
de nadruk op dat Nederland in een conflict een strikte onzijdigheid in acht zal nemen.
‘Ik bevestig dit in de veronderstelling en het vertrouwen dat geen der strijdende
partijen Nederland in de oorlog zal willen betrekken,’ aldus de koningin. Zij zei
voorts: ‘Allen moeten wij nu het hoofd koel houden en opgewekt en nauwgezet doen
wat onze plicht is.’ Vandaag is ook bekendgemaakt dat luitenant-generaal I.H.
Reijnders is benoemd tot opperbevelhebber van de land- en zeemacht.

Oslo-blok doet vredesoproep
BRUSSEL, 23 augustus - In een poging de oorlogsdreiging te verminderen, zijn in
Brussel de ministers van Buitenlandse Zaken van de 7 landen van het Oslo-blok
(Nederland, België, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland)
bijeengekomen. Er is afgesproken dat de landen - bij monde van hun staatshoofden
- zullen proberen de in conflict geraakte landen aan de onderhandelingstafel te
brengen.
In een radiotoespraak zei de Belgische koning Leopold III: ‘Gaat ons werelddeel
zelfmoord plegen door zich te storten in een ontzettende oorlog waarin er overwinnaar
noch overwonnene zal zijn?’ ‘Het ergste kan nog vermeden worden’, aldus de
Belgische vorst, ‘maarde tijd dringt.’

België mobiliseert leger
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BRUSSEL, 26 augustus - België is vandaag tot een geleidelijke mobilisatie van al
zijn strijdkrachten, 600 000 man sterk, overgegaan. De voortdurende verslechtering
van de internationale verhoudingen, en vooral de ondertekening op 23 augustus van
het niet-aanvalspact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, schijnen nog weinig hoop
te laten voor een vreedzame oplossing van de spanningen in Europa.
In deze conflictsituatie, met Polen als eerste inzet, tussen nazi-Duitsland aan de
ene kant en Frankrijk en Groot-Brittannië aan de andere kant, houdt België nog steeds
vast aan zijn in 1936 afgekondigde neutraliteitspolitiek, in de hoop buiten het conflict
te kunnen blijven.
Vandaag nog bevestigde de Duitse ambassadeur in Brussel dat Duitsland de
neutraliteit van België bij een eventuele oorlog zal eerbiedigen. De Franse en Britse
ambassadeurs leggen op 27 en 28 augustus soortgelijke verklaringen af tegenover
de Belgische regering.

De Geer op weg naar het Binnenhof.

SDAP-ministers in nieuw kabinet
DEN HAAG, 10 augustus - De koningin heeft het (tweede) ministerie-De Geer
beëdigd.
Voor het eerst hebben twee SDAP-ministers zitting in deze regering, ir. J.W.
Albarda (Waterstaat) en dr. J. van den Tempel (Sociale Zaken).
Jhr. mr. D.J. de Geer heeft een kabinet op zo breed mogelijke basis samengesteld.
Behalve de twee socialisten zijn minister geworden: mr. E.N. van Kleffens
(Buitenlandse Zaken), dr. P.S. Gerbrandy (Justitie), H. van Boeyen (Binnenlandse
Zaken), G. Bolkestein (OK&W), lt.-kol. A.Q.H. Dijxhoorn (Defensie), mr. M.
Steenberghe (Economische Zaken) en Ch. Welter (Koloniën).
In een commentaar zei De Telegraaf: ‘Wij halen de socialisten binnen de regering
nu andere landen, denk aan Frankrijk, hen met moeite hebben uitgeschakeld.’
Grote vreugde daarentegen bij Het Volk: ‘De omstandigheden die het optreden
van de eerste sociaal-democratische ministers begeleiden, zijn niet zo dat we
onbeheerste juichkreten aanheffen. Maar voor de SDAP is het een historische dag.’
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1.
Duitse troepen vallen Polen binnen. →

1.
Euthanasie-bevel van Hitler: geesteszieken moeten in vijf speciale inrichtingen om
het leven gebracht worden.

3.
Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog. De oorlog is begonnen.
→

3.
Chamberlain formeert een oorlogskabinet. Churchill krijgt de portefeuille van Marine.
→

4.
Nederland en België verklaren zich neutraal.

4.
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Het Belgische kabinet-Pierlot wordt uitgebreid met de BWP.

4.
De Nederlandse Tweede Kamer neemt de Mobilisatiewet en de Wet op de staat van
oorlog aan.

5.
De VS verklaren zich neutraal.

6.
De Britse vloot begint een blokkade van de Noordduitse kust.

6.
Zuid-Afrika verklaart Duitsland de oorlog.

6.
Egypte verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Berlijn.

9.
De slag om Warschau begint.

10.
Canada verklaart Duitsland de oorlog.

11.
Irak en Saoedi-Arabië verklaren Duitsland de oorlog.
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12.
De Franse premier Daladier formeert een oorlogskabinet.

17.
Het Russische Rode Leger bezet Oost-Polen tot de Curzonlinie.

18.
De Poolse regering-Moscicki gaat in ballingschap naar Roemenië.

19.
De eerste troepen van de British Expeditionary Force (BEF) landen in Frankrijk.

21.
De premier van Roemenië, Armand Cǎlinescu, wordt door leden van de fascistische
IJzeren Garde vermoord.

27.
Warschau capituleert.

29.
In Frankrijk wordt door generaal Sikorski een Pools Leger opgericht.

29.
De USSR en Estland sluiten een verdrag van wederzijdse bijstand.

Gestorven:
23.
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Sigmund Freud (6-5-1856) Oostenrijks arts en psychiater

Duitsland valt Polen binnen

Links: Duitse infanteristen in het Poolse stadje Socharzov. Rechts: Hitler gebruikt een maaltijd uit
de veldkeuken.

BERLIJN, 1 september - Sinds vanochtend 4.45 uur is Duitsland in oorlog met
Polen. Duitse troepen zijn over een breed front vanuit het noordwesten en het
zuidwesten Polen binnengevallen. ‘Vanaf 4.45 uur wordt teruggeschoten,’ zo meldt
de Duitse radio herhaaldelijk en suggereert hierbij dat Poolse militairen de strijd
hebben ontketend. Om 10 uur heeft Adolf Hitler in een speciale zitting van de
Rijksdag de gebeurtenissen van hedenochtend bekendgemaakt en tevens een wet
voor de hereniging van Danzig met Duitsland afgekondigd. De aanval op Polen heet
in het officiële taalgebruik in Berlijn een ‘actieve bescherming van het rijk’.
De laatste beslissingen voor een inval in Polen had Hitler kort na het
Molotov-Ribbentrop-pact genomen. Op 25 augustus gaf hij een eerste bevel tot de
aanval, maar de uitvoering werd de volgende ochtend verhinderd door het nieuws
van een Brits-Pools bijstandspact.
Meteen daarna ging Hitler echter verder - alle Duitse handelsschepen kregen
opdracht naar Duitsland terug te keren. Op 29 augustus herhaalde Hitler zijn eis aan
Polen om Duitse gebieden in het oosten terug te geven. De Poolse regering antwoordde
met een algehele mobilisatie en maakte het verkeer tussen Duitsland en Oost-Pruisen
door de Poolse corridor onmogelijk. Gisteren dan gaf Hitler bevel tot de aanval in
Polen voor de volgende ochtend.
De afgelopen nacht is eerst een staaltje van Poolse agressie door Duitsers in scène
gezet. In Pools uniform geklede Duitse SS-ers overvielen de Duitse radiozender
Gleiwitz in Opper-Silezië. Deze actie is vandaag propagandistisch door Berlijn
uitgebuit om Polen van het uitbreken van de vijandelijkheden de schuld te geven en
te spreken van ‘terugschieten’.

Opgeblazen brug in Dirschau.
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Engeland en Frankrijk verklaren oorlog
LONDEN/PARIJS, 3 september - Sinds elf uur vanochtend verkeert Groot-Brittannië
en sinds vijf uur vanmiddag verkeert Frankrijk in oorlog met Duitsland.
Een laatste officieel schrijven van de Britse regering, dat om negen uur 's ochtends
in Berlijn werd aangeboden, gaf de Duitse regering twee uur de tijd om te verzekeren
dat haar troepen onmiddellijk uit Polen zouden worden teruggetrokken. Om 11.15
uur zei premier Neville Chamberlain via de Engelse radio ‘dat die verzekering niet
was ontvangen en dat als gevolg daarvan dit land in oorlog is met Duitsland’.
Chamberlain verdedigde in zijn rede de politiek die hij tegenover Hitler-Duitsland
had gevoerd: ‘U kunt zich voorstellen wat een bittere slag het voor mij is dat heel
mijn lange worsteling om de vrede te redden gefaald heeft. Toch kan ik niet geloven
dat er iets meer of iets anders bestaat dat ik zou hebben kunnen doen en wat meer
succes zou hebben gehad.’
In een radio-uitzending gisteravond riep koning George VI zijn volk in binnenen buitenland op om kalm, vastberaden en saamhorig te blijven. Daarna ontving de
koning de premier op Buckingham Palace.
Er is een oorlogskabinet van negen leden gevormd, onder wie twee nieuwe
ministers: Churchill als hoofd van de Admiraliteit en Lord Hankey als minister zonder
portefeuille.
Een Frans ultimatum, dat de ambassadeur in Berlijn, Coulondre, om half een aan
de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, von Ribbentrop, had aangeboden, verliep
om vijf uur. Vanaf dat tijdstip was ook Frankrijk in oorlog met Duitsland. Premier
Daladier richtte zich daarna tot het Franse volk: ‘Het lot van de vrede was in handen
van Hitler: hij heeft de oorlog gewild... Franse mannen en vrouwen, wij gaan in de
oorlog omdat men ons die oplegt. Ieder van ons is op zijn post op de Franse grond,
op deze bodem van vrijheid, waar de eerbied voor de menselijke waardigheid een
van zijn laatste wijkplaatsen heeft gevonden.’
De Duitse regering reageerde met een lange persverklaring op de ultimatums en
stelde de Britse regering volledig verantwoordelijk voor de oorlogssituatie die nu in
Europa is ontstaan: ‘De Duitse regering en het Duitse volk hebben het Engelse volk
talloze malen de verzekering gegeven hoezeer zij een verstandige, ja een zeer nauwe
vriendschap met dit volk wensen. Wanneer de Britse regering... nu antwoordt met
een openlijke oorlogsbedreiging, is dat niet de schuld van het Duitse volk en zijn
regering, maar uitsluitend de schuld van het Britse kabinet, respectievelijk van de
mannen die sedert jaren de vernietiging en uitroeiing van het Duitse volk prediken.’
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2.
De Panamerikaanse Conferentie te Panama neemt de verklaring van Panama aan,
die voorziet in een veiligheidszone voor het Amerikaanse continent.

3.
Met het dichten van de dijk tussen Lemmer en het eiland Urk is een volgende mijlpaal
in de uitvoering van de Zuiderzeewerken bereikt. →

6.
In een rede voor de Rijksdag stelt Hitler vrede voor op basis van de nu ontstane
status-quo. →

10.
De SU en Litouwen sluiten een verdrag van wederzijdse bijstand. De Poolse stad
Vilnius wordt hierbij aan Litouwen afgestaan. →

10.
De Guomindang-regering veroordeelt ‘autonome regeringen’ in China. →
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15.
Duitsland sluit met Estland en Letland een protocol over de repatriëring van Duitsers.

17.
De deportatie van joden uit het protectoraat Bohemen en Moravië naar Nisko bij
Lublin begint.

18.
Franco vestigt zijn regering in Madrid.

19.
Het Brits-Frans-Turks vriendschapsverdrag wordt te Ankara ondertekend.

19.
De Duitse generale staf is gereed met de eerste versie van het aanvalsplan op België,
Nederland, Luxemburg en Frankrijk, dat de codenaam ‘Fall Gelb’ krijgt.

24.
De besprekingen tussen de Russische en Finse regering te Moskou worden opgeschort.

24.
In Wloclawek (Wartheland) wordt voor het eerst door de Duitse bezetters de davidster
ingevoerd.

29.
Met de inwijding van het dorp Pomezia door Mussolini is de drooglegging van de
Pontijnse moerassen ten zuiden van Rome voltooid.

30.
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Hitler beveelt de deportatie van alle joden uit de geannexeerde Poolse gebieden naar
het de 26ste gestichte generaalgouvernement Polen (de vierhoek
Warschau-Krakau-Radom-Lublin).

31.
Een Vlaams actiecomité publiceert Vrede door neutraliteit. →

Hitler doet onacceptabel vredesaanbod
BERLIJN, 6 oktober - In een rede voor de Rijksdag heeft de Duitse Führer Adolf
Hitler de Geallieerden voorgesteld om op basis van de huidige situatie vrede te sluiten.
Dit voorstel zal, nu Polen nagenoeg is ingelijfd en verdeeld, stellig door Londen en
Parijs worden afgewezen. In zijn toespraak maakte Hitler bekend hoeveel Duitse
soldaten in de oorlog met Polen zijn gesneuveld. Het zijn er 10 572 met nog eens
ruim 3000 vermisten en 30 000 gewonden. Hitler maakte ook melding van het feit
dat nu meer dan een half miljoen Poolse krijgsgevangenen op weg naar Duitse
gevangenkampen is.
Intussen is ook de verdeling van Polen allengs een feit. Hitler sprak vandaag in
dit verband over een ‘nieuwe ordening in het oosten en zuidoosten van Europa’.
Er komt een Gau Danzig-West-Pruisen en een Gau Posen die als delen van
Duitsland gelden. Het gebied rond Warschau, Krakau, Radom en Lublin zal over
enkele weken worden omgevormd tot een generaal-gouvernement Polen.
Gouverneur-generaal wordt Hans Frank. Het is de bedoeling dat in dit gouvernement,
dat bijna tienduizend vierkante kilometer groot is en tien miljoen inwoners telt, de
zogenaamde niet-Duitse elementen worden ondergebracht, te weten de Poolse en
joodse bevolkingsgroepen.
Onder leiding van Heinrich Himmler, die als speciale rijkscommissaris ter
versterking van het Duitse volkselement wordt benoemd, dienen joden op grote
schaal daarheen te worden getransporteerd. Joden moeten als ‘volksvreemde
bevolkingsdelen die een gevaar voor het rijk en voor de Duitse volksgemeenschap
betekenen’, uit het Duitse Rijk en dus ook uit de nieuwe Duitse districten in het
veroverde Polen worden verwijderd.
De SS-leiders van de nieuwe districten krijgen verregaande bevoegdheden om in
interne aangelegenheden naar bevind van zaken te handelen.

Verdrag SU met Litouwen
MOSKOU, 10 oktober - Litouwen en de Sovjet-Unie hebben vandaag een verdrag
getekend, dat voorziet in de legering van 20 000 Sovjet-militairen op bases in
Litouwen. Met Letland en Estland was al eerder een identiek verdrag gesloten.
De verdragen met de Baltische staten vormen de eerste stap op weg naar de
annexatie door de Sovjet-Unie. In het in augustus gesloten Ribbentrop-Molotov-pact
is bepaald dat Estland en Letland binnen de Sovjet-invloedssfeer zullen vallen en
Litouwen binnen de Duitse. Daarin is na de inval van beide landen in Polen
verandering aangebracht.
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Toen Duitsland in september Polen aanviel werd zowel in Berlijn als in Moskou
verwacht dat Litouwen Vilnius, het Pools-Litouwse gebied waarop het aanspraak
maakt, zou innemen. Litouwen deed dat echter niet: het beperkte zich tot strikte
neutraliteit.
Toen later in september het Rode Leger Polen binnenviel werd als gevolg van de
Litouwse terughoudendheid ook Vilnius bezet; een logische stap gezien het feit dat
Vilnius Pools gebied is, een onlogische omdat het in strijd was met de met Duitsland
gemaakte afspraken. Op 28 september veranderden Ribbentrop en Molotov dan ook
het geheime protocol: Litouwen valt nu in de Russische invloedssfeer.
De volgende stap van Moskou was een uitnodiging aan de regeringen van Estland,
Letland en Litouwen de legering van Sovjet-troepen op hun grondgebied toe te staan.
Als eerste ging Estland door de knieën. Bij besprekingen in Moskou eiste Molotov
van zijn Estlandse ambtgenoot Kaarel Selter een militair bondgenootschap tussen
beide landen en Sovjet-bases in Estland. Als Estland zou weigeren, zou het Rode
Leger de bases zelf in bezit komen nemen. Op 28 september werd een akkoord
gesloten voor de legering van 25 000 Sovjet-soldaten in Estland.
Op 2 en 3 oktober was Letland aan de beurt en twee dagen later tekende minister
Munters in Moskou een verdrag voor de legering van 25 000 Sovjet-militairen op
Letse bases. Bij de besprekingen had Stalin gesuggereerd dat Letland bij weigering
het lot van het al van de landkaart verdwenen Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Polen
zou kunnen ondergaan en had hij openlijk gezegd dat het Russisch-Letse verdrag
van 1920, waarbij Rusland afzag van aanspraken op Letland, ‘niet eeuwig van kracht
kan blijven’. Ook zijn motief maakte Stalin duidelijk: ‘Peter de Grote heeft gezorgd
voor een haven aan zee. Die hebben we op het ogenblik niet en die situatie kan niet
blijven voortduren.’ De Litouwers zijn het moeilijkst te overtuigen geweest. Minister
Juozas Urbsys kreeg in Moskou van Molotov te horen dat Litouwen Vilnius kan
krijgen als het een verdrag met de Sovjet-Unie sluit voor de legering van 20 000
Russische militairen. Aanvankelijk weigerde Urbsys; hij keerde voor overleg naar
huis terug. Toen duidelijk werd dat van Duitsland geen hulp te verwachten was moest
echter ook Litouwen inbinden.

