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:Oe tb.eoreti sche st .l!in2g vn het t2.:.r::i s2e d. t -.roo:co _.,~!:>t o.e.t de .. ké'.pi te.listinc~·1e tegcnstellin:;811 ou--rermijd':.lij::: t.ot ootlog noeten. leide_n,
-._:rord.t ùE L.:~,:.,tste èl.agen tit::~1· E.: :111-:; te: rueez warheid. Is het nog niet met
zelœrhci
d te voor!3pellen ".let de i.uic:i ge poli ti elçe cri si a II oogenl>likke•11
li j lt: tot oorlog zal l,eiden, toch 1:,::.n net cle stelligst~ zeke1·heiè1. va3t;2;esteld orden, det wij in een pe:ciod.c Jetredcn zijn, ·r,·é~ar de oorlog f.J.
aktueel un op de dasorie star:.t. ::oe <le :::12.chtsverhoucl.ingen zullen ziJn,
,is O:_) het oo:.;cnblik det ·c dit -Jc:1rijven, no niet et ze'kerl:eid vast te
stellen. In fü-: e.2.n gan~ },ijnë.e onclcc}1?,nc.kJ.i11gcn en deze die claaruit voortsprui en zullen, kan en :os iet be yel& eg;en hoe • de versc'lli.llen!le
ra.chtsvehoudingen zich zullen voraen., Deze lune, zich gedurig ijzigen
i:;n zelff=> 3ed.urende: de oorloG kunnen ïJ.a1:!:1t:,;vc1•scl'li.ü vingen ;.Jla ts gijpen.
Ee.t iFJ d:;:.n oolc ni€t de vra:::..g hoe de bondgcnootsck12.i.1pen zich zullen vormen en in vœllèe constcllatie ,._,ij zuile:,: plaats nenen dat v2.n bel.:•,n_g i.~
•
idande klesse, aar el fe vra@ naar het karlter van den
die kor:1t.
Do econOi:ü sche en cl.::- de-..a.ro1)VOlgendè 1:üli tr.i?•e ._,..,orbereiding tot
den oorlog bcgon op hetzel:i.c!c oogenlJJ..i.k .:..ls de lztste crisis een geweldige neergng der wereld)rodu!;;tie tot bi.j:m1 ai, c'i.e hcll't vel'oorzi~.é'..kte
ui tgezonfü rel de produli:ti o (:.er bc-waper.in-Gsi n•:tus tric.
De tcgenstellin6en tus;3chen fü: gewaldi ;;e ont..-rikl.:eling t~.er produlc•
tie~rachten ve.n het Duiscle !oit2liste en de poli ticke t:n a~rdr~k,lqüi-

.qige voorv:aar;:1en waaronttc1· het gebukt gea t, z1Jn \.l•.: oorza.ken ua4.rda.~r .
het. illlUEU' nieuwe crioes te voorsc'ùjn roept, die het in l_e.àt.$te. iJl.1'.t&Ji•

tie

na.r d revoluti zal 1eiden, of die hé anders doorzi.in imperialisu,... v.w···z:uchtin
. • .-3.e?· .te doen. over-:11.nnf:)n_, .z'l_. . m
. oe~.-~!1, i.ira..p
.. _hi:fi
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Om niet voortdurend in herha.lingcn te vervallen, vervijzzn tij,
ou dE nood~1endi{f'1eid s.2.. n te toonen voor het kapi talise or: buien."Jit;-listischo 3Elieden te verover9n, na?.r onze vorige bulletijn, aar 11'ij
ove:r dit onderwerp reeds meermo..:.ls gcschreven heboen.
!oor :rJui tschlc:1.nd best2..,:.n cr aar tve uogelijkheden or koloni&:
of ;:. fzet,):.::>iccl.E.n t_e vcroveren : ovcr de zec oI lc... n{Js het l :.ne..
:0c eerste oglijkhid is Coor dn lc.. .::·. tstcn oorlog -,tE::i~nic·til.$d. I ::-n
ster:rre vloot onderstel t sterke vlootbasissen o-..rcr gansch clC: r·c·rt.ld. Dit
zou betec:::enen beginnen met het einde en dE.~',romtrent heeft "')ui tsc:uand
ui t den lztsten oorlog 1.rcl zcker de noodigc lessen 3etro!-:\:en. 'l'rom,ens
Engel..:. . nd da.t wel bcreid is tocgevingen te docn op den rug van zijn v.n:>é-

