


R.K. KERK REAGEERT OP RUSSISCHE 

REVOLUTIE•• MET EEN -WONDER
DE RUSSISCHE TSARENFAMILIE HEEFT ALTI.JD OP VEEL 

STEUN VANUIT HET VATICAAN KUNNEN REKENEN. OOK 

NA DE REVOLUTIE BLEEF HET RUSSISCHE VOLK ZEER 

GELOVIG MAAR ZI.J VOELDEN ZICH TOCH DOOR DE R.K. 

KERK IN DE STEEK GELATEN. KARDINAAL EUGENIO PA

CELLI, DE LATERE PAUS PlUS XII, KWAM IN 1917 IN VA

TICAANSE DIPLOMATIEKE DIENST EN WAS EEN GROOT 

DENKER. HI.J BEDACHT OOK HET "WONDER VAN FATI

MA· IN PORTUGAL. IN 1917 VERSCHEEN MARIA DAAR 

AAN 3 ANALFABETE HERDERSKINDEREN. DEZE KIINDE
REN BRACHTEN O.A. DE SPECIFIEKE WAARSCHUWING 

TEGEN HET COMMUNISME OVER VAN MARIA, OMDAT 

DIT ZOU LEIDEN TOT WERELDWI.JDE VERVOLGING VAN 

DE KERK. ER BRAK EEN EPIDEMIE VAN ANGST UIT ON

DER DE KATHOLIEKEN IN EUROPA. DE MARIAVERSCHIJ

NINGEN MET DE DAAROP VOLGENDE BOUW VAN MARIA 

KAPELLEN NAM EEN ENORME VLUCHT••••••• 





E R SISCH 
CHOON EI VAN HET V DRI T 





AFFICHE UIT 1920 
NAAR 0 TWERP VAN A. RADAKOW 

D ECONOMISCHE SITUATIE IN RUSLAND BLEEF 
OOK NA DE REVOLUTIE ZORGELI.JK. ER WAS ERG 
VEEL LEED OND R DE LAAG OPGELEIDE BEVOL
KING. ET RODE KR IS HIELD IN HET ESTEN, 
DUS OOK IN NEDER D, INZAM LlNGSA lES. 
LENIN BEGREEP ECHTER DAT HI.J NIET OP LANG
DUR GE STEUN UIT HET WESTEN KON REKENEN 
EN STARTTE DAARO EN NDERWI.JSCAMPAG
NE. AAR HET VOLK BLEEF ARM EN HONGERIG. 

De vrouwen 
van Stalin 
In 19 I9 trouwde Stalin 
met zijn tweede vrouw, 
Nadja Alliloejewa, die 
had meegevochten in 
de revolutionaire 
gelederen. Ze was een 
vrouw met een vrolijk 
humeur. Onder de 
tirannie an haar - ook 
in de hui lijke kring 
d poti he echtgenoot 
veranderde ze in een 
zwijgzaam wezen. Het 
~hijntdat zeafen toe 
de tilte erbrak om 
Statin zeer gedurfde 
verwijten te maken. 
'Je bent een beul, een 

fschuwelijke beul!' 
hoorde de lijfbediende 
van talin haar eens 
r epen. 'Je martelt je 
Loon, je martelt je 
vrouw, je martelt het 
hele Ru i. che volk!' 
Op 10 novem ber 1932 
meldde de Prawda: 
'een actief en trouw lid 
van de partij, 
kameraad Nadja 
Sergejewna 
Allilo jewa, is in de 
nacht van 9 november 
overleden.' Werd z 
vermoord? Het schijnt 
dat ze uit wanhoop 
zelfmoord pleegde. 
Haar dochter Swetlana 
zou later naar het 
Westen luchten en 
veel publiciteit krijgen 
vanwege haar 
ont hullende 
verklaringen. Na de 
dood van Nadja 
haalde Stalin een 
andere vrouw naar het 
Kremlin: de 
verleldelïke Rosa 
Kaganowitsj. 