‘Vrede door neutraliteit’
BRUSSEL, 31 oktober - Een Vlaams actiecomité heeft het manifest Vrede door
neutraliteit gepubliceerd dat, zoals de titel al zegt, de stelling verdedigt, dat alleen
een consequente neutraliteitspolitiek België uit de oorlog kan houden. De belangrijkste
ondertekenaars van het manifest zijn Cool, secretaris-generaal van de christelijke
bonden, Leemans, leider van Arbeidsorde, de corporatieve organisatie van het VNV,
professor Daels, bezieler van de IJzerbedevaarten, en de priester Verschaeve.

Guomindang veroordeelt separatisme
CHONGQING, 10 oktober - De Chinese regering heeft vandaag in een verklaring
een scherpe veroordeling uitgesproken over de ‘autonome regeringen’, die in
verschillende delen van China zijn uitgeroepen.
In de verklaring wordt gesteld: ‘Soevereiniteit en territoriale integriteit [van China]
mogen niet worden vernietigd. Als een verraderskliek of een marionettenorganisatie
in naam van China verklaringen uitgeeft of zelfs met wat voor land en op welk tijdstip
dan ook overeenkomsten sluit, dan zullen deze door ons nooit worden erkend.’
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De verklaring van de Guomindang vindt plaats na berichten dat Japan voornemens
is om in Nanjing een regering van Midden-China te vestigen onder leiding van de
afgescheiden Guomindang-leider Wang Jingwei. Eerder zijn onder Japans protectoraat
autonome regeringen van Peking, van Mantsjoerije en van (Binnen-) Mongolië
uitgeroepen. De verklaring van de Guomindang lijkt overigens ook gericht tegen
samenwerking van regionale militaire leiders met andere landen dan Japan. Een
voorbeeld vormen de nauwe banden op politiek, militair en economisch gebied tussen
het bestuur van de provincie Xinjiang en de Sovjetregering en de banden tussen Tibet
en het Britse bestuur in India.

Urk houdt op als eiland te bestaan
URK, 3 oktober - Het laatste sluitgat in de Meerdijk is gedicht en daarmee heeft Urk
opgehouden een eiland te zijn.
De dijk, die 20 kilometer lang is en tussen Lemmer en Urk loopt, maakt deel uit
van de werkzaamheden ten behoeve van de drooglegging van de Noordoostpolder.
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2.
West-Oekraïne en het westelijk deel van Wit-Rusland worden na een plebisciet
geïncorporeerd in de Oekraïense en Witrussische Sovjet-Republieken.

4.
Door goedkeuring van het Congres van de wijziging van de Amerikaanse
Neutraliteitswet wordt het wapenembargo opgeheven ten gunste van Groot-Brittannië
en Frankrijk (de zogenaamde cash-and-carry-formule).

7.
Koning Leopold en koningin Wilhelmina herhalen hun bemiddelingsvoorstel aan de
oorlogvoerende landen. →

8.
In de Bürgerbräukeller te München wordt door Georg Elser een mislukte bomaanslag
op Hitler gepleegd. →

9.
Bij Venlo vindt een incident plaats als twee Britse officieren die Duitse verzetslieden
wilden ontmoeten, door de Gestapo worden overvallen. →
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9.
In Nederland worden de militaire verloven ingetrokken en worden inundaties
uitgevoerd. →

12.
De regeringen te Parijs en Londen wijzen het Nederlands-Belgische
bemiddelingsvoorstel af.

14.
Hitler wijst het Nederlands-Belgische bemiddelingsaanbod af.

17.
De order van de Kriegsmarine om vijandelijke passagiersschepen aan te vallen
betekent in feite het begin van de onbeperkte duikbootoorlog tegen Groot-Brittannië
en Frankrijk. →

19.
De Nederlandse ambassades te Brussel, Parijs en Londen krijgen verzegelde
documenten met het Nederlandse oorlogsbeleid als inhoud.

23.
Alle Poolse joden in het generaal-gouvernement worden verplicht de davjdster te
dragen.

29.
Cor Klint verbetert het wereldrecord op de 200 m rugslag. →

30.
De SU valt Finland aan, het begin van de Winteroorlog. →
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30.
Het Franse parlement geeft het kabinet-Daladier volmachten. →

Gestorven:
6.
Adolphe Max (30-12-1869) Belgisch liberaal politicus

29.
Philipp Scheidemann (26-7-1865) Duits sociaal-democratisch politicus

SU valt Finland binnen
HELSINKI, 30 november - Sovjet-troepen hebben vanochtend om 01.15 uur
plaatselijke tijd op zeker drie verschillende plaatsen de grens met Finland
overschreden. Later vanochtend hebben Russische vliegtuigen Helsinki
gebombardeerd. Volgens de Finnen is dit gebeurd zonder officiële oorlogsverklaring.
De Fins-Russische oorlog komt als een volslagen verrassing. Zelfs een
grensincident, dat vier dagen geleden aan enkele Russische soldaten het leven kostte,
werd in Helsinki gezien als onderdeel van de Russische zenuwenoorlog waarmee de
Finnen tot territoriale concessies moesten worden gedwongen en niet als een inleiding
tot open gevechtshandelingen.
Ook andere dreigende gebaren - de intrekking van alle verloven in het district
Leningrad op 28 november, de opzegging, door volkscommissaris Molotov, van het
non-agressieverdrag op dezelfde dag en ten slotte, een dag later, de verbreking van
de diplomatieke betrekkingen - hebben de Finnen niet werkelijk gealarmeerd.
De Fins-Russische relaties zijn onder grote spanning geraakt als gevolg van de
Finse weigering in te stemmen met Sovjet-eisen van gebiedsruil. De Russisch-Finse
grens ligt maar 30 kilometer van Leningrad af en al twee jaar eist Moskou gebieden
ten westen van Leningrad op. In ruil voor verlegging van de grens tot op 75 kilometer
van Leningrad, Hogland, een stukje kust aan de Barentsz-zee en het ‘verhuren’ van
het schiereiland Hanko aan de monding van de Golf van Finland zouden de Finnen
twee keer zoveel grondgebied in Sovjet-Karelië terugkrijgen. Enkele belangrijke
Finse leiders, zoals maarschalk Mannerheim en Paasikivi, waren voorstander van
toegeven, maar de Finse regering heeft elke concessie halsstarrig geweigerd. Daarbij
ging men ervan uit dat Moskou militair niet sterk genoeg was om de eisen kracht bij
te zetten. Een onlangs overgebracht nieuw voorstel waarbij Moskou genoegen nam
met drie kleine eilandjes in plaats van Hanko werd in Helsinki uitgelegd als een teken
van zwakte. Van Russische zijde is vandaag meegedeeld dat met het oog op ‘Finse
provocaties’ opdracht is gegeven tot het overschrijden van de grens. In Terioki
(Karelië) is een ‘volksregering’ gevormd onder de Finse communist Kuusinen.
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Kabinet-Daladier krijgt volmachten
PARIJS, 30 november - Het Franse parlement heeft het kabinet-Daladier volmachten
gegeven. In feite was de afgelopen jaren de uitvoerende macht van de regering al
zeer versterkt. Voor de oorlogsverklaring werd het parlement geen toestemming
gevraagd.
Aan het front gebeurt nog steeds niets. Generaal Gamelin, de opperbevelhebber
van het Franse leger, is er niet in geslaagd Saarbrücken te heroveren. Daladier koestert
nog steeds een vage hoop een daadwerkelijke oorlog te kunnen vermijden. Anderen
zijn van mening dat Frankrijk tot de aanval moet overgaan.
Niemand weet meer goed waar hij aan toe is. De communisten bleven in eerste
instantie achter de regering-Daladier staan en keurden toen ook de verhoging van de
militaire uitgaven goed. Nu staan zij vijandig tegenover wat zij de ‘imperialistische
oorlog’ noemen, terwijl zijzelf voor landverraders worden uitgemaakt, ook door hun
vroegere bondgenoten.

Alle verloven in Nederland ingetrokken
DEN HAAG, 9 november - Op het sterke gerucht dat Duitsland Nederland op 12
november zal aanvallen, zijn alle verloven ingetrokken. Zo'n 40 000 militairen dienen
zich ogenblikkelijk naar hun kazerne of legerplaats te begeven.
Een van de informatiebronnen is de Duitse Hans Oster, kolonel bij de Abwehr van
de Wehrmacht in Berlijn. Oster geeft zijn informatie door aan de Nederlandse militaire
attaché in de Duitse hoofdstad, majoor G.J. Sas. Op het bericht dat elk moment een
aanval verwacht kan worden, heeft minister van Defensie Dijxhoorn opdracht gegeven
om voor de Grebbelinie ruim 5000 hectare onder water te zetten. Hiervoor moeten
ongeveer 2000 mensen hun woning verlaten. Hun vee wordt opgekocht door de
overheid. Ook de lagere delen van de Betuwelinie en van Zuid-Beveland zullen onder
water worden gezet.

Vredesinitiatief Leopold-Wilhelmina
DEN HAAG, 7 november - Na afloop van een tweedaags staatsbezoek hebben koning
Leopold III en koningin Wilhelmina nogmaals een beroep gedaan op de staatshoofden
van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië om aan de onderhandelingstafel plaats
te nemen. In dit ‘initiatief der soevereinen’ wordt gezegd: ‘Voor de oorlog in
West-Europa met vol geweld begint, vinden wij het onze plicht onze stem opnieuw
te verheffen.’ In het buitenland zijn de reacties op dit vredesinitiatief terughoudend.
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De verwoeste Bürgerbräukeller na de mislukte aanslag op Adolf Hitler.

Moordaanslag op Hitler mislukt
BERLIJN, 8 november - Op de Duitse Führer Adolf Hitler is vandaag een aanslag
gepleegd. Hitler bleef hierbij ongedeerd maar zes andere mensen verloren het leven.
In de Bürgerbräukeller in München explodeerde een bom, kort nadat Hitler de zaal
daar had verlaten. Hitler had er zojuist een toespraak gehouden, zoals ieder jaar, ter
herdenking van de mars op de Feldherrnhalle van de nationaal-socialisten in 1923.
Enkele uren na de bomexplosie is de 36-jarige Georg Elser gearresteerd, die van
de aanslag wordt verdacht. De Duitse autoriteiten steken ook een beschuldigende
vinger uit naar de oud-nationaal-socialist Otto Strasser en de Britse geheime dienst,
die met geld de operatie zouden hebben ondersteund. In de Bürgerbräukeller ontstond
onmiddellijk na de ontploffing een chaotische toestand. Tientallen mensen lagen
gewond onder het puin. Er wordt gesproken over 63 gewonden.
Zowel de zes doden als de gewonden zijn leden van de partij die zojuist nog
enthousiast hun leider hadden bejubeld.
De bierhal zelf is ernstig beschadigd - grote stukken van de houten overspanning
zijn ingestort. De bom lijkt volgens eerste onderzoekingen een opvallend sterke
explosieve lading te hebben gehad.

Klint zwemt naar wereldrecord
ROTTERDAM, 29 november - Cor Klint heeft opnieuw het wereldrecord op de 200
m rugslag naar zich toe getrokken.
Haar tijd bedroeg 2.38.8, tweetiende secondesneller dan het oude record dat sinds
18 december van het vorig jaar op naam stond van Iet van Feggelen. Op 22 september
zwom Cor Klint ook nog naar het wereldrecord op de 100 meter rugslag in 1.10.9.
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Venlo-incident na spel Duitse SD
VENLO, 9 november - Bij een schietpartij aan de grens bij Venlo is de Nederlandse
luitenant Dirk Klop door een overvalcommando van de Duitse SS doodgeschoten.
Bij de actie, die op Nederlands grondgebied plaatsvond, hebben de Duitsers twee
Britse officieren van de Secret Intelligence Service R.H. Stevens en S. Payne Best gevangengenomen en overgebracht naar het Gestapo-hoofdkwartier in Düsseldorf.
Het incident kon ontstaan na een spel van de Duitse Sicherheitsdienst. Agenten
daarvan - onder wie W. Schellenberg - hadden voor de SIS voorgewend rebellerende
legerofficieren te zijn die Hitler gevangen wilden nemen waarna een nieuw te vormen
Duitse regering vredesonderhandelingen zou openen. Stevens en Best onderhielden
in het neutrale Nederland het contact met de ‘samenzweerders’. Aan de Britten was
luitenant Klop toegevoegd als contactman en waarnemer namens de Nederlandse
militaire inlichtingendienst.
Toen Stevens, Best en Klop de Duitse ‘samenzweerders’ zouden ontmoeten in het
vlak bij de grens gelegen café Backus, werden ze overvallen door het SS-commando.
Daarbij kreeg Klop een schot door het hoofd.

U-boot torpedeert Simon Bolivar
LONDEN, 18 november - Op de Noordzee, ter hoogte van de monding van de
Theems, is het KNSM-schip Simon Bolivar op een Duitse magnetische mijn gevaren
en gezonken. Hierbij zijn 102 mensen omgekomen.
De Simon Bolivar (8300 brt) was gisteren uit Amsterdam vertrokken met als
reisdoel het Caribisch gebied. Aan boord waren 132 bemanningsleden en 265
passagiers.
De ramp met de Simon Bolivar is de tot nu toe grootste met een Nederlands
koopvaardijschip sinds het uitbreken van de oorlog op 1 september. Op 7 oktober is
het vrachtschip Binnendijk (6900 brt) van de Holland-Amerika-Lijn bij het eiland
Wight op een mijn gelopen.
Twee dagen voor de ondergang van de Simon Bolivar heeft een Duitse
onderzeeboot het tankschip Sliedrecht ten westen van Ierland tot zinken gebracht.
Het schip was met dieselolie op weg naar Noorwegen, maar werd ervan beschuldigd
lading voor Groot-Brittannië aan boord te hebben.
De Duitse U-Boot-kapitein gaf de bemanning van de Sliedrecht een half uur om
in de reddingsboten te gaan. Hierna werd het schip getorpedeerd. Een van de twee
reddingsboten is met 26 opvarenden in de golven verdwenen.
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1.
In Finland wordt een regering van nationale eenheid gevormd door Risto Ryti.

1.
Himmler begint met de uitvoering van deportaties naar Polen. →

2.
Molotov wijst de Amerikaanse beschuldiging van het bombarderen van Finse
burgerdoelen van de hand.

2.
Finland doet een beroep op de Volkenbond.

4.
In Parijs wordt een akkoord tussen Frankrijk en Groot-Brittannie getekend over
militair-economische samenwerking.

9.
De Volkenbondsraad komt in Genève in spoedzitting bijeen vanwege de
Fins-Russische oorlog.

10.
De KNVB viert zijn 50-jarig bestaan.

11.
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De Noorse fascistenleider Vidkun Quisling informeert Hitler over de mogelijkheid
van een Britse invasie in Noorwegen.

13.
Op de rede van Montevideo raken Britse oorlogsbodems in gevecht met Duitse. De
kruiser Graf Spee komt in deze slag van de Rio de la Plata in moeilijkheden.

14.
Op voorstel van Argentinië en Uruguay wordt de USSR wegens agressie tegen
Finland uit de Volkenbond gestoten.

14.
Mevrouw Kroller-Müller overlijdt. →

17.
Het tijdens de slag van de Rio de la Plata in het nauw gebrachte Duitse schip Graf
Spee wordt op last van Hitler door de Duitsers getorpedeerd. →

21.
Hitler benoemt Adolf Eichmann tot leider van het Referat IV B (Judenreferat) van
het Reichssicherheitsamt.

22.
De Finse legers, onder bevel van generaal Mannerheim, openen een tegenoffensief
in Petsamo. →

23.
De eerste Canadese troepen landen in Frankrijk.
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26.
In de Borinage breekt een mijnstakinguit. →

26.
Oost-Anatolie (Turkije) wordt getroffen door een aardbeving. Er vallen circa 30 000
slachtoffers.

Gestorven:
23.
Anthony Gerard Herman Fokker (6-4-1890) Nederlands vliegtuigbouwer

Duits slagschip gezonken

Het door de Britse marine zwaar getroffen Duitse slagschip Graf Spee.

BERLIJN, 20 december - Drie dagen nadat het Duitse slagschip Admiral Graf
Spee op last van Hitler door de commandant tot zinken is gebracht heeft de
desbetreffende commandant, kapitein-ter-zee Hans Langsdorff, zichzelf met een
kogel van het leven beroofd. Hiermee is op dramatische wijze een einde gekomen
aan een spectaculaire gebeurtenis aan het op zichzelf betrekkelijk rustige westelijke
front. Het Duitse slagschip Spee had aanvankelijk met succes aanvallen gedaan op
Britse schepen in de Atlantische Oceaan, maar was vervolgens door een Britse kruiser
zo zwaar beschadigd dat het in de haven van Montevideo (Uruguay) een veilig
heenkomen had gezocht. De autoriteiten weigerden de bemanning van het schip
echter asiel te verlenen, waarna Hitler opdracht had gegeven de Spee tot zinken te
brengen. Dat gebeurde drie dagen geleden. Hiermee heeft de zeeslag bij de Rio de
la Plata een voor de Duitsers ongelukkige afloop gekregen.
De oorlog in het Westen is tot nu toe tot acties op zee beperkt gebleven. Te land
is het nog nauwelijks tot oorlog gekomen. Er zijn weliswaar schotenwisselingen
geweest aan de grenzen en er zijn aan beide kanten enkele honderden doden te
betreuren, maar van enige aanvallende manoeuvres valt weinig te bespeuren. Op zee
daarentegen wordt op elkaars handelsschepen gejaagd. De Britten hebben al zeker
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134, de Fransen 12 en de diverse neutrale mogendheden samen al 78 schepen verloren.
Duitsland heeft 18 koopvaardijschepen verloren zien gaan.