gere bondgLnooten, le..at c.l.2.e..r nic.t a~n r2.!~en.
De t\'teedc 1:1ogelijkhcid, koloç.iên en invloedssÏeren te b~:.:omen, 30.2,t
over OostE:nrijlc, d,,; Balk.e.. nstaten en Turkijo naar ..aiè.' Zoolang deze. staten C=n afhz.nlcelijke politiek v.:.n het "'ransche inuerialise voeren, bcte;ekent dit de onrn.ogelijkheid voor Dui tsc~ùe.nd in bui tenka::,_ü tz.listisch~1
gcbieden door te dringen.
.
il Duitschlnd buitcakitlistischo gcbie&en verovrcn, zoo aoe
het E:ers·~ de ove rl1€ersc!üng v..;,n : uro~)a be :::;i ·i:, ·èen.
De ,:;rvë..l,ringen Y.:"..n d.:~n lë.a.tsten 1,,1er0ldoorlog hebben cle i~.::_)E:ri&.listischc ;oli tiek der zoogc.zi;gde ilf.l.Emocrati sc~:c • sta tcn ontmau!.:e1~d en hebbcn
az.ngetoond of zouden rioetcn a.ngetoond hebben, dat het in wcrkelij~cheid
te doen 11as om df verdeelin~ der qere..ld en o d vestiging va.il de econo1

mische n olitiele diktatuur ve.n het kapi talisme over c.~e .;;.rbeidende lclr::,--.-·
se.Alleen klEinbur3erlijke democraten of stalinisten trachten dit nu tu