H t doodenveld van Buzuluk, 
waar Dr. Nansen dertigdui. 
zend naakte, bevl'oren lijken 
zag liggen, opent de reeks 
foto', die den gruw~1 van 
den dood in àl zijn verschrik
kelijkheid hier laten zien, 
om op le wekken tot offer
vaardighe.id en medelijden I 

Yep] 
.~ell)akk ... 

1ij keI' zou het 
,~"'\Ve<'.'t ziju om 

<Ie Z00 llllo"rijp ude 
foto',", di de IJl'lide Ol'gtlni

8üti 's, \V Ik' dp II:llltl<'11 irH'ell
~e 'lagelI 1I LJhcu llJ stel'\' nel Uuslaud 

te llelpell, te \\,etell !let )i'uu 'en-Comité PU 

!leL "Hoo<ie Kruis", oos " l'zo<:hLLll I. l'l']1ru
dll(;eel'l'n, h'l'lIg tI' gCI'en ah t ,'ers('1I!'ikkelijl;: 

"O(,l' pnbli<:nLip. 10,11 zulks zon ons de O[)ul('rJ,iu~ \\' 'Ikl' 
wij sleilig te llooreu I;:l'i:i.;; 11 uit dell kl'ill;!; OIlZt'!' lez l'S d:lt 

zulke bepldcn te argyijselijl, zijn omgetoolll tc \1'0 l'(\l!n, bl'S!J<Il'CII, 
:\raal' '" ge1ûovell dat de zaak, de goede zaal" lift 111PO, 'IJelijl;: 
hulplJetoou d<.l'lrllJee slceiJt ;; dieud zou zijn geln'l'st ell ,,'e Illceueo 
uat IYC ('Pij ,('bittcrcmle "el ;;<:nllcid, te toonen I\'ell;: een onUn,dijk!' 
lllacllt 11 Il'ell;: l't'O gew ldige ],l'aeht el' jui'st "an de Ulnslratiepel's 
ill zulke gel'al1E;n uit;'::1U1I ["1 u, j:UUIIH'l'Jijl;: ollg'ehruil,t ,'ourhij !.lcbben 
z01111l'n laten g:l: u. lïtSluit uil eu aileeu Olll tl' helpen lIel>LJeu deze 
afsC'lIuwlijke fot gl'ali.'c-lI· opnamen plaatsiu" ge,'onü,.n, we zouden 
zegp;eo plaatsing gcëisebt. 'l'ot [' allen die de tragiek uit d<'ze 
sllelkie);en <icun'oeH, die bij den :1auLJlik ervilll ge 'hil;~elJ zijt van 
OlltZ ttiu;:;' JJel'inncrt U iu dit oogellblik de l>edeoOl hulp. lJ. 
'ldl'p:';,"en ,'a u !Iet Jtoode KruiS eu het • 'ectel'lalldsch 1\':ln cll-eomité, 
ze zijn F bekeud. lllaal' voor de zekerheid 1Jel'!lulcu ve ze biel': 
PrinC'es~ef:l'ac!Jt:!7ill den Haag en het ScbeepV:1ill'UlUis te .\mstenlarn. 

FRANS VAN ERLEVOORDT, 

13 11I 1922 46 



REDT HET VERHON E RUSSISCHE KIND! Het 
Roode Kruis, het Nansen-Comité, de verschalende organi
salies voor hulpverschaifing, roepen het om strijd aan alle 
Nederlanders toe, eD "Het Leven", dat immers de foto
grafische projectie van ons levensfIebeuren geeft, do~t dien 
oproep hie,. óók in beeld en steunt het werk der redding 
door dit nummer. Laat Uw hart spreken als ge <I;e ver
hongerde kinderen ziet, zooals ze zijn gekiekt in hun ellende 

REDT HET VERHONGERDE RUSSISCHE 

en dood, boven e n re c hts op onze foto-serie, sleunt
 
het werk, dat door aller! i comilé's en commissie wordl
 
gedaan en waarvan onze laatste kieken, 1 i n k sen 0 n der,
 

enige beelden geven: duizenden kiDderen kun n e 11
 

nog gered worden, er kàn nog brood vel"strekt worden
 
in plaats van a rde en gras en....• menschenvleescb, al"
 
àl1en meehelpen willen om medemenschen te redden van 't
 
afschuwelijkste wat t'r is: deo dood door voedselgebrek.
 