Finse successen in oorlog
HELSINKI, 31 december - Ondanks een groot Russisch overwicht zowel in materiaal
als in manschappen heeft het Finse leger van maarschalk Mannerheim enkele
belangrijke militaire successen geboekt.
De taak van het Finse leger is zeer omvangrijk: op zeker tien plaatsen zijn de
Russen over een duizend kilometer breed front het land binnengevallen. Hun
strijdmacht is zeker viermaal zo groot en daar komt nog bij dat de Finnen over vrijwel
geen tanks en vliegtuigen beschikken.
De Finnen hebben echter het voordeel dat het gevechtsterrein bestaat uit een
wildernis van wouden en dichtgevroren meren en dat de winterse kou alle records
van de afgelopen 25 jaar overtreft. Het terrein biedt vooral kleine groepen infanteristen
voordeel.
De Finnen hebben zich na de invasie op Petsamo teruggetrokken. Bij Tolvajärvi,
ten noorden van het Ladogameer, hebben ze deze maand één Sovjet-divisie vernietigd.
Tussen Kerstmis en vandaag hebben ze bovendien de slag bij Suomussalmi gewonnen.
Hier zijn twee Russische divisies uitgeschakeld. Daar staat tegenover dat de Finnen
niet de kracht hebben de Russen te verdrijven uit posities waar ze zich hebben
ingegraven en vanuit de lucht worden bevoorraad.
De Russische inval heeft in de Finse samenleving tot een ongebruikelijke
eensgezindheid geleid. Die komt ook tot uitdrukking in de vorming van een kabinet
van nationale eenheid waarvan Risto Ryti, premier is.

Staking tegen arbeidsduurverlenging
CHARLEROI, 26 december - In totaal 36 000 mijnwerkers hebben het werk
neergelegd in de Borinage, het Centrum en de streek van Charleroi. Het gaat om een
nieuw stelsel in de arbeidsduur. De regering heeft bij Koninklijk Besluit met ingang
van vandaag de arbeidsdag van de mijnwerkers van 7½ tot 8 uur opgetrokken. Tijdens
een beraadslaging tussen de afgevaardigden van de werkgevers en de werknemers
uit de steenkolensector is geen overeenstemming bereikt over het probleem van de
arbeidsduur.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

480

Himmler voert deportaties uit
BERLIJN, 1 december - SS-opperbevelhebber Heinrich Himmler heeft een begin
gemaakt met deportaties van Polen en joden uit het Duitse Rijk naar het
generaal-gouvernement.
Hiermee wordt een plan uitgevoerd waarmee hij enkele maanden geleden werd
belast als speciale rijkscommissaris ter versterking van het Duitse ras in de Duitse
gebieden. Er dienen volgens plan 550 000 joden, alsmede 450 000 Polen uit de nieuwe
Duitse districten te worden verwijderd. Een eerste transport deze maand moet bijna
90 000 mensen in tachtig goederenwagons uit de Reichsgau Posen overbrengen naar
het generaal-gouvernement dat, met aan het hoofd Hans Frank, inmiddels Krakau
als bestuurscentrum heeft gekozen.
In de loop van deze maand zou een speciale assistent van Himmler worden
aangewezen die met de evacuatie van joden en Polen wordt belast. Het wordt
SS-Hauptsturmführer Adolf Eichmann.

Overlijden van Kröller-Müller
OTTERLO, 14 december - Op het landgoed De Hoge Veluwe is mevrouw H.E.L.J.
Kröller-Müller, directrice van het door haarzelf gestichte museum Kröller-Müller,
overleden.
Als echtgenote van de gefortuneerde ondernemer A.G. Kröller en gesteund door
het advies van de kunstpedagoog en-criticus H.P. Bremmer, begon zij in 1909 gericht
moderne kunst te verzamelen. Haar doelstelling formuleerde zij eens als volgt: ‘Tot
nut en genot der gemeenschap bijeengebracht dient deze verzameling om een
aanschouwelijk beeld te geven der ontwikkeling zowel van de individuele moderne
kunstenaar als de kunst onzer dagen in het algemeen.’ Het zwaartepunt van de
verzameling ligt op de schilderkunst, maar ook beeldhouwwerken, tekeningen en
grafiek zijn vertegenwoordigd. Voor mevrouw Kröller-Müller was er in de kunst
sprake van twee, elkaar steeds afwisselende opvattingen: realisme en idealisme die
in de toekomst in één vorm zouden samenkomen. Deze grondgedachte is in de
collectie terug te vinden.
De architect Berlage kreeg al in 1916 opdracht een ontwerp voor een gebouw op
de Hoge Veluwe te maken. In 1919 gaf Berlage de opdracht terug en werd de
Belgische architect Henry van de Velde ingeschakeld. Verschillende ontwerpen en
een economische crisis later werd het museum op 13 juli 1938 geopend. Berlage
bouwde voor het echtpaar Kröller wel het jachtslot Sint-Hubertus (1914-1921),
eveneens op hun landgoed gelegen.
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2.
De Nederlandse opperbevelhebber generaal Reijnders krijgt van de regering instructies
met betrekking tot de verdediging van de Vesting Holland en de Grebbelinie.

5.
Minister De Man neemt ontslag uit het kabinet-Pierlot.

10.
Een Duits oorlogsvliegtuig maakt een noodlanding bij Mechelen en blijkt een
blauwdruk van de Duitse overvalsplannen met betrekking tot Nederland en België
aan boord te hebben (Fall Gelb). →

13.
De legers van Nederland en België worden in staat van paraatheid gebracht.

14.
Tussen de chefs van staven van België en Nederland worden besprekingen gevoerd.

15.
De Belgische regering houdt vast aan het doorgangsverbod voor Franse en Britse
troepen over haar grondgebied.

16.
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Hitler stelt Fall Gelb, de aanval op het Westen die voor de 17de was gepland, wegens
het ontdekken van de plannen en de ijzige kou uit.

22.
De secretaris-generaal van de CPUSA, de Amerikaanse communistische partij, Earl
Browder, wordt wegens un-American activities veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.

23.
De concertpianist Ignaz Paderewski wordt de leider van de Poolse regering in
ballingschap.

25.
Minister Van Kleffens (Buitenlandse Zaken) verklaart in de Eerste Kamer dat
Nederland vasthoudtaan zijn neutraliteitspolitiek. Dit is een reactie op de oproep van
minister Churchill aan neutrale landen zich aan de zijde van het Britse kamp te
scharen.

25.
In het Generalgouvernement Polen worden geregistreerde werklozen te werk gesteld
in Duitsland.

29.
Via diplomatieke kanalen in Zweden laat de USSR aan Finland weten bereid te zijn
onderhandelingen te openen.

30.
Sinds 1933 wordt er weer een Friese Elfstedentocht verreden, onder miserabele
omstandigheden. →

31.
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De opperbevelhebber van het Belgische leger Vanden Bergen wordt vervangen door
generaal Michiels.

Pact van Dokkum in Elfstedentocht
LEEUWARDEN, 30 januari - Het even beroemde als beruchte ‘Pact van Dokkum’
kenmerkte de zesde Elfstedentocht. In Dokkum spraken de vijf koplopers af
gezamenlijk over de eindstreep te gaan. Het liep toch even anders.
De zuidelijke route stelde hoge eisen aan de 688 wedstrijd- en 2716 toerrijders.
Het ijs was moeilijk berijdbaar. Er kleefde veel sneeuw aan de ijsvloer. Tot overmaat
van ramp bibberde Friesland van de (strenge) kou. In Franeker kwamen de vijf
vluchters voor het eerst te zamen. In Dokkum stelde Cor Jongert voor hand in hand
de finish te passeren. Dat sproot voort uit eigenbelang. Piet Keyzer uit De Lier bezat
het sterkste eindschot. Sjouke Westra (Warmenhuizen) was tegen, maar hij legde
zich neer bij de meerderheid. Heel trouw bleef het vijftal bijeen tot op de Stadsgracht
in Leeuwarden. Daar kreeg Auke Adema uit Franeker de kriebels. Hij schoot
onverwacht weg. De rappe Piet Keyzer achterhaalde de rebel. In de chaos liet Jongert
(Alkmaar) slim als eerste aan de meet zijn kaart afstempelen. Tumult brak los. Het
publiek stroomde in drommen het ijs op.
De politie voerde met de gummiknuppel verscheidene charges uit. Een weinig
verheffend slot van een uiterst zware en afmattende Elfstedentocht. Tegen ‘verrader’
Adema werden de meest belastende beschuldigingen aangedragen.

Duits aanvalsplan onderschept
MECHELEN, 10 januari - Bij de Belgische plaats Mechelen is een Messerschmitt-108
van de Duitse luchtmacht, afkomstig van het vliegveld Münster, neergestort. De
inzittenden, majoor Helmuth Reinberger van de Fallschirmtruppen en majoor Erich
Hoenmann, zijn door Belgische militairen gearresteerd.
Deze hoge Duitse militairen waren op weg naar een stafbespreking van de Flieger
Division in Keulen en hadden in hun bagage een ontwerp van Hitlers aanvalsplan
voor West-Europa: ‘Fall Gelb’. Het plan voorziet in een offensief door België en
Luxemburg in zuidwestelijke richting en een gedeeltelijke bezetting van Nederland
tot aan de Vesting Holland.
De Belgische legerleiding heeft via de militaire attaché in Den Haag, kolonel
Diepenrijkckx, de Nederlandse opperbevelhebber, generaal Reijnders, van ‘Fall
Gelb’ op de hoogte gebracht. Deze kende echter weinig waarde aan het plan toe: ‘Ik
geloof het niet. Het is steeds weer de zenuwoorlog,’ was zijn commentaar.
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1.
De Japanse regering dient bij het parlement een begroting in waarvan bijna de helft
gereserveerd is voor militaire doelen.

4.
Op een conferentie van de Balkan entente te Belgrado wordt de neutraliteit van de
Balkanstaten benadrukt.

5.
Generaal Reijnders, de Nederlandse opperbevelhebber, neemt onder druk van de
regering ontslag en wordt opgevolgd door generaal H.G. Winkelman. →

10.
Het handelsverdrag tussen Duitsland en de USSR wordt bijgesteld, met betrekking
tot de leverantie van grondstoffen en industriegoederen aan Duitsland.

12/13.
De eerste deportaties van Duitse joden uit Stettin en Stralsund naar Lublin vinden
plaats.

13.
Het Rode Leger doorbreekt de Mannerheim-linie op de Karelische landengte. →

14.
De Britse regering verordent de bewapening van de koopvaardijvloot.
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16.
In de Noorse Jösenfjord wordt het Duitse bevoorradingsschip Altmark met 200 Britse
krijgsgevangenen uit de slag van Rio de la Plata door Britse destroyers geënterd.

21.
Het Britse Lagerhuis beslist dat vrouwen ouder dan 60 jaar een staatspensioen krijgen.

21.
Hitler benoemt generaal von Falkenhorst tot commandant van de geplande aanval
op Denemarken en Noorwegen (Plan Weserübung).

23.
In Brussel vindt de laatste plenaire vergadering van de Socialistische Internationale
plaats, onder voorzitterschap van de Belg Camille Huysmans. Er zijn 19 delegaties
afgevaardigd.

24.
Het Duitse opperbevel is gereed met een nieuwe versie van Fall Gelb, het strategische
plan van de overval op het Westen, opgesteld door generaal von Manstein.

25.
In Kopenhagen benadrukken de ministers van Buitenlandse Zaken van de
Scandinavische landen het vasthouden aan een strikte neutraliteitspolitiek.

Gestorven:
28.
Johan Braakensiek (24-5-1858) Nederlands politiek tekenaar
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Winkelman wordt opperbevelhebber
DEN HAAG, 5 februari - Tot nieuwe opperbevelhebber van de land- en zeemacht
is benoemd generaal H.G. Winkelman. Hij wordt de opvolger van generaal Reijnders
die in ernstig conflict is geraakt met het kabinet.
De spanningen tussen generaal I.H. Reijnders en vooral eerste minister De Geer
en minister van Defensie Dijxhoorn hebben betrekking op de uitvoering van de
oorlogswet en het krijgsbeleid.
Bij de ingang van de Staat van Oorlog op 1 september 1939 eiste de drie dagen
daarvoor in zijn functie benoemde Reijnders onder andere de instelling van
perscensuur. De ministerraad willigde de eis niet in.
Ook heeft Reijnders zich fel verzet tegen de door SDAP en NVV georganiseerde
‘mobilisatieclubs’ in het leger. Bovendien ontstond grote onenigheid over het streven
van de opperbevelhebber voor de verdediging van Nederland vooral te vertrouwen
op de linies rond de Vesting Holland.

Russische legers doorbreken Mannerheim-linie
HELSINKI, 17 februari - De Russische legers zijn in hun oorlog tegen Finland op
diverse plaatsen door de versterkte Mannerheim-linie gebroken. De Finnen hebben
zich moeten terugtrekken in de richting van Viipuri (Viborg).
Na de aanvankelijke successen van de Finse strijdkrachten zijn de kansen gekeerd,
vooral door het overwicht van de Russische troepen en hun betere bewapening. Zeven
Finse divisies hebben de afgelopen drie maanden aan de met artillerie en bunkers
versterkte en vooral uit loopgraven bestaande Mannerheim-linie stand kunnen houden
tegen veertien Russische divisies.
Op 12 februari werd bericht dat de Russen op de Karelische landengte al
tienduizend man hadden verloren, maar een dag later werden doorbraken gemeld.
Eergisteren moesten de eerste stellingen na zware Russische bombardementen worden
prijsgegeven. De stad Summa werd veroverd, evenals enkele stations aan de spoorlijn
van Leningrad naar Viipuri.
Naarmate de Finse militaire positie benarder wordt, groeit de internationale steun
voor Finland, al wordt die nog niet vertaald in militaire hulp. De Volkenbond heeft
de Sovjet-Unie uitgestoten.
Individuele bijstand heeft Finland bereikt in de vorm van humanitaire hulp en
munitie. Ook zijn zeker achtduizend Zweedse en 725 Noorse vrijwilligers in Finland
actief.
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1.
De speciale gezant van president Roosevelt, Sumner Welles, komt na Rome aangedaan
te hebben in Berlijn aan. →

4.
Noorwegen en Zweden weigeren de doortocht van een geallieerd expeditieleger naar
Finland.

12.
Finland en de USSR sluiten vrede, het verdrag van Moskou. De Karelische landengte
en een strook aan het Ladogameer worden door Finland afgestaan. →

18.
Hitler en Mussolini treffen elkaar op de Brennerpas. De Duce herhaalt de bereidheid
van Italië om aan Duitse zijde met de oorlog mee te doen.

19.
De Belgische minister van Economische Zaken en Ravitaillering, Gustaaf Sap, een
katholiek politicus die sedert 1919 het dagblad De Standaard beheert, overlijdt op
54-jarige leeftijd.

21.
Paul Reynaud vormt in Frankrijk een nieuw kabinet. →

23.
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Op de Nederlandse ambassades te Brussel, Londen en Parijs worden nieuwe
verzegelde memoranda gedeponeerd met het door generaal Winkelman ontwikkeld
Nederlands oorlogsbeleid.

27.
Himmler geeft opdracht tot de aanleg van een concentratiekamp bij Auschwitz
(Oswiecim) bij Katowice.

28.
Het geallieerd opperbevel te Parijs besluit dat er geen afzonderlijke vrede gesloten
zal worden met Duitsland.

29.
Het geannexeerde deel van Finland wordt omgevormd tot de Karelische Socialistische
Sovjet-Republiek. De Finse bolsjewiek Otto Kuusinen krijgt hiervan de leiding.

30.
Japan zet een marionettenregering op in Nanjing. Premier wordt de voormalige
Guomindang-minister Wang Tsjingwein.

31.
In de Rotterdamse Kuip verliest het Nederlands elftal met 4-5 van Luxemburg. →

Geboren:
7.
Rudi (eig. Rudolf) Dutschke († 24-12-1979) Duits studentenleider en theoreticus

Gestorven:
16.
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Selma Lagerlöf (20-11-1858) Zweeds romancière

Finland buigt voor SU
MOSKOU, 13 maart - Na vijf dagen van onderhandelingen hebben Finland en de
Sovjet-Unie vannacht een akkoord bereikt over de beëindiging van de eind november
uitgebroken Fins-Russische oorlog. Finland moet grote gebiedsdelen aan de
Sovjet-Unie afstaan.
De oorlog, waarin Finland één derde van zijn totale troepenmacht heeft verloren
(25 000 doden en 45 000 gewonden), is geëindigd in een Finse nederlaag.
Internationale hulptroepen - 12 000 man, later gevolgd door 24 000 man - zouden
pas in april in Finland kunnen aankomen en zolang heeft het Finse leger niet stand
kunnen houden. Volgens de vredesbepalingen moet Finland de hele Karelische
landengte afstaan, inclusief de op drie na grootste Finse stad Viipuri (Viborg), evenals
een groot gebied ten noorden van het Ladogameer. Dit meer komt nu binnen de
Sovjet-grenzen te liggen.
Ook noordelijk van dit gebied, in de ‘taille’ van Finland, wordt gebied afgestaan.
Finland moet daarnaast een spoorverbinding aanleggen waarmee Moermansk met
Zweden verbonden wordt. De eilanden in de Finse Golf gaan eveneens naar de
Sovjet-Unie. Het schiereiland Hanko wordt aan de Russen verhuurd.
In het afgestane gebied woont 12 procent van de Finse bevolking en is 10 procent
van de textiel-, chemische en metaalindustrie gevestigd. Ook raakt Finland honderd
krachtstations en de zuidelijke helft van het Saimaa-kanaal kwijt.