ontkennen. •
De vrdesvsrdrgen, waaronde het Verdrg van Versailles het voornaemaste, stcld: een ..:;,oginG da..ar, de ,,,ercldhc-ersch:.)ï)ij der oveI"l. .;innende
raachten te Yï::Gtigen, o! hct overiçe 5eél.eel ·i:.e G.E r ,,.,e:reld econoL'.i:.:;ch en
noli tie:: te. bf;:l:lGcrschen.
'i'-c ï,:cenen de. t dit eeuwi,sd.urcnd zou blijve111 was Gl:!11 utopie) nié t
allc·eri: cl~,.:-.roL!, aride. t de vcrsie.gen sta ten tcrug t-:e,c:::1ti lsE.·r ·,,cr.:cn, m...:t.ar ool.
door fü innerlijke verdecldhid der iï.1perie.listische 1.12.chten :..olf.
De huidigc toe:stand is nie:t te vcrklRren door de "schuld" van Hitler. Ook ecn kapit~listisch Duitschland zondr d fascistischc heerscœpij zou voor dr.zelfde pro~le·:1C11 gestcld ,-,ordcn. Het i.)eslui t van de Duitsche rC:$8:•Jrina is nict-de-oor-za_.lc-Vèn hE;t -hu-ichge konflH:t~~-inte:gendecl, ._.
e.:ls Hi tlc.r dit beslui t hceft kunncn' treffen, is dit teruJ t.e brcngcn op
du gcwij zi~de tot:.:Jtanden in clc \!erçldcconmüe en de Ulë.chtsvei::tschui vin~en
die voorai reeds haddcn .:.>la.ats gegre;vcn.
Dt :..ngc.lsch-Ite.li2.2.m3cho t.:.-3énst0lling in hE"t :r-·thiopisch konflikt
moeat de !cr::-.chtsverhoudin·~r.;n op het vaat0land wij zigen. De onz~!ki:.;rhtid
ovcr I te.lie' e.ls medc-ondcrtcknzr van het Locarnopekt hect Dui tsch1nd gruikt om zijn machtspositie te verstevi3en. De agressive politil van Jepan in zi&' he:ft een oenadering tcwe.eiggebracht tusschen rn6land en Rusland, Sowjet-Rusland kan cen fc?.ktor w.ord€n om de iMpcrialist"tl\
~.: • beli.'..n. ~~n .van
.. • .E
.·-.ng.eland in ,\.zi~.· .te v~rd.·ecligen •. Inn:i1crs .de J:. ngolschc.n
' !î ae,vç,~n tèlf te :vechten, ten minstc niet te land. In de onderF.w;;;'G_@at de Japensch-:ngelsche tegenstelling verscher n tot 0or10g
$zo_oorlog niet snders ogelij zijn dan et de edehulp
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Vere.nderin1en in de le:vi:>ndc ,2achtsverhoudin~en en de econouische 'be••
lf.n-;en z1::~:1ecnschap heb"ben een om1cerstao.nb2.re strekking ook di=- rechtsv
houfü.nJcn te ·.ri j zigen en dit 2.f ;c;:.i en vn de II zso;_;e ze rsde v.rij·.1illi3 onde rteclende verdr;en"., Genscl d ;eschiedenis is een encenschekeling
van verkrachtin der verdra::,;en. '1'rouHens \!.:',<s hêt ·rerdr ... g Vë,n :.oct..rno 1ecn
vijnilli; onderteelend vedrag,
ar as et de "vrijwillize bevestiging11
van het vcrè.rz.g v&.n Versailles.
Het is niet slecht hier ven .:.=:... n te ~:Œ".len wat de ste,linistèn toen
ter tijd over dit verdrag schreven.
---11
J)e "Hume.ni té kondi3de over dit verdre.g een te m.eer e1,e,n : "de
oorlog tegen de Sowjet-Republiek" :· De 11Rote Fahne" la..nceerde vurige
oproeen : "'7eg ·,:..et het pakt van den oorlog" en 11:)e : îsde?.d Vé:'.n Locarno".
De 11Sund ... .f '/orker11 kondigde in 3roote letters .... an ! "De Oorlog ... Opnieu\/
1914, Indiè' is dE: ac;3.nvs:.lsb2.sis tegen Sonjet-~usl2.nd11• De 11TioteI'ahne" ontdekte II een ecnl1eidsfront van Ch::::.iberîàin tot Trotzky".
chijnbé;.:;.r is er een tegcnstcllin3 te viuden in deze uitlt.tin0en
en de houùing die de so,.1jct-:Jnie nu inneert zls ver dcdizer v.n dit zElfj

1

de verc.1re.g. Locei.rno beteckende niet <le e~u,1iGc :vreo.e, noc_~ cle oo:;,::nbJ.ikkelijke oorlog, raa.... r was envoudig een \/ç1,penstiL,ts.!1d. Gc.:n 0~1kele: i1Jperialistische sta .. t bevond zivh in de mogelij!d1eid winst te ~1..... 1en ui t een
oogenblikkelijke oorlog. Voor een tijcl kon de. 11vredclievencle dé:.:10cratie11
nog schoone ,1in&ten ,•a..... rborgen. Stalin en ··:r..:t ~1er..:. al cle pé.:.rtijen afhan~œlij'
va,n de ~~U3si schc burocratie bedrogen eens te teer d arbi?cn?e !l.sse en
de kounï:lunis\,ische bewcging van "'lle le.nden. Al cleze uitlatingen moesten
de Ylij zi~in~ ne,1antel0n die in ;1usl8,ntl pla..... ts greep . .Jeze midi'. ,1 tjes kanden alleen de !ro:.munis,,en bedrie-;en. Ret :-:ija c.1e mid;t.:.len :;0brui'kt. door

alle dE:t::.: tors ou de o·o )osi tie te v~rsl;•.an. On0.cr h~t voor,10nc'.sel van het
bui tetllë nclnch gevaar ko hij de rbeidende !lasse tot s·Ul te d\•!ingon en
zijn pe.1.';;,~·~
·~ diktatuu: verre<.:hyc.?.rdi~en. ~eri b.o•,\ff.js d.·,t .~.:i_t ge~ch~eeuw
over den
..
rlog zijn olitiek iwc::;t d1encn ts, dat hlJ terzel:i:dr-rtijd te: Ge· ve het samenbest-~;.n der tee regiaen liet rec1ltva.ardigen.
Jat toen reeds het gtt"!ijzigd re~ien.t moest ber:12,ntelen, lleeft zich la.ter
meer oenlijk voltrok:en.,
Fu ,.,crnt H.usland zich op als de verdediger van den vrede en Li tvinow