IND. 'T ROODE KRUIS WACHT UWE GAVEN! 

1311I1922 47 
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1. Maria Hemelvaarts-katedraal (Oespenski Sobor); 2. Maria Boodschap-katedraal 

Het historische Rode Plein 

(Blagowestsjenski Sobor); 3. Aartsengelen-katedraal (Archangelski Sobor); 4. Fa
cetten-paleis; 5. Klokketoren '1wan de Grote'; 6. Grote klok (tsaar Kolokol); 7. 
Groot kanon (tsaar Poesjka); 8. Twaalf Apostelen-katedraal en Patriarchen-paleis; 
9. Kongres-paleis; 10. Voormalig Arsenaal; 11. Gedenknaald v.d. Kommandanten 
van het Kremlin; 12. Groot Kremlin-paleis; 13. Arsenaal; 13a. Gastengebouw; 14. 
Lenin-monument; 15. Kremlin-teater en Presidium van de Opperste Sowjet; 16. 
Ministerraad van de U.S.S.R.; 17. Verlossers-toren (Spasskaja Basjnja); 18. Se
naats-toren; 19. Nikolski-toren; 20. Arsenaal-toren; 21. Arsenaal-middentoren; 22. 
Drievuldigheids-toren (Trojtskaja Basjnja, hoofdingang); 23. Drievuldigheids-brug; 
24. Koetafja-toren; 25. Kommandanten-toren; 26. Arsenaal-toren; 27. Borowitski
toren; 28. Watertoren; 29. Verkondigings-toren; 30. Geheimegang-toren; 31. Eer
ste naamloze toren; 32. Tweede naamloze toren; 33 Peters-toren; 34. Bekle
menski-toren; 35. Konstantijn-Helena-toren; 36. Nabat-toren; 37. Tsaren-toren; 
38. Lenin-mausoleum; 39. Basilius-katedraal; 40. GOEM; 41. HistOrisch Museum; 
42. Graf van de onbekende soldaat; 43, Monument voor de grote revolutionairen 
en denkers; 44 Alexander-tuin 



VADERLIJKE DICTATOR 
DE SOVJETUNIE WORDT IN DE 20er JAREN DOOR STEEDS 

MEER LANDEN OFFICIEEL ERKENT. STALIN WAS AL VOOR 
HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG PO
PULAIR EN LIET ZICH GRAAG HANDENSCHUDDEND FOTO
G FEREN EN FILMEN. 
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Een uhe1dh.aftige.H revo
lUUontuire dud uit I9I8. 
Een neger-a{gl!Vaarrf.igde 
naar de CommanistiscM 
InLufUlrwnaie laat zich 
Jotngrafeeren op den troon 

van d2n T$aar. 

T oen de woordvoer
ders van de Doema 
in Maart I9I7 bij 

den Tsaar op aftreden 
aandrongen, hadden op 
een na aUe opperofficieren 
reed> het "plebisciet" ge
teekend, d.at Generaal 
Atexeiew ortder hen ge
houden had en waarin als 
eenig mogeli;k luidde! om 
de dynastie te redden, de 
troonafsund van Nice.. 
laas Il werd aangegeven. 

De twee rechtsche 
D~I1la-afgevaardigden, 

Gutsehkow en Schulgjn, 
bewogen den Tsaar' de 
aete van afstand te onder.. 
teekenen. Nicolaas wildl. 
ti;n riekeli;k.en zoon niet 
blootstellen aan de gevaren 
van het vorstelijk ambt 
en abdiceerde tea gunste 
v.tn zijn broeder, Groot
vorst Michael Alexao
drowitsch.. De terugtre
dende heerscher droeg 
zijn opvolger op •.in vol
ledjge overeenstemming 
IJler de vertegenwoordi
gers des volks". dus par· 
ItmeaUir, te regeerffi. 
Mlc.hael echter weigerde, 
indU!n de kroon hem niet 
door het volk werd a.Jn
geboden en hij heeft er 
nooit un .gedacht zijn 
rechten re laten gelden. 
Oc andere Rom..anows 
zwegen en verdwenen .... 