VS-vredesmissie in Berlijn
BERLIJN, 1 maart - De Amerikaanse onderminister Sumner Welles is als speciale
afgezant van president Roosevelt in Berlijn om te pleiten voor een snelle beëindiging
van de oorlog in Europa. Tevens heeft Welles de Duitse regering gewaarschuwd dat
iedere verdere uitbreiding van de oorlog door Duitsland reacties in de Verenigde
Staten zal uitlokken.
De Amerikanen reageren met deze diplomatieke missie op duidelijke signalen
vanuit Berlijn, die op een grotere actieradius aan het Westfront wijzen. Al in zijn
nieuwjaarsrede had Adolf Hitler gesproken van het nieuwe jaar, waarin
Groot-Brittannië vernietigend zou worden verslagen. Korte tijd later waren na een
noodlanding van een Duitse piloot bij het Belgische Mechelen documenten gevonden,
die op een aanvalsplan richting Nederland en België duidden.
Tijdens het onderhoud in Berlijn heeft Sumner Welles van Hitler kunnen vernemen
dat deze vasthoudt aan verovering en beveiliging van Duits Lebensraum.

Regering-Reynaud gevormd
PARIJS, 21 maart - In Frankrijk heeft de centrum-democraat Paul Reynaud in de
Nationale Vergadering met een meerderheid van slechts één stem het vertrouwen
gekregen van de volksvertegenwoordiging voor zijn regering. Reynaud volgt als
eerste minister Edouard Daladier op, wiens kabinet twee dagen geleden door een
motie van wantrouwen ten val werd gebracht. Reynaud bezette in de regering-Daladier
de post van Financiën.
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Daladier is onder Reynaud aangebleven als minister van Oorlog. In diplomatieke
kringen wordt dit aanblijven van de man van ‘het verdrag van München’ beschouwd
als de prijs, die Reynaud heeft moeten betalen voor de steun van Daladiers radicale
partij. Reynaud heeft ook zes socialisten in zijn kabinet opgenomen. De rechtse
oppositie heeft zijn regering dan ook bestempeld als ‘een kabinet-Blum zonder Blum’.
Men verwacht dat Reynaud, een verklaard tegenstander van ‘München’, zijn
inspanningen zal voortzetten die hij begon als minister van Financiën en die bestonden
uit een sanering van de Franse staatshuishouding en de uitrusting van het Franse
leger met moderne wapens als tanks en pantser wagens.

Nederlandse blamage tegen Luxemburg
ROTTERDAM, 31 maart - Het Nederlandse voetbalelftal is van de ene rampspoed
in de andere gevallen. Na het debâcle van 7-1 tegen België (17 maart in Antwerpen)
was het vertrouwen in bijna het hele team opgezegd. De massale wijzigingen ten
spijt verergerde Luxemburg in Rotterdam de misère: 5-4 voor deze tweederangs
tegenstander. Alleen Bas Paauwe en Guus Dräger kregen na het echec tegen de
Belgen een herkansing. Het Nederlands elftal telde vijf debutanten, onder wie Herman
Choufoer en de nog onbekende Abe Lenstra. Tot ontzetting van de 32 000
toeschouwers in het Feyenoordstadion boterde het niet in de vernieuwde ploeg. De
nietig geachte Luxemburgers namen bij herhaling een voorsprong. Dräger, Daaf
Drok van Sparta (2x) en Ko Bergman van Blauw Wit scoorden voor Nederland.
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7.
Een Britse poging om de aardolietransporten over de Donau te verhinderen door het
leggen van mijnen in de IJzeren Poort wordt door de Duitse Abwehr verijdeld.

9.
Duitsland valt Denemarken en Noorwegen binnen. Denemarken capituleert dezelfde
dag. →

10.
Premier Stauning vormt in Denemarken een kabinet van nationale eenheid.

10.
Bij de eerste slag van Narvik verliezen de Duitse en Britse marine elk twee destroyers.

13.
Bij de tweede slag van Narvik boort een Brits flottielje acht Duitse destroyers de
grond in.

15.
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Britse troepen landen bij Narvik.

15.
De collaborateur Quisling treedt terug als premier van Noorwegen bij gebrek aan
steun.

19.
De Nederlandse premier De Geer kondigt per radiorede de uitbreiding van de Staat
van Beleg voor het hele land af. →

21.
In Amsterdam wint Nederland met 4-2 van België. →

24.
In Noorwegen wordt Gauleiter Josef Terboven door Hitler tot rijkscommissaris
benoemd.

26.
De Nederlandse regering verbiedt het NSB-blad Volk en Vaderland.

26.
Koning Leopold weigert het ontslag van de regering-Pierlot te aanvaarden. →

27.
Het geallieerde opperbevel besluit na hevige gevechten de invasietroepen uit
Noorwegen terug te trekken.

27.
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Himmler beveelt de deportatie van 2500 zigeuners naar het Generalgouvernement
Polen.

28
Rudolf Höss wordt aangesteld als kampcommandant van het concentratiekamp
Auschwitz.

29.
Op de Britse kruiser Glasgow verlaten de Noorse koning Haakon en zijn regering
het land, met medeneming van 's lands goudreserve.

Geboren:
20.
Jan Cremer, Nederlands schrijver en beeldend kunstenaar

Gestorven:
26.
Carl Bosch (27-8-1874) Duits chemicus

Denen en Noren aangevallen

Links: Duitsers vechtend in de sneeuw bij Narvik. Rechts: Duitse marine-luchtafweer in de Noorse
wateren.
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KOPENHAGEN/OSLO, 9 april - Duitse troepen hebben vanochtend vroeg over
land en vanaf zee een inval gedaan in Denemarken en dat land tijdens hun bliksemactie
bezet. De Deense strijdkrachten kregen van koning Christiaan opdracht zich niet te
verzetten. Duitse troepen hebben ook Noorwegen aangevallen.
Het opperbevel van de Duitse Wehrmacht maakte vanochtend bekend dat Duitse
eenheden bij Flensburg de Deense grens zijn overgetrokken en dat tegelijkertijd bij
Kopenhagen, Nyborg, Korsör en Gjedser troepen aan land zijn gezet. Kopenhagen
is bij het aanbreken van de dag bezet.
In een memorandum aan de Deense regering is gesteld dat ‘in deze beslissende
fase van de strijd die Engeland en Frankrijk Duitsland hebben opgedrongen, de Duitse
regering niet kan toestaan dat Scandinavië door de westelijke mogendheden tot
gevechtsterrein tegen Duitsland wordt gemaakt’. Daarom, aldus het memorandum,
neemt de regering in Berlijn ‘voor de duur van de oorlog de bescherming van het
koninkrijk Denemarken op zich’. In een proclamatie aan het Deense volk liet koning
Christiaan vanochtend weten dat zijn regering tegen de Duitse bezetting heeft
geprotesteerd en dat het leger opdracht heeft gekregen zich niet te verzetten.
Ook Noorwegen is vannacht door de Duitsers aangevallen. De Duitse ambassadeur
in Oslo had vannacht een onderhoud met de Noorse minister Koht en stelde daarbij
dat als de Duitsers Noorwegen niet bezetten, de Geallieerden dit zouden doen. De
Noren werden uitgenodigd zich niet tegen de bezetting te verzetten - een uitnodiging
die Koht na overleg met zijn regering afwees. Op diverse plaatsen waar de Duitsers
landden, is het tot felle strijd gekomen. Hoewel de Duitsers in de loop van de dag
alle belangrijke Noorse havens veroverden - Christiansund, Trondheim, Narvik,
Stavanger, Bergen en Egersund - is het vooral in de fjord van Oslo en bij Narvik tot
Noors verzet gekomen. De Noorse regering heeft zich met het parlement
teruggetrokken naar Hamar. Zuid-Noorwegen is na massale Duitse luchtlandingen
bezet.
Aan de Duitse inval in Noorwegen is een incident bij Narvik voorafgegaan. Britse
en Franse schepen legden gisteren mijnen voor de Noorse haven Narvik, om te
voorkomen dat Zweeds ijzererts via Narvik naar Duitsland wordt verscheept. Minister
Koht, die zei dat de kwestie van het voor Duitsland bestemde Zweedse erts werd
‘overdreven’, had gisteren scherp bij de Geallieerden tegen hun actie geprotesteerd.
De mijnen zijn binnen de Noorse territoriale wateren gelegd en schenden de Noorse
neutraliteit, aldus Koht.
De aanvallen van Hitler-Duitsland op Denemarken en Noorwegen geschieden
onder de codenaam ‘Weserübung’. Ze zijn bedoeld om Duitsland van gebieden die
rijk zijn aan grondstoffen te verzekeren, en te verhinderen dat de Geallieerden een
militair en economisch bruggehoofd bouwen. Geallieerden aangevuld met Poolse
troepen stonden namelijk op het punt naar Noorwegen te gaan. Ze bevonden zich al
op de transportschepen, die hen naar Noorse strategische punten moesten brengen.
De regering in Oslo had na lang aarzelen intussen haar goedkeuring aan de preventieve
actie gehecht, maar de uitvoering hiervan was vertraagd. De Duitse aanval heeft nu
echter de geallieerde plannen in de war gegooid. In één klap heeft Hitler hiermee het
militaire initiatief weer naar zich toe getrokken en de Weserubung betekent een zware
tegenslag voor de Geallieerden en voor de Britse regeringsleider Chamberlain.
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Luchtafweergeschut van het Duitse leger in Noorwegen.
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Staat van Beleg in Nederland
DEN HAAG, 19 april - Nadat zes dagen geleden de Staat van Beleg al was ingevoerd
voor de oostelijke provincies, is deze vandaag voor heel Nederland afgekondigd. De
Staat van Beleg is vooral ingegeven door angst voor een ‘Vijfde Colonne’ in het
land. Onder de nieuwe verordening geldt een repressieve perscensuur. Er is een
verbod op zogeheten ‘gruwelpropaganda’ en bladen kunnen verboden worden als ze
in hun berichtgeving de landsverdediging schaden.
Ook kan de overheid nu ‘staatsgevaarlijke elementen’ interneren. Er zullen 21
personen (onder wie de NSB-ers Feldmeyer en Rost van Tonningen) worden opgepakt
en vastgezet in een interneringskamp bij Ooltgensplaat.
In een toespraak via de radio heeft minister-president jhr. mr. D.J. de Geer het
volk opgeroepen kalm te blijven. ‘De roeping van ons volk is er thans een van
dienende neutraliteit,’ aldus De Geer, die afsloot met: ‘Mag ik hier ten slotte aan
toevoegen de ernstige raad alle onnutte en verslappende onrustigheid te laten varen’.

Leopold weigert ontslag regering
BRUSSEL, 26 april - Wegens de gespannen internationale toestand heeft koning
Leopold III geweigerd het ontslag van de drieledige regering van Hubert Pierlot te
aanvaarden.
In de regering is verdeeldheid gerezen over de reorganisatie van het ministerie
van Openbaar Onderwijs. Onderwijsminister Eugène Soudan (socialist) heeft een
plan opgesteld dat voorziet in een soort verdubbeling van het departement, door bij
elke ambtenarenfunctie, van hoog tot laag, een functie van taaladjunct te creëren,
waarbij elke adjunct tot een andere taalrol zou behoren dan de ambtenaar in kwestie.
De liberale coalitiegenoten stemden niet in met deze plannen, waarna premier Pierlot
zich genoodzaakt zag het ontslag van het kabinet aan te bieden. Leopold ziet dit
incident als een bewijs te meer van de decadentie van de politieke instellingen.

Nederlands elftal neemt revanche
AMSTERDAM, 21 april - Voor het Nederlands voetbalelftal is in Amsterdam de
dag der wrake aangebroken: België werd met 4-2 teruggedrongen. Ruim een maand
eerder droogde België Nederland nog met 7-1 af. Het prinselijk paar schaarde zich
onder de 45 000 toeschouwers in het Olympisch Stadion en fungeerde kennelijk als
mascotte voor de vaderlandse ploeg.
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4.
In Nederland worden 21 als staatsgevaarlijk beschouwde fascistische en
links-radicale/communistische politici geïnterneerd.

5.
In Londen wordt een Noorse regering in ballingschap gevormd.

10.
Duitse troepen vallen Nederland, België en Luxemburg binnen. →

10.
In België wordt een aantal fascistische en Vlaams-nationalistische politici
geïnterneerd.

10.
In Londen vormt Churchill een oorlogskabinet. →

15.
Duitse pantserdivisies trekken Noord-Frankrijk binnen. →

16.
Eerste persconferentie van de Presseabteilung der Hauptabteilung Volksaufklärung
und Propaganda: begin gelijkschakeling van de Nederlandse pers.

24.
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Hitler beveelt de tijdelijke stopzetting van de opmars van de tankdivisie van generaal
Guderian bij Dunkerque. De overhaaste evacuatie van het Britse expeditieleger operatie Dynamo - is reeds begonnen.

28.
België (koning Leopold) capituleert.

28.
Narvik wordt door Geallieerden en Noren heroverd.

28.
De Algemeene Nederlandsche Kunstenaarsorganisatie wordt opgericht. →

29.
Seyss-Inquart wordt in de Ridderzaal geïnstalleerd als Reichskommissar für die
besetzten niederländischen Gebiete. →

31.
In Limoges keuren Belgische uitgeweken parlementariërs de houding van de Koning
af.

31.
Freiherr von Falkenhausen wordt benoemd tot Militärbefehlshaber in Belgien und
Nordfrankreich.

Gestorven:
14.
Emma Goldman (27-6-1869) Amerikaans anarchistisch publiciste, agitatrice, feministe

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

14.
Eddy du Perron (eig. Charles Edgar) (2-11-1899) Nederlands schrijver/dichter

15.
Menno ter Braak (26-1-1902) Nederlands schrijver

20.
Joris (eig. Georges) van Severen (19-7-1894) Vlaams fascistisch politicus

Frankrijk binnengevallen
PARIJS, 15 mei - Duitse pantserdivisies onder von Kleist en Guderian zijn
Noord-Frankrijk binnengetrokken en dreigen Franse en Britse legereenheden in het
noordwesten van het land en in België af te snijden. De binnenvallende troepenmacht
schijnt nergens op hevige weerstand te stuiten.
Inmiddels is de regeringscrisis, waarover sinds 10 mei in Parijs geruchten de ronde
deden, tot een uitbarsting gekomen. Eerste minister Paul Reynaud heeft de
opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten, generaal Maurice Gamelin, ontslagen
en vervangen door generaal Weygand. Als reactie hierop is minister Edouard Daladier
van Oorlog afgetreden. Hij is vervangen door de hoogbejaarde maarschalk Henri
Philippe Pétain, die tevens vice-premier is geworden.
Binnen de nieuwe regering lijkt overigens onmiddellijk een scherpe discussie te
zijn ontstaan over de voortzetting van de oorlog. De nieuwe opperbevelhebber zou
een voorstander zijn van het verbreken van de coalitie met Groot-Brittannië en het
aangaan van vredesbesprekingen met Duitsland. Reynaud houdt vast aan het
voortzetten van de strijd, desnoods, als dit in Europa niet meer mogelijk zou zijn,

Franse cavalerist geeft zich over.

vanuit de Franse koloniën in Noord-Afrika.
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Inmiddels worden de geruchten sterker dat de Franse regering toebereidselen treft
om de regeringszetel van Parijs over te brengen naar Bordeaux teneinde buiten het
bereik van de oprukkende Duitse troepen te blijven.

Oorlogskabinet-Churchill
LONDEN, 11 mei - Om de vorming mogelijk te maken van een nieuwe regering die
de grootste steun in het parlement en het land heeft, heeft premier Chamberlain
gisteravond zijn ontslag ingediend. De premier werd in het Lagerhuis zwaar
bekritiseerd vanwege het verloop van de Britse invasie in Noorwegen. Winston
Churchill heeft opdracht gekregen een nieuwe regering te vormen, waarin ook
ministers van de oppositiepartijen zitting hebben.
De Duitse invasie van de Lage Landen gisteren maakte het dringend nodig dat de
verwarde politieke situatie in het nationaal belang wordt beëindigd. De Labourpartij
heeft aangekondigd te zullen meewerken aan de samenstelling van een nieuwe
regering onder een nieuwe premier die het vertrouwen van de natie heeft.
De Liberalen in de oppositie zijn er niet van overtuigd, dat nu de meest gunstige
tijd voor een regeringshervorming is aangebroken.
Namens de Liberalen liet Sir Archibald Sinclair weten: ‘De Duitse aanval gericht
op Groot-Brittannië en Frankrijk is begonnen, met karakteristieke minachting voor
de rechten op vrijheid van kleine naties, via Nederland en België, welker strijdkrachten
heldhaftig weerstand bieden. De recente gebeurtenissen hebben de noodzaak van
een onmiddellijke en radicale hervorming van de Britse regering aangetoond, maar
het begin van deze eerste kritieke strijd in het Westen is niet het juiste ogenblik’.
De heer Chamberlain heeft ingestemd met een nieuwe functie in de regering van
Winston Churchill. Hij wordt ‘Lord President of the Council’.