is de ,-~dvok.=.iü van ~1et "intern~tion~:::-.1 recht" der versc.:!illenc'l.f staten,
zooals li.et is voort3~sp:roten ui t den laatsten 001·log en worc~t r~erdoor de
hclper v=.11 de international bourgeoisie in Ce voorbereidin; V-ùl het ko
end bloedbed, dat dreig de geheele mfenschelijle besc.vina;g e vernieti1::,en.
De hoofdoorzaak van de huidige toest2..nd wo.rdt niet
9P .. 9,f.l im..
perialistische tczenstellingen v.n het kapit~.lisme, ra.:-"..
de ge.1te1e.poli tiel: van net faecis1.ie.
De Stalinisten bereicten de· arbeidendF. kla.aae voor on godsv
elfs hun ari3Uraenten voor de verdediging der Sojet-Unie zijn_niet
van oven1egend bel.r.ng. Openlijl! ·<1oen zij eon Oi>r'nep o de eenheid d

l;'ranache natie. Ziehier eenige ui ttrekse1s uit. de "Humanité" de
d.agèn :
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Het zijn niet meer de ierialistische roovers die de oorz.k zijr
van den koraenden oorlog, r,m'"'r wel de misdadige wil van het f.:,ecis tiach
Dui tschlë,ad tezenover h~ t vre-è.elievend~ ::7ri.nkrijk.
De bezetting van he Rijngebied is n.:.tuurlijk van ze0r :roote beteekenis voor de koende geveurenissen in de imuperialistiscle chts-

verhoudingen. Hèt is niet alleen een verzwe.k:... ing van het 'rnsche verzekeringesysteem, maar nog een grootere beteeken•is bezi t 11et voor/ d
bondgenootschaplJen van Frankrijlç in lîdden .. en Zuid-T'uro:9a. l ·oest het
deze bondgenootschappen verliezen, dan was het gedaan met cle overheerschende positie van :?rankrijk in·ruropa en deze zou worden overgenomen
or Dui tschland.
,,..,,, - •
21/3/36.
-0-0-0 .. 0-0-

HE
H T:: T

V A T II.A

vT

D

• G
I E

.À

0 P I S C .H .

V A

"H

LATE

AN •.

I T.A LI A ANS CH~ DT li I
OHFLIKT

Voor <le eerste maal sinds het Verdrag ,,an Laterae..n r10rêl.t cie: pol·i-;
tiel<: Vém dt: C~ij ernstig oj:) de proef gesteld, en wel door het feit van
een gewe.pend \?n\iJkt door het ""=l_taliaanech imperial i su1e ui tg_elokt~ Het
zal geen verwondring bren, als e verk1a.ren, dat. zelfs in de Katholie
ke wereld •.het stilzwijgen van het Vatiks,ë.n een zekereoschudding hee:f
en,ekt : het gaf trou'vvens amlciding tot de rae(. st. verschèiden ui tleggingen naar gelc:-.ng te;ipera.ï:lent c-:n standpunt der commentators. Het is
vanze·1ïsprelcend d.at het Vc:.t_ik2. .n de neutrali tei tspoli tiel: v-.•.n vo6r den
imperialistischen v:ereld•oorlog niet meer voere:n kan, veraits het d.oor,6
een duboelwerkend akkoord :n den Italianschen Staet veronden, z.ooniet gebonden is.
Verdr&g van La te.ra:an word t d
n inderd.ae.d, 1n het .li
van
de Italiansch- Ethiopische
boudins van het Vetikzan in de
oorlog pr.1.e duidelijk.
Dooh vooraf een _paar woo-rden geschiedenis.
île zullen onmiddellijk net moderne tijdperk aanvatten, na cven
een feit van geweldig historisch belang eangestit te hebben, dat zich
in het bog1.n der ·l6e eeuw voordecd.,
Na -Ldria.nus VI van Utrecht, gestorven in i523, en (lie slechts .
een paar Jaur regeerde, heet s,een -vreemdeling da;n pause:lijlœn atoe
meer belleed, Da.e.rcloor gewon in zekeren zin de R. •K. Kerk zn na tiona:
schen inhoud. De plaatsruiate ontbreekt ons deze -stelling doot··che gegevens te. verduideli3ken :_de R.K. Kerk had de noodige lesy?"kk;en uit_de historisch scnriften van rechiave1li viens_vo
F
5 der_16e
egin
egy 99g%9end _was,_die in_cij redevoerin