Van NicoLus lI, Heer
schef' aller Russen, was 
niets anders overgebleven 
dan de Overste .Rom.anow, 
in hel hoofdkwartier te 
Mohilew. Misschien heeft 
hij R"ll geboopt den troon 
te herwi.nnen met: de hulp 
van d,e hem. trouw geble
ven re.gim.ento!;U, maar de 
gebeurtenissen waren hem 
voor. De ex-Tsaar werd 
met zijn geheeIe familie 

1933 
VERKAPTE WAARSCHUWING 

TEGEN HET COMMUNISME. 15 .JAAR NA DATO 
MAAKT DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ON 2 PA

GINA GROOT OVERZICHT VAN DE GEBEURTE
NISSEN IN 1917 -1918 ROND HET EINDE VAN 

DE ROMANOWDYNASTY IN RUSLAND. 

DB BIJKANTORBN 
DER KATR ll.LU5TR. 
ZIJN GEVE'nCo; 

AMSTERDAM: 
SI GEL aSs 
TELEFOO. ~Sfl7 

MAASTRIC'HT, 
SCHSTRAAT tra 

TEtE 00 ' r713 

gevangen gezet, eerst in Zarslco;e 
Ze!o, zjjn ",merverblijf bij St. 
Pelersburg'. later te Tobolsk in 
Siberië en tenslotte in Jebterinen· 
burg, waar het einde hem wachtte. 

De heerschappij der Bolsjewisten 
had zich intusschen reeds vrij stevig 
gevestigd, ondankJi de interventie
oorlogen en de actie der Witte 
Legers. De nieuwe heerscher aller 
Russen, Leein, beschouwde de 
louter lichamelijke aanwezigheid 
van eenige Romanows nauwelijks 
nog als een gevaar. rndi.en aan hen 
de historische wraak voltrokken 
moest worden, dan was, naarunin's 
inzicht, het bloed van den Tsaal 
alleen genoeg, om voldoening te 
geve.n. De leden van het keizerlijk 
geuu konden blijven leven. 

Reeds onmiddellijk na het aftre
deb van den Tsaar was van de zijde: 
der Eng"elsche regeering venocht, 
Nicolus en zijn familie toestem~ 

ming te geven, om naar Engeland 
te gun. Maal' de voorloopige regee
ring in Petersburg wees dit ver
toek van de hand en Kerenski en 
Miljukow verklaarden, dat de 
Tsaren-familie in Rusbnd volkomen 
veilig was. 

Toen kwamen de Bo1s;ewisten 
en mundenlang werd het onge
lukkige keizerlijke gezin in Tobolsk 
gevangen gehouden, Daarna volide 
Jek2.terinenburg, waarde reeds lang 
gestorven dYlUStie der Romanows 
nogmuls verraderlijk en bloedig 
vermoord werd. 

In '9,8 rukte de Ts;echische 
Generaal Koltsch.tk met een ioter
ventieleger op ~r Jek2.terincn
burg. De Sovjets te Moskou dron
gen bij de bewakers vaa den Tsaar, 
Jurkowski en Medvediew, op de 
grootste waakt.aamheid aan! zonder 
nochtans order te geven, NicoLaas 
en de zijnen uit de bedreigde stad 

De Keiurlijke gevangene. Nicolaas II, 
onder strenge bewaking, in den tuin 
van Zarskoje Zelo, waar hij de ee.rsu 
maanden na zijn troonsafstand werd 
gevangen gehouden. Later volgde zijn 
overbrenging naar Tobolsk in Siberie 
en in Apn1 19r8 werd hij met de zijrun 
naar Jekaten'nenburg gevoerd. 