Bundeling van kunstwereld
AMSTERDAM, 28 mei - Vandaag is de Algemeene Nederlandsche
Kunstenaarsorganisatie (NOK) opgericht. Initiatiefnemers hiervan zijn de beeldhouwer
en bouwkundig ingenieur Hein von Essen, de letterkundige Ben van Eijsselstein en
de dirigent Otto Glastra van Loon. In de NOK zijn vrijwel alle officiële
kunstenaarsorganisaties verenigd.
De meest opvallende punten uit de statuten zijn de beroepsbescherming voor de
kunstenaar en de versterking van het besef van verbondenheid van het volk met zijn
nationale kunst. De NOK valt organisatorisch direct onder het departement van O.K.
en W. en wil proberen de Nederlandse kunstwereld in positieve zin te bundelen
alvorens de Duitse bezetter dit zelf ter hand neemt.
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Duitse inval in Lage Landen
DEN HAAG, 10 mei - Om tien over drie vanochtend zijn Duitse troepen bij
Nieuweschans en Waubach de Nederlandse oostgrens overgetrokken. Ze vormden
de voorhoede van een aanval die over de totale lengte van de grens is ingezet.
Om vijf minuten voor vier (bij het aanbreken van het daglicht) hebben Duitse
vliegtuigen vliegvelden in het westen gebombardeerd.
Luchtlandingstroepen zijn neergelaten op onder andere de vliegvelden Valkenburg,
Ypenburg en Ockenburg bij Den Haag, in het gebied van de Waalhaven in Rotterdam
en bij de Moerdijkbruggen.
Met deze tactiek hebben de Duitsers de Vesting Holland in het hart aangevallen.
In Den Haag is hun aanval - bedoeld om de regering en de koninklijke familie
gevangen te nemen - mislukt. In Rotterdam hebben ze - ondanks fel verzet van de
mariniers - de Maasbruggen in handen gekregen, evenals de bruggen bij Dordrecht
en over de Moerdijk.
11 mei - Nadat ze bij Mill door de linies van de Peel-Raamstelling waren gebroken,
winnen Duitse troepen snel terrein in Noord-Brabant. De daar gelegerde Peeldivisie
valt in chaos uiteen.
Bij de Grebbe-linie veroveren soldaten van de SS-Standarte ‘Adolf Hitler’ de
voorpostenstrook.

Wegen in Nederland waren geblokkeerd tegen de Duitse aanval. De Duitse eenheden werden hierdoor
niet lang opgehouden.
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Achtergebleven uitrustingstukken na de onvoorwaardelijke capitulatie van het Belgisch leger op 28
mei.

In de Rotterdamse haven wordt het 30 000 ton metende schip Statendam in brand
geschoten.
12 mei - Het prinselijk paar is vanavond van IJmuiden met de Britse jager
Codrington naar Engeland vertrokken. Met hen reisden de prinsesjes Beatrix en Irene.
Na zeer felle gevechten is de Duitse opmars bij de Grebbeberg tot staan gebracht.
In Brabant bereikt de Duitse 9de Panzer Division 's avonds de Moerdijkbruggen.
13 mei - Vanuit Hoek van Holland is koningin Wilhelmina aan boord gegaan van
de Britse jager Hereward. Aan het eind van de middag komt ze aan in Harwich. In
Den Haag besluiten de ministers ook naar Engeland te vertrekken. Ze dragen het
regeringsgezag over aan opperbevelhebber Winkelman en de secretarissen-generaal
van hun departementen.
Bij Kornwerderzand, aan de kop van de Afsluitdijk, wordt de opmars van de Duitse
troepen tot staan gebracht.
De Duitsers breken door de Grebbe-linie waarna de resten van het Nederlandse
leger zich terugtrekken achter de Hollandse Waterlinie.
14 mei - Om half twee 's middags bombarderen Duitse Heinkels het centrum van
Rotterdam. Het tien minuten durende bombardement zet het hart van de stad in brand.
Tot uit de Zaanstreek trekken brandweerploegen naar de Maasstad om te helpen
blussen. Uiteindelijk worden circa 24 000 huizen door het vuur verwoest, 2500
winkels en 1200 fabrieken en fabriekjes. Vermoedelijk 900 burgers komen door het
bombardement om het Ieven.
Na een Duits dreigement dat ook Utrecht gebombardeerd zou worden, heeft
opperbevelhebber Winkelman de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten
bevolen.
Na de capitulatie wordt alleen nog doorgevochten in Zeeland, waar onder andere
Franse troepen strijd leveren. Het hart van Middelburg wordt zwaar beschadigd door
een bombardement met brisantgranaten. Op 19 mei wordt de strijd in Zeeland gestaakt.
Bij de slag om Nederland komen in totaal ongeveer 2200 militairen om het leven
en een bijna even groot aantal burgers.
BRUSSEL, 28 mei - Om 4 uur vanochtend is de wapenstilstand in België ingegaan,
nadat het Belgische leger onvoorwaardelijk capituleerde voor de Duitse overmacht.
De beslissing daartoe werd genomen door koning Leopold III, die meende dat verdere
weerstand enkel nutteloos bloedvergieten zou veroorzaken.
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De capitulatie wordt Leopold zeer kwalijk genomen door de Belgische regering,
waarmee de koning al op 26 mei in conflict was gekomen, toen hij weigerde het
kabinet op de vlucht te volgen.
In de vroege ochtend van 10 mei trokken Duitse troepen de Belgische oostgrens
over en schonden hiermee de ook door Duitsland bevestigde neutraliteit van België.
Hoewel de inval sinds lang verwacht werd, konden de Duitsers snel oprukken. Reeds
op 11 mei werd de vesting Eben-Emdel (bij Luik) uitgeschakeld. Het Belgische leger
was geen partij voor de zeer goed uitgeruste en uitstekend op haar taak voorbereide
Duitse invasiemacht. Toch duurde het Belgische militaire verzet 18 dagen, (men
spreekt dan ook wel van de achttiendaagse veldtocht).
Bij de inval stelde koning Leopold III zich onmiddellijk aan het hoofd van de
troepen, terwijl België de hulp inriep van de garanten van zijn neutraliteit, Frankrijk
en Groot-Brittannië. Vandaag heeft hij echter afgezien van verder verzet.

Het centrum van Rotterdam is grotendeels verwoest na het bombardement door de Duitse Heinkels.
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Intocht van de Duitse troepen in Amsterdam. Op de foto de Raadhuisstraat.

Seyss-Inquart Reichskommissar van Nederland
DEN HAAG, 29 mei - Nadat de secretarissen-generaal hem hun medewerking hadden
toegezegd, is de Oostenrijkse jurist Arthur Seyss-Inquart zijn taak als
Reichskommissar begonnen. In deze functie heeft Seyss-Inquart alle bevoegdheden
gekregen welke volgens de grondwet en wetten toekomen aan de regering en het
parlement. Voordien was hij plaatsvervangend gouverneur-generaal van Polen. De
uitvoering van zijn voorschriften wordt overgelaten aan Nederlandse autoriteiten
met als hoogste instantie de secretarissen-generaal van de departementen.
Tot Höhere SS- und Polizeiführer in ons land is de eveneens in Oostenrijk geboren
Hanns Rauter benoemd. Zijn Sicherheitsdienst functioneert deels via, deels naast het
Reichskommissariat.
Een derde benoeming is die van generaal Friedrich Christiansen tot
Wehrmachtsbefehlshaber.
De Duitsers hebben ongeveer 100 000 man troepen in Nederland.

1940
Juni
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3.
De evacuatie van het Britse expeditieleger, inclusief een groot aantal Franse soldaten,
naar Groot-Brittannië, wordt voltooid. →

6.
De Belgische regering-inballingschap van Hubert Pierlot wordt door Groot-Brittannië
erkend.

9.
Noorwegen capituleert.

10.
Italië verklaart de oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië.

12.
Spanje verklaart zich non-belligerent.

15.
Na acceptering van een ultimatum van de regering der USSR door die van Litouwen
bezet het Rode Leger dit land.

19.
De Amerikaanse Democratische Partij stelt president Roosevelt kandidaat voor een
derde ambtstermijn.
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20.
De regering van Letland capituleert voor het Russische ultimatum een
pro-Sovjet-regering te vormen.

22.
In Compiègne wordt tussen Frankrijk en Duitsland de wapenstilstand ondertekend.
→

22.
De regering van Estland capituleert voor de Russische eisen om een Sovjetgezinde
regering te vormen.

23.
In Antwerpen wordt de verzetsgroep de Witte Brigade door Marcel Louette (Fidelio)
opgericht.

23.
De Britse regering erkent het Comité der Vrije Fransen van De Gaulle.

24.
Te Rome sluiten Italië en Frankrijk (Pétain) een wapenstilstand. →

27.
Russische troepen vallen Roemenië binnen. →

28.
De Belgische Werkliedenpartij wordt door De Man ontbonden. →
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29.
Op de verjaardag van prins Bernhard vinden in Nederland - met name in Den Haag
- orangistische aanhankelijkheidsbetuigingen plaats (Anjerdag).

Gestorven:
21.
Hendrik Marsman (30-9-1899) Nederlands dichter, criticus en schrijver

29.
Paul Klee (8-12-1879) Duits avant-gardistisch schilder van Zwitserse origine

Evacuatie uit Dunkerque
PARIJS, 4 juni - Duitse pantsertroepen zijn vanmorgen de verwoeste Franse havenstad
Dunkerque binnengetrokken, waar twee weken lang ingesloten Franse en Britse
eenheden zich staande hebben gehouden tegenover de Duitse overmacht. Naar
schatting 240 000 man Britse en 110 000 man Franse troepen zijn in een grootscheepse
operatie over zee geëvacueerd naar Engeland. De Duitsers zouden 400 000
krijgsgevangenen hebben gemaakt.
De snelheid van de Duitse pantseropmars door België en Noord-Frankrijk en de
overgave van het Belgische leger op 28 mei hebben het Britse expeditionaire leger
en de Franse eenheden in het noorden volkomen verrast. Dunkerque was nog de
enige weg waarlangs na half mei de ingesloten troepen konden worden bevoorraad.
Toen bleek dat de vesting Dunkerque geen stand kon houden tegen de Duitse
bombardementen en de druk van de Duitse tankdivisies, gaf de Britse admiraal Lord
Gort op 26 mei bevel Dunkerque te ontruimen en zo veel mogelijk van de aanwezige
troepen naar Engeland over te brengen. Aan deze Operatie Dynamo namen duizend
schepen van allerlei afmeting en herkomst deel. De voortdurende

Engelse vrachtwagens werden als aanlegsteiger gebruikt bij de evacuatie.
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aanvallen van de Duitse Stuka-duik bommen werpers hebben enorme verliezen aan
mensen en materieel veroorzaakt. Ruim honderd schepen, die aan de evacuatie
deelnamen, werden in de grond geboord. De geëvacueerde troepen hebben al hun
zware oorlogsmaterieel op de stranden rond Dunkerque moeten achterlaten.

Voorzitter De Man heft BWP op
BRUSSEL, 28 juni - De voorzitter van de BWP, de Belgische Werkliedenpartij,
Hendrik de Man, heeft een schrijven aan alle partijleden gericht, waarin hij de
socialistische partij ontbindt.
De oorlog betekent de ineenstorting van het parlementair stelsel en van de
kapitalistische plutocratie van de zogenaamde democratieën, zo schrijft hij. Voor de
arbeidende klasse en voor het socialisme is deze ineenstorting van een vermolmde
wereld verre van een ramp, maar eerder een verlossing, aldus De Man. Hij bezweert
de socialisten de bezetter niet te weerstaan, maar het feit der overwinning te
aanvaarden en er lering uit te trekken. De nieuwe sociale orde zal voortvloeien uit
een stelsel, waarin het gezag van de staat sterk genoeg zal zijn om de voorrechten
van de bezittende klassen af te schaffen. In dit stelsel zal de werkloosheid vervangen
worden door de verplichting voor iedereen om te gaan werken.

Sovjet-Unie lijft delen Roemenië in
BOEKAREST, 27 juni - Sovjettroepen zijn vandaag het noorden van Roemenië
binnengetrokken, 24 uur nadat Moskou de Roemeense regering in een ultimatum
heeft opgeroepen Bessarabië en de noordelijke Boekovina aan de Sovjet-Unie af te
staan. De Roemeense regering is gisteravond op dit ultimatum ingegaan. Te Boekarest
is bekendgemaakt dat Russische troepen op weg zijn naar de steden Cernauti
(Tsjernovits) en Chi inau (Kisjinev). Per decreet zijn de Roemeense strijdkrachten
gemobiliseerd. Als gevolg van de crisis is de Roemeense minister van Buitenlandse
Zaken, Gigurtu, afgetreden.
De Sovjet-Unie maakt al aanspraak op Bessarabië en de noordelijke Boekovina
sinds die gebiedsdelen in respectievelijk 1919 en 1918 aan Roemenië moesten worden
afgestaan, ook al vormen de Roemenen de grootste bevolkingsgroep. In Bessarabië
vormen ze 56 procent van de bevolking, in de Boekovina 44 procent.
Op 23 juni heeft de Russische leider Molotov de Duitse ambassadeur ingelicht
over de plannen de gebieden op te eisen. Aanvankelijk golden deze voor de hele
Boekovina, maar tijdens het overleg met de Duitsers beperkten de Russen zich tot
het noordelijk deel, inclusief de hoofdstad Cernauti, een strategisch centrum met
belangrijke spoorverbindingen. De Duitsers voerden aan dat de Boekovina nooit
Russisch gebied is geweest (tussen 1775 en 1918 was het in handen van de
Habsburgers) en dat het Hitler-Stalin-pact er geen melding van maakt.
Toen de Duitsers eenmaal met het Russische voornemen hadden ingestemd, kon
Roemenië het ultimatum niet afwijzen. Na de Franse ineenstorting heeft Roemenië
geen vrienden meer.
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Franse overgave aan Duitsers

Het Duitse leger op Avenue Foch.

PARIJS, 22 juni - Frankrijk en Duitsland hebben vanmorgen in het bos van
Compiègne een wapenstilstandsovereenkomst getekend. Deze ondertekening
geschiedde in het bijzijn van de Duitse rijkskanselier Adolf Hitler in dezelfde
treinwagon als die waarin op 11 november 1918 het Duitse keizerrijk een
wapenstilstandsovereenkomst moest tekenen met Britten en Fransen. De Franse
delegatie stond onder leiding van generaal Huntzinger, de Duitse onder generaal
Keitel. De voorwaarden voor de wapenstilstand zijn de volgende: twee derde van
het Franse grondgebied zal door de Duitse strijdmacht worden bezet; alle Franse
troepen die zich in bezet gebied bevinden, zullen worden beschouwd als
krijgsgevangen; Frankrijk moet onder Duitse controle demobiliseren: alle materieel
in bezet gebied valt de Duitsers ten deel, al het materieel in de vrije zone moet onder
Duits toezicht worden opgeslagen; Frankrijk mag in de vrije zone een troepenmacht
van 100 000 man handhaven teneinde de orde te verzekeren; Frankrijk mag tevens
zijn vloot behouden, maar de schepen moeten naar hun thuishaven terugkeren en
daar worden onttakeld; Frankrijk behoudt zijn koloniën; de Franse regering dient
dagelijks Fr 400 miljoen af te dragen voor het onderhoud van de bezettingstroepen.
Het voorspel voor de wapenstilstand begon tien dagen geleden, toen de Franse
opperbevelhebber, generaal Weygand, in de ministerraad, die op last van de uit Parijs
gevluchte regering in Cangé bij Tours bijeenkwam, pleitte voor onderhandelingen
met de Duitsers. Eerste minister Reynaud, die voor voortzetting van de strijd was en
de regering desnoods wilde overbrengen naar de koloniën in Noord-Afrika, werd
vier dagen later, toen de regering Bordeaux had bereikt, tot aftreden gedwongen. Hij
werd opgevolgd door de oude maarschalk Henri Philippe Pétain, die door Spaanse
bemiddeling de Duitsers om een wapenstilstand verzocht en om het openen van
onderhandelingen. Drie dagen geleden stemden de Duitsers daarmee in.
De opluchting in Frankrijk over de beëindiging van de vijandelijkheden lijkt groot.
Het land is verlamd door de snelle militaire nederlaag, die in het noordelijke deel
van Frankrijk enorme verwoestingen heeft aangericht. Van verzet tegen de Duitse
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troepen was de laatste dagen nauwelijks sprake en de wegen naar het zuiden zaten
potdicht door grote groepen Fransen, die voor de Duitsers uit vluchtten.
Inmiddels heeft de onder-staatssecretaris van Oorlog in het kabinet-Reynaud,
generaal Charles de Gaulle, vanuit Londen een oproep gedaan aan alle Fransen de
strijd tegen de Duitsers voort te zetten, in Frankrijk zelf en in de koloniën. De Gaulle
riep ‘de vrije Fransen’ op zich onder zijn bevel te scharen. Hij zou van plan zijn in
Londen een vrije Franse regering in ballingschap op te richten. De oproep van De
Gaulle heeft in Frankrijk tot dusverre nauwelijks enige reactie teweeggebracht.

In de trein in Compiègne accepteert Hitler (links) de Franse overgave.

Oproep van generaal De Gaulle om de strijd tegen Duitsland voort te zetten.