den /vanTitus

iiius gewezen_hed_op het feit dat
ng vanItalie teijten vas

de

aan

n

}

- 5 Rij schrijft o.ma.: "Zij (de Fz.uzen) hadden ·,.1Z,c:1t noch kunde. {ÇnoE.g ou
z~~h neester te r-1aken van al de Staten die net s.:1.mt:nstelden (Itél.liè·) ...
ZlJ W['.ren echter nooi t te z1,1ek oï:: E'm of andere vreemde mogencl.b.eirl ter
hulp te roepen, wanneer hun 11te··:}.'.)oree1e11 macht in gevaar ·we.s. 11
He t bewi nd van Pi us Lt en Leo XIII drac.,gt den sterroel der II tet1po r2.li sti sche poli tiek~. In lQG2, teekende l'iu:s IX zijn 1â .. ,tste concordaa.t met ::cu::.c'.or. Fa 1870 as de diloatische activiteit van den .. usc-lijken Steel op zijn la.:-.~~t, gevs.llen. Pius I.;{ einC::.igde zijn loo:_Jba;:,n in
een soort .Jtompzinnig}1eid : "Iijn princieen lleb"ven hun tijcl Jehad: 2.?,n
ru1Jn opvolger zal de t11oeilijke tao.le te beurt vallen nieu\/e sc4-.d.~ddnsêri
te treffen. 11
:Joor Leo XIII en Piusx r-10rdt de diploatisch arbeid hoc:el arzelend herno·,i.len. Hun doel is de 1:erk van baz.r politieke afzondering te
verlossen. Gedurende vijfti_g jaren a.le,œruleert ze gecl.uldig de nooq.i.gekië>,chten en 't is oncler het pontificaat Vë.:.n Fius XI dat hac:.r nac:~t veroe<l zal losbs-.rsten. Dit is des te uerkwa.:::rdigEr als men nagac:-.t da.t het
Vatikac.,n, onder het pontific-:-.2.t v.::.n ~}enr:dictus XV oen ree1<s :_:,oli tieke
fl2.ters bGgL·n œ.d, met bt:treklcing ojf/ d:? -rooruitzic!1ten ovc:c het ve.cloop van l:e:n oorlog, rH e het in een zeer 'JenB rc!'.Q .rfosi tie grzcl:t hadden. De imperialistioc~1e vrede vonc1. de P~us méér vetslagen d-. n de Centrale : ogenc1.heden. Op het oogenblik der Confrntie vz.n P.:'-rijs, hz.d het
Vatican, det bepalingen vreesde die niet met ztjn_ bela,n5ën stroolctE-Jr?.,
al :üjn hoop gesteld op de ·Jenoeming van F::.rdine,,-.1 ·:·~rcier e.rs \1'oonü ttcr
. çler Bel~ische delr::gatie. :·en v,eet dat zulks niet geschiedrl.e.
'
'rijdens de nz,-oorlogscl:e periode versterkt de; r~.-. -K. Kerk fu.l..:ir
t"!l~•.chts:lOsi tie, :)e feiten/op een ong€weene so~i)Elhe-âtl in ba .. r diplomischr-,n ar1Jei cl.. !-~iette genst.:-._.nè.e ba .r 9rinci;?i'e,-;l 2.r.ti-de, 1ocrc:, ti sch st.:-.ndpunt en 1-'-~.t t~1eologisch-cloctrinûle bejlalingen VP.n den kristlijken gezagsstaat, t: 1 t in 1928 de
Kerk drie relatcn die de unctie v::>.n
ainister-resident
urne;en : het zijn !gr Seipel in Oostenrijk, 2g
Srmek in Tcheko-Slovakije ( tijdens de zickte vn minister-yresident
s,1chÜ\) 6n ï r;r r:oroset-z· in :.:oeeosl2.viè·, ter.üjl I gr Kaas de 11éuinertce
,3rise11 cle:r :)ui tache Cen.trum. .:.P.:-.rtij is en },-gr 1.ro1ens .de eigenlijke lei-cle
t-ler 1,11-::.chtigF.: ~7oll:~ndsche l:.. 1:.1?2:.rtij. Ook in :ionge.rije s:peel t :! gr Beredy_.
een vooruenst:.nde politieke rol.
ns vrijDe matericele en uolitie!ce macht van het Vatikesn
Jfti.3
,,el over-' iir.el de uereld stcvigegrondvest. e activiteit
1:iâ-clie
pauselijke nuntiussen, de inv!oed van34Oo isschoppen en
vice,ris$ç:n is oven,cldi.gencl.
Dit 'Itordt duid.elij;: gei'll.u&trEqr.d door Jtgr
sus ·-,.-..n Ker1celijke :JiplOï.lê..tie,. die an het :-ausel-"
g6docee rd :.Jordt : "Door: tusschqnkonst ,Yan den
nen· de P.:ouverner.1enten
voordeelan
bekooen. die ze
2
•
zijn te verkrijzen. Bijzonder hi de, con
·.-7..