Inzet:: Joarowskij, rf.i. hn 
vormis voltrok en den Tsaar 
mei •n revolverschot doodde. 



-----------------------.... "Witte troepen" Voot Jeb
terinenburg. De allnVOfrd". 
Van de TsjetTw-SÛ1tl1IIakuM
li!,ioellen, Overste Gajda, ert 
de En,wM Generaal Knox 
irt,puteeren hun trMplrt. 
&ni,e da,en na ·den mDOrd 
op dert Tsaar en zijrt zin 
viel Jekalerinenbar,l in han
Jm van het leger van Kolt
"hak, dat .amen met de 
Tljethen operee,.de. 

Het toonee1 del tragedie. 
Het huil [poli..., te Ieka
terintnbu'f, Illaar de T.aar 
en de zljMn vermoord 
werden. 

Het gevolg van de Tsaristische falllilie, 
in de gevangenachap. V. I. n. r. 1 de 
IUlriee Mej. Schneid", dood,uchoten 
in Perm; de Generaal-Adjudant, Graaf
Tatilchew, eveneens vermoord; deluraar 
van den T.arewitsch, Gillard, die ,e
.paard bluf, daar hij van Zwitser"M 
nationaliteit "'lIJ; Gravirt G.ndriktnlla, 
tUrod,lBIChatert in Perm; GeM,.aal Vorll 
Dol,oruktnll, vermoord. Te zomen met 
den Tsaar "'erd DOk zijn lijfarts, Dr. 
Botkin, dood,u<hoten, evenals Mt~
-hule bediBnende p.nonee/. 

de rangen eter bolsjewisten gedeserteerden Sov;etILI! IN DOCUMEIITEII	 gezant te Parijs gelooven mag - alten, die er nlt.t'r 
van weten, onder doodsbedreiging het zwijgen 
opgelegd. 
W~i' z!!" de lijken van den T~r, de Tsarin en 

hun kinderen cebÎevi::!? t:l,.. tfeu vraag, die nu al 
vijftien jaar de wereld bezichoudt, zjjn verschilleRlie 
even vage als oncontroleerbare antwoorden te 
geven. Volgem sommigen zijn de lijken in de nabij 
heid van Jekaterinenburg verbrand, nadat men u 
eerst metpetroleuro overgoten had. Ook Woikow heeft 
aan Be.ssedowski in deun zin mededeelingen gedaan 

en er bij vermeld, dar de asch in 'n diepen pUl is geworpen. Een 
andere zegsman wil Wefen, dat het hoofd van den Tsaar naar 
Moskou gezonden is en daar. jo het Kremlin, ten aanschouwe 
van de hoofden van Partij en Regeering is verbrand. Wat is 
de waarheid 1 Een officieel bericht of een mededeeling met 
xelfs maar waarschijnlijke authenticiteit is nooit verstrekt. De 
Fransche Generaal J.anin zegt, dat hem in Siberië een kist is~pportnaar 
overgedragen, die de resten van de Tsaristische bmiJie bevatte.
 

cijfBruletram van Bj.loboro Hij heeft de kist naar Frankrijk gebracht en zij bevindt zich
 
d_aan der.,..nntteMOIkou, thans onder de hoede van een tsaristisch diplomaat. Voor
 

luidende: "Dwaan werdl_ llUIe, dat de familie Muelfde :oover her de kist en het zenden naar Frankrijk betre.t, %31
 
tol onder,aan heeft al. Mt hoofd. Offideel zaJ Mt ,ezin bij rJit bericht wel waar %ijn, maar dat het hier gaat om het stoffe


M<lSkou.&n 

de eVIICUalie (van Iekaterinenburg) ah vermilI ",orden lijk overschot der laatste
"e_ld." Onderteekend door den T"Mkaman Bjeloborodorr. Romanows lijkt meer 

"vrome legende" dan his·
 
te ,·erwijderen. Inmiddels drongen de Tsjechen Sleeds tarische werkelijkheid.
 