Vrede Italië-Frankrijk
ROME, 24 juni - Italië heeft, twee weken nadat het de oorlog heeft verklaard aan
Frankrijk en Engeland, een wapenstilstand met Frankrijk gesloten. Volgens het
akkoord blijft Italië de kleine zone die het in de maritieme Alpen heeft veroverd,
bezet houden en wordt een zone van vijftig kilometer gedemilitariseerd.
Italië was aanvankelijk neutraal gebleven na het uitbreken van de oorlog als gevolg
van de Duitse invasie in Polen. Mussolini had in augustus 1939 laten weten dat Italië
nog niet klaar was voor een oorlog, en had daarbij verwezen naar eerdere uitspraken
waaruit viel op te maken dat de oorlog was gepland voor 1942.
Ondanks toenemende protesten in Italië stuurde Mussolini toch langzaam aan op
oorlog. ‘Neutraliteit zou Italië voor een eeuw uit de rangen van de grote mogendheden
halen. Het fascistische regime zou voor de eeuwigheid in diskrediet zijn gebracht,’
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zei hij in het voorjaar. ‘Om een volk groot te maken moet het de strijd in worden
gezonden, zelfs als het daarvoor een trap voor zijn gat moet krijgen.’
De Duitse successen boden Mussolini de gelegenheid zijn verheerlijking van de
oorlog in praktijk te brengen. Na de oorlogsverklaring bleven grote Italiaanse
aanvallen aanvankelijk uit. Pas toen de Fransen op 17 juni een wapenstilstand
aanboden, gaf Mussolini bevel tot een aanval in de maritieme Alpen. De aanval had
weinig succes. Meer dan 7000 Italianen werden gedood, het leger boekte een kleine
terreinwinst, en het is al snel duidelijk geworden dat Italië niet in staat is tot een echte
aanval op het zuiden van Frankrijk.
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3.
ARP-leider en oud-premier Colijn bepleit in zijn brochure Op de grens van twee
werelden samenwerking met de Duitsers.

4.
De Britse vloot vernietigt de Franse vlooteenheden te Mers el-Kebir bij Oran. Pétain
verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Londen. →

9.
De RAF begint met nachtelijke bombardementen op Duitsland.

9.
De Duitse Evangelische Kirche protesteert tegen het euthanasieprogram van de
regering. →
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10.
Pétain wordt president van de Franse rompstaat. Laval wordt premier.

19.
Hitler stelt in een Rijksdagrede Groot-Brittannië voor om vrede te sluiten op basis
van de nu ontstane status-quo. →

19/20.
In Nederland wordt een groep van 231 vooraanstaande gijzelaars opgepakt als reactie
op de internering van Duitsers in Nederlandsch Oost-Indië. Ze worden op transport
gesteld naar concentratiekamp Buchenwald.

20.
Uit protest tegen de gelijkschakeling van het SDAP-dagblad Het Volk pleegt de
directeur van uitgeverij De Arbeiderspers Y.G. van der Veen zelfmoord.

21.
Met de plannen voor de aanval op de USSR wordt door het Duitse opperbevel een
begin gemaakt (operatie Barbarossa).

22.
De Britse minister van Buitenlandse Zaken wijst in een radiorede het Duitse
‘vredesaanbod’ van de hand.

24.
Door De Quay, Einthoven en Linthorst Homan wordt de Nederlandse Unie opgericht.
→

24.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

In Amsterdam verschijnt de eerste illegale Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen (Frans
Goedhart).

28.
Via de zender van de BBC gaat de eerste uitzending van Radio Oranje de lucht in.

30.
De Franse Vichy-regering demobiliseert de troepen in Noord-Afrika en Syrië.

30.
In de Declaratie van Havana verklaren delegaties van de Panamerikaanse Unie dat
overname van Europese kolonies op het westelijk halfrond door Duitsland voorkomen
zal worden.
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Triomfaal onthaal Hitler

Hitler met de Eiffeltoren als decor.

BERLIJN, 19 juli - Als grote overwinnaar in de oorlog heeft de Duitse Führer
Adolf Hitler vandaag Groot-Brittannië de vrede aangeboden en tegelijkertijd in het
geval van een voortzetting van de oorlog een grote Duitse overwinning in het
vooruitzicht gesteld. In een uitvoerige toespraak in de Rijksdag eiste hij de politieke
en militaire verdiensten van het tot nu toe behaalde oorlogssucces voor zich op. ‘Geen
andere staatsman’, aldus Hitler, ‘zou de Duitse natie een oplossing hebben durven
voorstellen, zoals ik dat heb gedaan’. Aan het adres van de Britten zei Hitler: ‘Ik zie
geen dwingende redenen om deze oorlog voort te zetten, ik betreur de slachtoffers
die zullen vallen. Ook mijn volk zou ik deze graag besparen.’
Het Duitse volk wil volgens inlichtingen van de Sicherheitsdienst een beslissing
inzake Groot-Brittannië nu de Britse luchtaanvallen op Duitsland de laatste weken
intensiever worden. Ondanks de vredesgeluiden die Hitler vandaag liet horen, lijkt
het toch dat hij de voorkeur geeft aan een uitschakeling van Groot-Brittannië op het
slagveld. De Duitse leiding bevindt zich in een roes van succes.
Hitler zelf heeft nog maar enkele weken geleden - op 25 juni - 's morgens vroeg
een opmerkelijk bezoekje aan Parijs gebracht. Hij liet zich voor de Eiffeltoren
fotograferen door zijn ‘hoffotograaf’ en bezocht onder meer ook het graf van Napoleon
in de Dôme des Invalides. Hier verklaarde hij dat Napoleons zoon, die in Wenen
begraven ligt, in de Dôme naast zijn vader zal worden bijgezet. Nog vóór het
middaguur had Hitler het juist veroverde Parijs alweer verlaten. Op 6 juli vervolgens
had Joseph Goebbels voor Hitler in Berlijn een triomfale ontvangst georganiseerd,
waarbij Hitler als een caesar was onthaald en de Rijksdag in de Kroll-opera was
bijeengekomen om in een uitbundig decor Hitler toe te juichen.

Nederlandse Unie gesticht
DEN HAAG, 24 juli - In advertenties in de avondbladen is de oprichting van een
nieuwe beweging aangekondigd, de Nederlandse Unie.
Oprichters van de Unie zijn de Brabantse hoogleraar dr. Jan E. de Quay, de
Rotterdamse politiecommissaris mr. Louis Einthoven en de Groninger commissaris
der Koningin mr. Johannes Linthorst Homan.
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Alle drie staan kritisch tegenover de vooroorlogse democratie. Met name Linthorst
Homan meent dat er een eind moet komen aan de slapheid en heilloze
volksverdeeldheid. De snelle militaire nederlaag en de vlucht van koningin en regering
lijken het bankroet van de parlementaire democratie te onderstrepen. Men wil de
politieke leegte nu opvullen.
In een ‘Manifest aan het Nederlandse Volk’ zegt het drietal achter de Nederlandse
Unie onder andere te willen streven naar ‘een nieuwe Nederlandse saamhorigheid’.
En: ‘Allereerst is nodig: Erkenning van de gewijzigde verhoudingen.’
Het Manifest: ‘Wij willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandse en
bezettingsautoriteiten.’ Grote groepen SDAP-ers sluiten zich bij de

Affiche van de Nederlandse Unie.

Unie aan. Op 16 juli was het 320 000 leden tellende NVV onder de NSB-er Henk
Woudenberg gesteld. Op 20 juli kwamen CPN en SDAP - met hun verwante
instellingen als bijvoorbeeld de Arbeiderspers van de socialisten - op Duits bevel
onder toezicht van ‘Kommissar’ Rost van Tonningen.

Franse oorlogsschepen branden in de haven van Mers el-Kebir.

Frans eskader vernietigd
PARIJS, 4 juli - Britse oorlogsschepen hebben vanmorgen in de haven van Mers
el-Kebir in Frans-Algerije een eskader van de Franse Middellandse-Zeevloot
aangevallen en vernietigd. Bijna dertienhonderd Franse schepelingen hebben daarbij
het leven verloren.
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Het Franse eskader, met de kruisers Dunkerqueen Strasbourg, stondonder
commando van admiraal Gensoul. Het lag sedert enige dagen voor anker in Mers
el-Kebir, sinds 1935 een belangrijke Franse marinebasis. Bij het ochtendgloren
verscheen op de rede een Brits vlooteskader onder admiraal Somerville. Deze
sommeerde zijn Franse collega zich bij hem te voegen teneinde de oorlog tegen
Duitsland voort te zetten, dan wel zich te laten ontwapenen in een Britse haven, dan
wel op te stomen naar de Antillen en de schepen daar te ontwapenen.
Admiraal Gensoul weigerde in te gaan op de sommatie. Daarop openden de Britten
het vuur. Zij doodden 1267 Franse zeelieden en brachten zware schade toe aan de
Franse schepen. Uit Londen kwam vanmorgen tevens het bericht dat alle Franse
schepen in Britse havens in beslag zijn genomen.
De aanleiding van de beschieting van Mers el-Kebir is gelegen in de vrees van de
Britse regering, dat de Duitsers zich meester zullen maken van de Franse
Middellandse-Zeevloot en daarmee een effectieve blokkade van de Straat van Gibraltar
zouden kunnen uitvoeren. In de wapenstilstandsovereenkomst, die twee weken
geleden tussen Fransen en Duitsers werd gesloten, is bepaald dat de Franse
oorlogsschepen naar hun thuishaven dienen terug te keren om daar te worden onttakeld
in het kader van de Franse demobilisatie. Vele Franse marinecommandanten schijnen
te aarzelen om gevolg te geven aan deze bepaling. Maar de Franse regering in de
vrije zone die zich inmiddels in het kuuroord Vichy heeft gevestigd, toont volgens
diplomatieke bronnen steeds meer de neiging tot vergaande samenwerking met de
Duitsers. Dit ook al omdat Londen geneigd zou zijn de ‘Vrije Franse regering’ die
in Groot-Brittannië is gevormd door kolonel Charles de Gaulle, te erkennen. De
beschieting in Mers el-Kebir heeft in Frankrijk tot heftige anti-Britse reacties geleid.
De regering in Vichy zou represaillemaatregelen overwegen tegen Britse koloniale
bezittingen en een bombardement op Gibraltar voorbereiden.

Kerk verwerpt euthanasie
BERLIJN, 9 juli - De protestantse Kerk in Duitsland heeft kritiek geleverd op het
euthanasieprogramma van de Duitse overheid. ‘Het is’, aldus een brief van de
zogenaamde Innere Mission, ‘niet te dulden dat zieke mensen voortdurend zonder
zorgvuldig onder zoek en zonder enige juridische bescherming, en ook zonder dat
de verwanten en de juridische vertegenwoordigers hier in worden gekend, louter
omwille van de doelmatigheid uit de weg worden geruimd’.
De Innere Mission doelt hierbij op het euthanasieprogramma van de nazi's dat de
deur wijd open heeft gezet voor de moord op geestelijk gehandicapten door middel
van injecties of gas. De Kerk vraagt zich af hoe ver de nazi's met hun
euthanasieprogramma denken te gaan. De praktijk tot nu toe leert, aldus de brief, dat
en masse mensen worden opgepakt die goed bij hun verstand en toerekeningsvatbaar
zijn. De Innere Mission gaat verder: ‘Wat voor grote vrees moet men verder
koesteren? Zal men stoppen voordat de tuberculosepatiënten aan de beurt zijn?...
Waar ligt de grens? Wie is abnormaal, asociaal, wie is hopeloos ziek? Wie is niet in
staat in een gemeenschap te functioneren?’
De brief van de Innere Mission heeft voor beroering in kerkelijke kring gezorgd.
Diverse gelovigen die er kennis van hebben genomen, hebben zich schriftelijk tot
de overheid gewend om uiting te geven aan hun bezorgdheid over het
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euthanasieprogramma. De autoriteiten lijken echter niet van plan het gevolgde beleid
te veranderen.
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3.
Estland, Letland en Litouwen worden Sovjet-republieken.

3.
Italiaanse troepen rukken Brits Somaliland binnen.

13.
De Battle of Britain barst los. →

17.
Griekenland mobiliseert in verband met de dreiging van de kant van Italië.

18.
In Ogdensburg (New York) besluiten president Roosevelt en de Canadese premier
Mackenzie King tot de instelling van een permanente Canadees-Amerikaanse
defensieraad.

19.
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De Man sticht in België een Duitsgezinde eenheidsvakbond, de Unie van Hand- en
Geestesarbeiders (Union des Travailleurs manuels et intellectuels).

20.
Op last van Stalin wordt Trotski in Mexico met een ijsbijl vermoord. →

21.
De NSB-leider van het NVV H.J. Woudenberg ontslaat de secretaris van de grootste
vakbond, G. van de Houven van de metaalbewerkersbond ANMB, die openlijk
geprotesteerd heeft tegen het ontslag van joodse vakbondsbestuurders.
ANMB-voorzitter H.J. van der Born is al enige dagen eerder ontslagen.

23.
De Duitse Luftwaffe begint met nachtelijke bombardementen op Londen.

26.
De Franse kolonies Niger en Tsjaad spreken zich uit voor het Comité der Vrije
Fransen van generaal De Gaulle. →

27.
Mussert stuurt Hitler een nota met het verzoek het Nederlandse volk op te nemen in
een op te richten Bond van Germaanse volkeren.

28.
De kolonies Kameroen en Kongo-Brazzaville spreken zich uit voor De Gaulle.

30.
De Duitse en Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop en Ciano
beslissen in een tweede Weense arbitrageuitspraak inzake Roemenië ten gunste van
de Bulgaarse aanspraak op Zuid-Dobroedsja en de Hongaarse aanspraak op
Zevenburgen.
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31.
Het eerste nummer van het illegale Vrij Nederland verschijnt.

Gestorven:
24.
Paul Nipkow (22-8-1860) Duits fysicus

Battle of Britain barst los

Links: kinderen zoeken bescherming. Rechts: Na een luchtaanval op Londen worden slachtoffers
geborgen.

LONDEN, 16 augustus - De Duitse luchtmacht heeft gisteren meer dan duizend
bommenwerpers en jachtvliegtuigen ingezet voor verhevigde aanvallen op Engeland,
aldus de Britse luchtmachtvoorlichtingsdienst.
Het gevechtscommando brak weer een record: 144 vijandelijke toestellen werden
vernietigd, het grootste aantal op één dag sinds het uitbreken van de oorlog.
Van de vroege ochtend tot de avond streden Spitfires, Hurricanes, en
luchtdoelgeschut en andere grondverdedigingswapens gisteren om de massale aan
vallen over een front van 500 mijl, van Plymouth tot de Tyne, te keren. Gisteravond
laat kwam de bevestiging dat 130 nazi-aanvallers door Britse jachtvliegers waren
vernietigd, elf door luchtdoelgeschut, twee door de infanterie, en één door een
Lewiskanon bij een zoeklichtpost.
Het aantal van gisteren is een record voor de kanonniers die het totaal aantal
neergeschoten vijandelijke toestellen sinds zondag op 33 hebben gebracht.
Hoewel de RAF-jagers gedurende de dag voor lange perioden in de lucht waren,
blijkt uit de berichten dat er tot dusver slechts 27 jachtvliegtuigen verloren gingen.
Op 13 augustus begonnen massale Duitse aanvallen op de Britse kuststreken.
Honderden vliegtuigen waren betrokken bij een serie luchtgevechten boven de
Kanaalkust, het grootste daarvan boven Portsmouth. De Duitsers hadden het duidelijk
gemunt op het Engelse marinegebied, maar de Britse jagers wisten hen daarbuiten
te houden.
De Duitsers pasten hun gebruikelijke tactiek toe om met de zon in de rug aan te
vallen. De Junkers, door jagers beschermd, kwamen in golven aan. Het vakmanschap
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waarmee vele toestellen werden gehanteerd, duidt er op dat de Duitsers nu meer
ervaren piloten inzetten dan tijdens sommige eerdere aanvallen.
Niettemin verloopt de slag om Engeland ongunstig voor Goerings Luftwaffe. Ook
na nachtelijke bombardementen op Londen blijft de Britse weerstand ongebroken.
De RAF blijkt zelfs in staat op 25 augustus Berlijn aan te vallen. De Slag om Engeland
is voorlopig voor Duitsland verloren.

Londen erkent Vrije Fransen
PARIJS, 7 augustus - In Londen hebben vandaag de Britse eerste minister Winston
Churchill en de Franse generaal Charles de Gaulle, leider van ‘de Vrije Franse regering
in ballingschap’, een akkoord getekend over wederzijdse erkenning en bijstand.
Londen erkent de zeggenschap van de vrije Franse regering over alle Fransen die
zich niet in bezet gebied bevinden en verbindt zich tevens ‘het integrale herstel van
de Franse onafhankelijkheid’ te waarborgen, zodra ‘de geallieerde legers’ de
overwinning zouden hebben behaald.
Deze erkenning van ‘de rebellenregering’ van De Gaulle betekent dat er nu twee
Franse regeringen zijn: de ene op het niet-bezette grondgebied in Frankrijk zelf, die
als haar zetel Vichy heeft gekozen en samenwerkt met de Duitsers, die drie kwart
van Frankrijk bezet houden, en de andere in Londen, die wordt gesteund door de
Britten en die kan rekenen op de steun van minstens vier Afrikaanse kolonies: Frans
Equatoriaal Afrika, Kameroen, Tsjaad en Djibouti. Bovendien zal de regering in
ballingschap mettertijd kunnen beschikken over een troepenmacht van ongeveer
honderdduizend man, voornamelijk Franse militairen die begin juni uit Dunkerque
naar Groot-Brittannië werden geëvacueerd. Deze manschappen worden op dit moment
gerekruteerd en van wapens en materieel voorzien.

Trotski sterft na aanslag
MEXICO, 21 augustus - Lev Trotski, de grote Russische revolutionair en organisator
van het Rode Leger tijdens de Oktoberrevolutie, is vandaag op 62-jarige leeftijd
overleden. Hij stierf aan de verwondingen die hem gisteren door Ramón Mercader
zijn toegebracht. De Spaanse communist Mercader, die, onder het voorwendsel dat
hij Trotski's oordeel over een artikel van zijn hand wildevragen, toegang tot de balling
had gekregen, sloeg met een ijsbijl zijn schedel in.
Zo is er een eind gekomen aan het leven van de man die samen met Lenin aan het
hoofd van de Russische Revolutie stond, maar die in de machtsstrijd die na Lenins
dood ontbrandde, tegen zijn aartsrivaal Stalin het onderspit moest delven. Hij werd
vermoord achter het

Trotski enkele uren voor zijn dood.
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bureau waaraan hij Stalins biografie zat te schrijven. Dat deze de opdracht tot Trotski's
moord heeft gegeven, betwijfelt vrijwel niemand.
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3.
De VS leveren 50 tweedehands destroyers aan Groot-Brittannië, dat op zijn beurt
bases op o.a. New foundland en Brits Guyana verpandt. Dit is het feitelijke begin
van de Lend-lease-programma's.

4.
In Londen formeert minister van Justitie Pieter Sjoerd Gerbrandy (ARP) een nieuwe
regering-inballingschap. →

5.
Vichy-Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de Londense regeringen
van België, Nederland en Noorwegen.

6.
Koning Carol II van Roemenië abdiceert ten gunste van kroonprins Michael. →

11.
Hitler stelt de invasie van Groot-Brittannië (operalie Seelöwe) uit tot 24 september.

Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus (red.), Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940]

11.
De Nederlandse SS wordt opgericht. →

12.
Italiaanse troepen vallen vanuit Libië Egypte aan en veroveren Solloem (As-Sallum).
→

16.
In de VS wordt algemene dienstplicht ingevoerd.

17.
Hitler besluit operatie Seelöwe voor onbepaalde tijd uit te stellen.

20.
De vesting Breendonk bij Antwerpen wordt als Polizeihaf-tungslager in gebruik
genomen.

23.
Mussert wordt in Berlijn door Hitler in audiëntie ontvangen. →

23.
Vichy-Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de Londense
regering-in-ballingschap van Polen.

23.
Een geallieerde poging om Dakar (Sénégal) te veroveren mislukt.

25.
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De Noorse premier Terboven stelt alle partijen - op de Nasjonal Samling van Quisling
na - buiten de wet.

26.
Japanse troepen vallen Frans Indo-China binnen.

27.
Italië, Japan en Duitsland sluiten in Berlijn het Driemogendheden pact. →

28.
De Nederlandse Kultuurkring wordt opgericht. →

Gestorven:
7.
Edmund Rumpler (4-1-1872) Oostenrijks vliegtuig-en autoconstructeur

27.
Walter Benjamin (15-7-1892) Duits links literatuurcriticus en schrijver

Driemogendhedenpact in Berlijn gesloten
BERLIJN, 27 september - Japan, Duitsland en Italië hebben vandaag een
Driemogendhedenpact gesloten waarin is vastgelegd dat de drie landen elkaar te hulp
zullen komen wanneer een van hen door een nu nog neutrale mogendheid wordt
aangevallen.
Het pact is een vervolg op het Japans-Duitse Anti-Kominternpact van 1936 tegen
de verspreiding van het communisme. Dit pact voorziet onder bepaalde
omstandigheden in een gezamenlijke verdediging tegen Rusland, maar is op losse
schroeven komen te staan door het Duits-Russische verdrag van vorig jaar.
De teleurstelling van Japan over dit akkoord was zo groot dat het aanvankelijk de
onderhandelingen staakte. Maar door tussenkomst van de Japanse minister van
Buitenlandse Zaken, Matsoeoka, is het nu toch tot een verdrag gekomen. Verwacht
wordt dat binnenkort ook landen als Hongarije, Roemenië en Tsjechoslowakije zich
bij het nieuwe pact zullen aansluiten.
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Het verdrag is volgens waarnemers vooral bedoeld om de neutrale Verenigde
Staten af te houden van een oorlog met de drie mogendheden.
Matsoeoka is van plan ook een neutraliteitsverdrag met Rusland te tekenen om
een oorlog in Mantsjoerije te voorkomen. Dat zou betekenen dat Japan zich volledig
op het zuiden kan richten, waar de Nederlandse, Franse en Britse koloniën als het
ware voor het grijpen liggen.

Hitler begroet de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Matsoeoka.

Minister-president dr. P.S. Gerbrandy.

Gerbrandy leidt kabinet in Londen
LONDEN, 4 september - Onder zeer sterke pressie van koningin Wilhelmina is het
in Londen verblijvende Nederlandse kabinet gewijzigd. Minister-president jhr. mr.
D.J. de Geer is hierbij aan de kant geschoven en heeft plaats gemaakt voor dr. P.S.
Gerbrandy (ARP), tot nu toe minister van Justitie.
Jonkheer De Geer had de boosheid van de Koningin gewekt die hem een gebrek
aan leiding en aanpassingsvermogen verweet. Het verzoek van de minister-president
of hij, vanuit Londen, twee weken met vakantie kon gaan naar Zwitserland, was voor
de vorstin de druppel die de emmer deed overlopen.
Op 23 augustus besloten de overige kabinetsleden dat jhr. De Geer moest opstappen.
Hij diende hierop zijn ontslag in waarna koningin Wilhelmina dr. Pieter Sjoerd
Gerbrandy tot formateur benoemde. Op 2 september had hij - op zijn eigen positie
na - een ongewijzigd kabinet samengesteld dat vandaag bij Koninklijk Besluit is
beëdigd.
Later in het jaar keert jhr. De Geer via Lissabon geruisloos in Nederland terug.

Nederlandse SS opgericht
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BERLIJN, 23 september - NSB-leider ir. A. Mussert heeft vandaag eindelijk zijn
lang begeerde audiëntie bij Hitler gekregen. Het enthousiasme van de Führer voor
zijn ‘Germaanse statenbond’ was echter aan de matige kant. Hitler troostte Mussert
met erop te wijzen dat de Rijkscommissaris de taak heeft de weg te effenen voor een
machtsovername door de NSB. Om dit doel te bereiken had Mussert op 11 september
besloten tot de oprichting van de Nederlandse SS vanuit de NSB.
Bij de officiële inauguratie zei hij dat de Nederlandse SS een antwoord is op de
dood van de Haagse WA-man Ton. Tot voorman van de nieuwe beweging - die als
wapenspreuk hanteert het devies ‘Mijn eer is trouw’ - is Henk Feldmeijer benoemd.
Eerder was Feldmeijer leider van de Mussertgarde. Ook heeft hij actief
Nederlanders geworven als vrijwilligers voor een opleiding bij de Duitse Waffen-SS
in Beieren. In een Oefeningsvoorschrift zegt de Nederlandse SS te zijn ‘een
nationaal-socialistische orde van mannen die het noordse kenmerk dragen en een
aaneengesloten gemeenschap van hun sibben’.

Troonsafstand Carol II
BOEKAREST, 6 september - Koning Carol II van Roemenië heeft vandaag afstand
gedaan van de troon. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon, Michael.
De positie van koning Carol, die onlangs zijn tienjarig jubileum heeft gevierd, is
onmogelijk geworden door de recente verdragen waarbij Roemenië is gedwongen
grote gebieden af te staan. Eind juni werden Bessarabië en de noordelijke Boekovina
na een Russisch ultimatum door Sovjet-troepen bezet en ingelijfd. Op 23 augustus
werd een verdrag met Bulgarije getekend waarin Roemenië de zuidelijke Dobroedsja
afstond. En ten slotte was er op 30 augustus de ‘Wiener Schieds-spruch’ waarbij
Duitsland en Italië Roemenië dwongen de noordelijke helft van Transsylvanië aan
Hongarije af te staan.
Aan deze arbitrale beslissing was direct Roemeens-Hongaars overleg voorafgegaan,
dat evenwel mislukte. Na besprekingen met de Roemeense minister van Buitenlandse
Zaken Manoilescu en diens Hongaarse ambtgenoot Csáki besloten de Duitse en
Italiaanse ministers Ribbentrop en Ciano in Wenen zelf de grens vast te stellen.
Hongarije kreeg aldus 45 000 vierkante kilometer van Zevenburgen, met onder meer
de belangrijke stad Cluj (Koloszvar). De Roemeense minister Manoilescu viel flauw
toen hij de nieuwe grens onder ogen kreeg. Met het gebied gaan één miljoen
Roemenen naar Hongarije over. Roemenië is, zonder dat er één schot is gelost, binnen
twee maanden meer dan een derde van zijn grondgebied en rond een derde van zijn
bevolking kwijtgeraakt.
Vlak voor zijn aftreden heeft Carol vrede gesloten met de fascistische IJzeren
Garde en hun leider Horia Sima, in de regering opgenomen. De rampen sindsdien
hebben daarin verandering gebracht: de gepantserde trein waarmee Carol en zijn
minnares Magda Lupescu vanochtend Boekarest verlieten, vertrok onder een hagel
van kogels van Gardisten.
Aan het vertrek van Carol is de vorming van een nieuwe regering voorafgegaan.
Premier is de sterke man van het land, generaal Ion Antonescu, die zich kleedt in het
groene hemd van de IJzeren Garde en zich ‘Conducatorul’ (Leider) noemt.
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Colombia kiest voor Geallieerden
BOGOTÁ, september - De Colombiaanse president Eduardo Santos heeft de Duitse
luchtvaartmaatschappij SCADTA geconfisqueerd. De maatschappij is omgedoopt
in Avianca, waarvan het eigendom gedeeld wordt door de Colombiaanse regering
en Pan American Airlines.
SCADTA, waarvan veel piloten ex-officieren van de Luftwaffe waren, vormde
een directe bedreiging voor het Panama-kanaal, dat bereikbaar is vanaf Colombiaanse
vliegvelden. De maatschappij is de oudste luchtvaartmaatschappij in Zuid-Amerika.
De uitwijzing van de Duitsers en de vervanging door een gedeeltelijk Amerikaans
belang wordt door de Verenigde Staten toegejuicht. Het wordt beschouwd als een
bewijs dat Colombia bereid is te kiezen voor de Geallieerden en tegen de
as-mogendheden.

Offensief Italië tegen Egypte
TRIPOLI, 12 september - Italiaanse troepen in Cyrenaica zijn een offensief begonnen
tegen Egypte. Mussolini had al twee keer eerder opdracht gegeven tot een aanval,
maar zijn generaals zeiden dat hun uitrusting onvoldoende was.
De Italiaanse opperbevelhebber in Cyrenaica, generaal Rodolfo Graziani, wilde
liever wachten tot er tanks waren aangevoerd, maar Mussolini gaf het bevel
onmiddellijk aan te vallen. Duitse hulp heeft hij afgeslagen.
De Italiaanse troepen stuitten op weinig tegenstand en zouden Sidi el-Barrani
innemen, maar het geïmproviseerde offensief zou stilvallen door het uitblijven van
versterkingen.
In Oost-Afrika hadden Italiaanse troepen al eerder successen geboekt. In juli is
een aantal plaatsen in Soedan veroverd vanuit Abessinië, en daarna is ook Brits
Somaliland ingenomen.

Nederlandse Kultuurkring
AMSTERDAM, 28 september - De Amsterdamse hoogleraar in de archeologie en
de kunstgeschiedenis, G.A.S. Snijder, heeft de Nederlandse Kultuurkring opgericht,
met de bedoeling een bundeling te vormen van diegenen die op cultured gebied van
zins zijn in nationaal-socialistische geest met de bezetter mee te werken.
Rond Snijder hebben zich onder anderen dr. Hannema, de directeur van het Museum
Boymans in Rotterdam, de Leidse hoogleraar J. de Vries, dr. F. Vermeulen van
Monumentenzorg, de kunstschilder J. Nachenius en de filosoof dr. T. Goedewaagen
geschaard.
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3.
De regering-Laval van Vichy-Frankrijk verleent de joodse Fransen een discriminatoir
statuut.

3.
Hitler ontmoet Mussolini op de Brenner pas. Besloten wordt Gibraltar aan te pakken.

6.
Het Nederlandse overheidspersoneel krijgt de Ariërverklaring ter ondertekening
voorgelegd. →

7.
De Duitsers voeren een tweede groep zogenaamde Indische gijzelaars 116 man) naar
Buchenwald. Onder hen bevinden zich kamerleden en hoogleraren.

8.
Duitse troepen bezetten Roemenië.

12.
Maarschalk Keitel laat weten dat Hitler operatie Seelöwe (Engelse invasie) tot voorjaar
1941 heeft verschoven.

16.
In Warschau wordt een getto gevormd.
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17.
Nederlanders ouder dan 14 jaar moeten een persoonsbewijs bij zich hebben. →

18.
De Burmaweg, essentieel voor de militaire bevoorrading van China, wordt door de
Britten heropend. Onder druk van Japan was de weg op 18 juli afgesloten.

18.
De pro-Duitse Vlaamse priester-schrijver Cyriel Verschaeve wordt door de Duitse
autoriteiten benoemd tot voorzitter van de Vlaamse Cultuurraad.

24.
Op de terugreis van het bezoek aan Franco ontmoet Hitler Pétain in Montoire. →

24.
De Nederlandsche Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Christelijk
Gereformeerde Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit protesteren bij Seyss-Inquart tegen het ontslag van joodse ambtenaren.

28.
Italië valt Griekenland binnen.

31.
De regering-Pierlot wordt na aankomst van de premier en minister Spaak uit Spanje
gereorganiseerd. →

Geboren:
9.
John (Winston) Lennon (†8-12-1980) Brits popmusicus
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Gestorven:
19.
Suze Groeneweg (4-3-1875) Nederlands SDAP-politica

Pétain houdt de boot af
BERLIJN, 24 oktober - De Duitse Führer Adolf Hitler heeft vandaag in een gesprek
met de leider van het Franse Vichy-bewind, Pétain, aangedrongen op Franse steun
in de strijd tegen Groot-Brittannië.
Tijdens het gesprek in Montoire verlangde Hitler dat Vichy-Frankrijk zijn
Afrikaanse troepen en zijn onderzeeërs inzet tegen Britse gebieden en de Britse vloot.
Frankrijk is tot herstelbetalingen aan Duitsland verplicht, maar kan een aandeel
hebben in de oorlogsbuit indien Groot-Brittannië is verslagen, aldus Hitler.
Maarschalk Pétain hield echter de boot af. Hij verwees naar de uitputting van zijn
land door de verloren oorlog en verlangde een repatriëring van Franse
krijgsgevangenen uit Duitsland. Desalniettemin verklaarde Pétain zich in beginsel
bereid om de Duitsers te steunen, maar wilde eerst nadere details bestuderen. Pétain
heeft echter, ook vandaag, in het geheim de Britse premier Churchill op de hoogte
gesteld van het Franse voornemen Duitsland geen steunpunten in Frans Afrika te
verschaffen, en geen koloniaal gebied ter beschikking te stellen voor de strijd tegen
Engeland.
De weigering van Pétain betekent na de weigering van de Spaanse staatschef
Franco om aan de kant van Duitsland mee te strijden de tweede diplomatieke tegenslag
in korte tijd voor Hitler. Deze had Franco gisteren in Hendaye gesproken, waar de
Spaanse dictator vooral gewezen had op de moeilijke economische situatie van zijn
land en de kwetsbaarheid van zijn kusten voor militaire aanvallen. Bovendien leek
Franco niet overtuigd te zijn van Hitlers zelfverzekerdheid in de strijd tegen Engeland.
Telkens weer heeft Hitler de laatste weken gezegd dat Groot-Brittannië op het
punt staat te worden verslagen, maar in werkelijkheid is duidelijk dat er voorlopig
geen kans is op het bereiken van dit doel. Uit een verklaring van het Duitse leger
van twee weken geleden valt af te leiden dat tot volgend voorjaar wordt gewacht met
een mogelijk beslissende slag. Tot die tijd wordt Engeland, aldus de verklaring,
‘politiek en militair onder druk gezet’.
Met Mussolini heeft Hitler begin oktober al gesproken over een aanval op
Groot-Brittannië via Afrika en Gibraltar teneinde daar de Britse legers te kunnen
treffen.

Persoonsbewijs in Nederland ingevoerd
DEN HAAG, 17 oktober - Het Duitse gezag heeft bevolen dat elke Nederlander
ouder dan 14 jaar een persoonsbewijs bij zich dient te hebben.
Met het ontwerp van het persoonsbewijs is het hoofd van de Inspectie
Bevolkingsregisters, Jacob Lentz, belast. Lentz, die vroeger ambtenaar was op de
Haagse gemeentesecretarie, heeft een legitimatiebewijs ontworpen dat volgens de
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experts in Duitsland aanzienlijk beter tegen vervalsing beschermd is dan het Duitse
persoonsbewijs. In het ontwerp van Lentz is een ondergrondpatroon opgenomen met
paarse drukinkt dat onzichtbaar wordt als het wordt beschenen met een kwartslamp.
De tekstdruk is uiterst gevoelig voor het oplosmiddel aceton. Het persoonsbewijs
bevat voorts een foto, afdruk van de rechterwijsvinger en een handtekening.