vudef' voorwaarts en %ij zouden er bijna zeker in ge De waarheid is, dat de
 
dugd zijn he. keizerlijk gezin te bevrijden, UI de COJII schanddaad angstvallig
 
muniste:n van Jeuterloenburg zichzelf niet als rechters verheimelijkt is eG dat
 
<ti wrek"", luddeJ1 opgeworpen. wij er niets VaJl weten. _
 

Zij hielden in «geheim een bijeenkotDSt en besloten
 
den Tgar en zijn f2tllilie ter dood te blengen. Een op

dncht UI dezen zin gina naar Jurkowslti. Deze eischte,
 
d~t de order behoorlijk geteekend ZOu zijn. Zestien
 
~ndteekeningen van de Sovjet van den Oeral bekrachtig

den daarop bet vonn;s. In den ltJCbt van 16 op 17 Juli 1918
 
Wffden Nicolaas en Aleuodra met hun vier dochters
 
e hUl1 %000 gewekt en naar den kelder van bet buis
 
aevoerd. Medvedi.... tod binnen met de Letlandsche
 

akets or gevange : door het tnppt teken eenige 
i!!Cbe sokbten OlSliug.... Jurkowski plaatste de
 

uven veroorde:eldeo tegen den muur en las, bi; hd: lichl
 
van een lOO<tS. 'g het vonnis voor. De Tsaar trad
 
....... voren en wilde 'ets zeggen, maar Jurkowski trok
 
rijn revolver en schoot hem neer. Durop volgde een
 
~emeene iebietparti; op de weer100ze vrouwen en bet
 
1àl1d. De tevolutie bad heldluftig gezegevierd.
 

Mgezie.. nn de beul..., waren de hoofdscbuldigen aan
 
deze voor de menscbheid en de geschiedenis ttOOit te
 
ve n[Woorden sclunddaad' WOlkow, die later als geunt
 
te Warschau zdf verm rd werd. Jurkowski en de be

rode B;eloburodow IR laarste werd krankzinnig, de
 
andere moet ergens ia Arme " als boer 1even, uitge

stoc<en ait de rij nn de _ ,die zich vordienstelijk
 
gemaakt hebben voor det! nieu,.en "Heilstaat".
 

De Communistisclae Partij en de RegeeriJ1g schijnen
 
zich de 3fiebuw 'ikheid van deze.. moord bewust te zijn,
 
• .utt zij bebben - indien -. Bessedowûï, den uit 

1933 - WAT HET 
VATICAAN VERZWEEG 
IN MAART STEMDEN DUITSE BISSCHOP 
PEN NAM NS H T VATICAAN AL IN MET 

De man, die voor den moord op de Romanows verantARTIKEL 32 VAN·N CONCORDAAT MET woordelijk is. De leider van de Tsche/ca, Dzerschinski die 
zijn _ins.temming te ken~n gaf met het moordpla'; der HITLERDUITSLAND WAARIN WERD AFGE 
comm!,n~ten te ]ekaterznenburg. Na 1918 heeft zijn

SPROKEN DAT ZI~ ZICH NIET ZOUD N IN. orfarusatle, de Tsche/ca, alle overige nog in Rusland ver
blIJvende leden van de familie Romanow vermoord.LATEN MET POLITIEKE ACTIVITEITEN. 



AMSTERDAM 1941
 
op De Dam werd door de NSB voor de Neder

lands WINTERHULP gecollecteerd; de op

br ngst viel zwaar t gen. Foto onder: De ge

meente werd door de duitse bezetter ge

dwongen om d toegangswegen tot alle
 
joodse wijken van borden te voorzien.
 



H NGE IN RU~.....ND 
TI.lDE S DE 2e WERELDOORLOG 
VERSCHEEPTE DE V.S. 4 MIL.I. 
TO LEVENSMIDDELE NAAR 
BONDGENOOT SOV.lET- IE. IN 
1945 KWAM DAAR ABRUPT EEN 
EIND AAN. IN BERLI.lN ST NDEN 
AMERIKA EN RUSLAND LI.lN
RECHT TEGEN VER ELKAAR. 