Ariërverklaring overheidspersoneel
DEN HAAG, 30 oktober - Uit de terugontvangen Ariërverklaringen van ambtenaren
blijkt dat bij de overheid in totaal 2535 joden werken.
Op 6 oktober kregen namens de secretarissen-generaal alle mensen in
overheidsdienst een zogeheten Ariërverklaring ter invulling aangeboden. Hierop
diende men aan te geven of men zelf - of de eventuele echtgenote-aldan niet jood is.
Joden dienden daarbij tevens de namen op te geven van de ouders en grootouders
alsmede het eigen inkomen en het vermogen.
Deze maatregel kwam een week na een rondschrijven van het ministerie van
Binnenlandse Zaken waarin vermeld werd dat de Duitsers elke benoeming of promotie
van een joodse ambtenaar hebben verboden.

Belgische regering-in-ballingschap
LONDEN, 31 oktober - Een ministerieel besluit heeft de samenstelling en
bevoegdheidsverdeling van de in Londen gevormde Belgische regering in ballingschap
geregeld. Vier ministers, twee katholieken, een socialist en een extra-parlementair,
maken er deel van uit: premier Hubert Pierlot, Albert de Vleeschauwer, Paul-Henri
Spaak en Camille Gutt.
De Londense regering is het restant van het vooroorlogse kabinet-Pierlot, dat na
de Belgische capitulatie naar Frankrijk is gevlucht, teneinde, in tegenstelling tot
koning Leopold III, de oorlog tegen Duitsland voort te zetten.
Door de loop van de gebeurtenissen was het kabinet echter aan de oorlogskansen
gaan twijfelen. De Vleeschauwer kon ten slotte zijn collega's toch overreden de
oorlog vanuit Londen voort te zetten.
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5.
Franklin Delano Roosevelt wordt voor een derde ambtstermijn gekozen tot president
van de VS. →

7.
De Vlaamse en Waalse Cultuurraden worden in Brussel plechtig in functie gesteld.

10.
Staf de Clercq stelt zijn Vlaams Nationaal Verbond ter beschikking van de bezetter.

12.
De Russische volkscommissaris van Buitenlandse Zaken Molotov bezoekt Berlijn
en stelt onacceptabele voorwaarden voor de toetreding van de USSR tot het
Driemogendhedenpact.

14.
Als vergelding van een RAF-bombardement op München wordt de Zuidengelse stad
Coventry door de Luftwaffe in de as gelegd. →
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15.
Tot nu toe zijn er 350 000 Poolse joden in net getto van Warschau geconcentreerd.

19.
Koning Leopold III bezoekt te Berchtesgaden Hitler.

20.
Hongarije treedt toe tot het Driemogendhedenpact.

21.
Griekse troepen veroveren Koretsa, de derde stad van Albanië, op de Italianen. →

22.
De Mans gelijkgeschakelde eenheidsvakbond de Unie van Hand- en Geestesarbeiders
(Union des Travailleurs manuels et intellectuels) komt in de openbaarheid. →

23.
Roemenië en Slowakije treden toe tot het Driemogendhedenpact.

23.
Het eerste nummer van De Waarheid, illegaal blad van de verboden CPN, komt van
de stencilmachine. →

23.
Enkele honderden mensen worden in Zuid-Holland door de SD opgepakt. →

25/26.
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Studenten protesteren tegen het ontslag van joodse hoogleraren, rechters en
ambtenaren. →

28.
De Roemeense ex-premier N. Jorga wordt door leden van de fascistische IJzeren
Garde vermoord.

Gestorven:
4.
Manuel Azaña y Diaz (10-1-1880) Spaans schrijver, vertaler en politicus

9.
Arthur Neville Chamberlain (18-3-1869) Brits politicus

Eenheidsvakbond opgericht
BRUSSEL, 22 november - De meerderheid van de leiders van de christelijke en
socialistische vakbonden in België is bereid gevonden de activiteiten te hervatten.
Met De Man heeft het Belgisch Vakverbond (BVV) een nieuwe vorm gekregen. Hij
is voorstander van een autoritaire, corporatieve arbeidersorganisatie, die trouw blijft
aan de koning. Zo stimuleerde hij de oprichting via het nieuwe BVV, het Algemeen
Christelijk Vakverbond (ACV) en de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden
van België (ACLVB) van een federatieve syndicale unie van Belgische arbeiders.
Dit initiatief ging de bezetter niet ver genoeg.
Vandaag ziet het eenheidssyndicaat het licht, onder de benaming ‘Unie van Handen Geestesarbeiders’ (UHGA). Dit syndicaat vervangt alle bestaande politieke
verenigingen. Naast de christelijke, socialistische en liberale vakbonden, zijn ook de
Vlaamse Arbeidsorde en het Vlaams Nationaal Syndicaat erbij aangesloten.

Illegale krant ‘De Waarheid’ verschijnt
AMSTERDAM, 23 november - Nadat op 25 juli al de Nieuwsbrief van Pieter't Hoen
(pseudoniem van Frans Goedhart) is verschenen en op 31 augustus Vrij Nederland,
is nu als illegale krant De Waarheid verschenen.
‘De grote kapitaalbezitters zijn de oorlog begonnen, maar wij, arbeiders en arme
plattelandsbevolking zullen er een einde aan moeten maken en daarmee aan het
gehele gehate kapitalisme,’ aldus een oproep in dit eerste, acht gestencilde pagina's
tellende nummer.
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Grieken slaan Italiaans offensief af
ATHENE, 13 november - Het Griekse leger heeft de invasie van Italiaanse troepen
afgeslagen. Het derde Griekse legerkorps onder leiding van generaal Tsolakoglou
bereidt een tegenoffensief voor. De succesvolle verdediging van het Griekse leger
is een tegenslag voor Mussolini die had gehoopt via een simpel ultimatum militaire
steunpunten te kunnen veroveren in het ideologisch verwante Griekenland.
Dat ultimatum bereikte de regering van Ioannis Metaxas, de Griekse premier, in
de vroege morgen van 28 oktober. Italië eiste daarin het recht om enkele belangrijke
steunpunten te bezetten. Metaxas' antwoord was ‘nee’. Italiaanse troepen overschreden
daarop de Albaans-Griekse grens, maar stuitten op hardnekkige weerstand van de
Grieken. In de twee weken die volgden wisten ze de Italianen steeds verder terug te
dringen. Het besluit van Metaxas om de Italianen na hun ultimatum daadwerkelijk
te bestrijden, was bovenal pragmatisch. Hoewel Metaxas zich zowel door Hitler als
door Mussolini heeft laten inspireren, heeft hij vanaf zijn staatsgreep behoedzaam
weten te voorkomen dat Griekenland bij het bondgenootschap van de asmogendheden
betrokken zou raken. In april 1939 klopte hij bijvoorbeeld in Londen en Parijs aan
voor steun tegen eventuele Italiaanse agressie. Italië had kort daarvoor Albanië bezet.

Roosevelt gekozen voor derde termijn
WASHINGTON, 5 november - Roosevelt heeft voor de derde achtereenvolgende
keer de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De cijfers liggen dit keer
lager dan in 1936: 27,2 miljoen Amerikanen hebben op de president gestemd, 22,3
miljoen op de Republikeinse kandidaat Wendell Willkie. Vooral het aantal kiesmannen
ligt aanzienlijk lager: 449 voor Roosevelt, 82 voor Willkie. Dat Roosevelt steun
verliest, vooral in de conservatieve kringen van zijn partij, is voor een deel toe te
schrijven aan de controverse die is ontstaan over zijn kandidatuur: hoewel er geen
wetgeving over bestaat is het steeds praktijk geweest dat een president niet langer
dan twee ambtstermijnen aanbleef. Roosevelt maakte duidelijk dat hij niet echt
streefde naar een derde termijn, maar dat hij die ook niet wilde weigeren.

Bombardement Coventry
LONDEN, 16 november - Een luchtaanval op Coventry heeft eergisteren naar
schatting duizend inwoners het leven gekost. De veertiende-eeuwse kathedraal en
diverse andere gebouwen werden vernietigd. De Duitse aanvallers wierpen naar
schatting 450 ton aan bommen uit over de stad. De omvang van de aanval was
vergelijkbaar met het grootste nachtelijke bombardement tot dusver op Londen.
Luchtdoelgeschut hield de vijandelijke bommen werpers op zeer grote hoogte,
waardoor het bombarderen van industriële doelen ernstig werd bemoeilijkt. Maar
het verlies van levens en de schade in de stad waren ernstig.
Voorafgaand aan het hevige bombardement zetten brandbommen Conventry op
tal van plaatsen in lichterlaaie. Slechts twee vijandelijke vliegtuigen konden worden
neergeschoten. In totaal namen naar schatting vijfhonderd toestellen aan de aanval
deel. Behalve de kathedraal werden onder meer twee kerken, clubs, bioscopen,
publieke schuilkelders, openbare zwembaden,
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Verwoeste kathedraal van Coventry.

een school, een politiebureau en een postkantoor vernietigd. Door schade aan de
waterleiding had de brandweer onvoldoende water om de vele branden te blussen.

SD arresteert vermeende verzetsstrijders
ROTTERDAM, 23 november - Loslippigheid heeft geleid tot de arrestatie door de
Sicherheitsdienst van enkele honderden mensen in Zuid-Holland op beschuldiging
van lidmaatschap van de verzetsgroep De Geuzen.
De kern van De Geuzen is gevonden op de Schiedamse werf Wilton-Fijenoord
waar men onder andere wapens en explosieven verborgen had.
Onder de gearresteerden bevindt zich ook de oprichter van De Geuzen, de in
Haarlem wonende Bernard IJzerdraat. ‘Geuzen denken aan de bevrijding van het
vaderland, de vernietiging van de NSB en de terugkeer van Oranje’, heeft IJzerdraat
geschreven.

Studentenstaking tegen ontslagen
LEIDEN, 26 november - Als protest tegen het ontslag van joden in overheidsdienst,
is aan de Leidse universiteit een studentenstaking uitgebroken. De actie volgt op een
soortgelijk protest aan de TH in Delft twee dagen geleden. In Leiden is de staking
ontstaan na een felle rede van de hoogleraar in het handelsrecht en burgerlijk
procesrecht, mr. R.P. Cleveringa.
Prof. Cleveringa werd na het incident gevangengenomen; de Duitsers sluiten de
studies in Delft en Leiden en laten het onderwijs na de kerst vakantie hervatten.
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5.
Groot-Brittannië en Vichy-Frankrijk sluiten een geheime overeenkomst over een
status-quo in de Franse koloniën.

6.
Na de mislukte aanval op Griekenland ontslaat Mussolini opperbevelhebber
maarschalk Badaglio. Generaal Cavallero volgt hem op.

6.
De derde fase van de ‘Oorlog van 100 regimenten’ in China wordt afgesloten. →

7.
Hitler ziet af van operatie Felix, annexatie van Gibraltar.

10.
Het Britse 8ste Leger onder commando van generaal Wavell, valt de Italianen in de
Cyrenaica (Libië) aan. →
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11.
De Franse regering-Vichy draagt de Belgische goudvoorraad over aan de Duitse
wapenstilstandscommissie in Wiesbaden.

12.
Met de inneming van Sidi Barani op de Italianen keren de kansen in Noord-Afrika
voor de Engelsen.

13.
Hitler decreteert de voorbereiding van de operatie Marita: invasie van Griekenland.

14.
Het staatshoofd van Vichy-Frankrijk, Pétain, ontslaat minister van Buitenlandse
Zaken, Laval. →

16.
Britse troepen evacueren El-Wak in Brits Somaliland.

18.
Hitler decreteert de voorbereiding van de op 15 mei 1941 voorziene aanval op de
USSR, operatie Barbarossa.

22.
De Britse minister van Oorlog, Anthony Eden, wordt benoemd tot minister van
Buitenlandse Zaken. Zijn voorganger Halifax gaat de plaats innemen van de overleden
ambassadeur te Washington, Lord Lothian.

29.
President Roosevelt roept via een radiorede op tot steun aan Groot-Brittannië en zijn
bondgenoten, en bestempelt de VS als arsenal of democracy.
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-. In België komen twee weerstandsgroepen tot stand: de Mouvement National Beige
(MNB) van Camille Josset en in het Luikse L'Armée de la Libération (AL) van onder
anderen oudminister Delfosse.

Gestorven:
21.
Francis Scott Key Fitzgerald (24-9-1896), Amerikaans schrijver

Brits succes in N-Afrika
TRIPOLI, 10 december - Britse troepen in Egypte hebben een onverwachte aanval
uitgevoerd op de Italiaanse eenheden en hebben deze teruggedreven richting Tripoli.
Hoewel de Italianen een numeriek overwicht hebben, worden zij sterk onder druk
gezet door de mobielere en beter getrainde Britse troepen. De Britten zouden Sidi
el-Barrani heroveren en doorstoten naar Tobroek.
Het Britse tegenoffensief was mogelijk doordat Mussolini zijn troepen niet wilde
concentreren in Noord-Afrika en tegelijkertijd de oorlog tegen Griekenland wilde
voortzetten. Omdat hij daarnaast Duitse hulp in Noord-Afrika bleef weigeren, waren
de Italiaanse troepen niet in staat een echte doorbraak te forceren.
Bovendien is de helft van de Italiaanse gevechtsvloot buiten werking gesteld. Op
11 november voerde een Brits eskader, geleid door het vliegdekschip Illustrious, een
vernietigende aanval uit op de voor anker liggende marineschepen in de Zuiditaliaanse
havenstad Taranto.

Pétain ontslaat Laval
PARIJS, 14 december - Het staatshoofd van Vichy-Frankrijk, maarschalk Pétain,
heeft gisteravond volkomen onverwacht en tot onverholen ergernis van de Duitse
ambassade in Parijs, de tweede man van het regime, minister van Buitenlandse Zaken
Pierre Laval ontslagen.
Zo groot is de woede van de Duitsers, dat ambassadeur Otto von Abetz onmiddellijk
vanuit de bezette zone naar het zuiden is gereisd om namens Berlijn zijn beklag te
doen over de handelwijze van de Vichy-regering. Laval was de vertrouweling van
Von Abetz en de enige figuur uit de regering van het onbezette gebied die redelijke
contacten had met de Duitse bezetters.
Ook in Vichy zelf heerst grote verwarring over de motieven van Pétain voor het
plotselinge ontslag. Er gaan geruchten dat Laval te veel zou hebben aangedrongen
op actie van Vichytroepen in de Franse kolonie Tsjaad, die in handen is gevallen van
de aanhangers van Charles de Gaulle, de Franse generaal die in juni in Londen een
tegenregering heeft gevormd en de voortzetting bepleit van de oorlog tegen Duitsland.
Een actie tegen de gaullisten in Tsjaad zou de Vichyregering in direct conflict brengen
met Groot-Brittannië en zij zou mogelijk de steun en erkenning verspelen, die zij nu
nog ondervindt van de zijde van Washington.
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Anderzijds lijkt dit argument te schraal. Niet alleen Laval, ook andere leden van
de Vichy-regering, onder wie Pétain zelf, hebben de afgelopen weken in bedekte
termen te verstaan gegeven dat zij meer aan Duitse zijde bij het conflict met
Groot-Brittannië betrokken zouden willen worden, als Berlijn daar betekenende
concessies op het gebied van de binnenlandse soevereiniteit tegenover zou stellen.

Onafhankelijkheid
Men neemt daarom in diplomatieke kringen in Vichy aan dat Pétain Laval vooral
heeft ontslagen omdat deze tegenover de Duitsers te veel als alleenvertegenwoordiger
van Vichy optrad. De maarschalk zou daarmee ook zijn onafhankelijkheid ten opzichte
van Berlijn hebben willen demonstreren tegenover degenen, die hem verwijten te
zeer naar de pijpen van de Duitse bezetters te dansen.
De reactie in Duitse kring op het ontslag - generaal Keitel sprak gisteravond al
over ‘het in de hoek zetten’ van de Vichy-regering - maakt het waarschijnlijk dat
Pétain over niet al te lange tijd zal worden gedwongen de beroepspoliticus Laval
weer in zijn regering op te nemen. Pétain heeft als opvolger van Laval admiraal
Darlan aangewezen, maar deze benoeming is door Berlijn en door de Duitse
ambassade in Parijs genegeerd.
Laval, die voor de oorlog al een tiental keren een ministerpost bekleedde en ook
vier keer eerste minister was in elkaar snel opvolgende kabinetten, heeft voorlopig
huisarrest opgelegd gekregen. Hij verblijft op zijn kasteel in zijn geboortedorp
Châteldon in Auvergne.

Rode guerrilla-oorlog in Noord-China
YENAN, 6 december - In Noord-China is de derde fase afgesloten van de zogenaamde
‘Oorlog van 100 regimenten’. Deze guerrillacampagne die in augustus is begonnen,
wordt uitgevoerd door troepen die hoofdzakelijk uit het communistische ‘Achtste
Leger’ afkomstig zijn. Het voornaamste doel van de succesvol verlopen
guerrilla-acties waren spoorwegen en andere verbindingslijnen van het Japanse leger
en met de Japanners samenwerkende legers. 115 regimenten namen deel aan de acties
achter de frontlinies. Veertig ervan stonden onder bevel van de communistische
leiders Liu Bocheng en Deng Xiaoping. De 38-jarige Deng die in Frankrijk heeft
gestudeerd en deelnam aan de Grote Mars, behoort tot de jonge garde onder de
militaire leiders van het communistische leger.
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