het Zrleent gezsgvoernd is, stt
van en kebinet te verzekeren, det o eigen
vellen. De invloeden van de nuntiatuur kun

effecten te voorschijn roepen."

_- . et ·_k':oord ze·:;t : " rt.-..liè' beschou··rt de kristen clol:trinc, in den
vora v:,n ô.e k2.tholi2ke trê.'..di tie ~~1s het funcl..,:,,fnt en de be:.roning -V-i;,11, hc
o _)t::nbn..:u· onderwij s. u
n vrder : 11:)e It.-.liac.nsc!1f st ... "t, a .. n het huli3, oassis C ( ù-...
nilie, een ·.1'... 1•dig:1.eid. in den zin der !catholielce tro..d.itic.:.:1 vcn zi,_in ·<rcl)l
i!illende gizven, lcent ... a.n llet sa.crc1aent des lluwE-lij!-:s, door l.1et li:~ r]rnJ.ijlr
rec .. t ger3,_;eld, -::iur5erlij'ke waa.rde toe. 11
De )~·.uselijke Sta,c:·.tj verHierf, bcnevens territoriale conc,~ssi~s,
eveneens reusë.chtige fini·.ncieè.le voorde~len, die de 11031:.lijkheid vr.n administra tie; (.:oor een regel k, ig budj et ge scl1..-.,.)€n heboen. ï)i t • ril ec:1ter
geenszins '.Jeduiclcn, dat de i:)ùuselijke 3toel geen bui tenlc.:.ncLchc: toelagen
me.:.,r nooc.li ~ :C.eeft. --,el integcnè!.eel, "hoe groot ook de ver;;oe1.:.ing a,;m del
E. Stoel toe:sekend moge zijn, nooi t zal ze voldoende zijn o· 1 te voor:;;ien
in onze talri j ke 'oehoeften, die zich over g:-.nech de - rere:ld ui tstrelcken"
zet Pius XI tijdens e~'n red~voer41.g gehouden voor de vzering van :i:Jrë
d1'mnten te one, op ll ebrueri 1926. Het is -schter onbe:twistbo.ar ck.t de
R. Steel aldus een ruiri1e financieele vrij:1~id vcr"ro!'ven ;•1éc~. t : hij is

niet la..n;;er 11uitsluitend11 E":il'lë.nl~elijk van fü li~~dar.li[~heicl è.ex· ~Eloovisen.
Luiclens het .lckoord van Lc:teraan stelt c.~e It.·liac.nacht :jt;: .
er be
sc1ù:.c::in3 van den r.. stoel de sou van een i,üll1ard 2.evE..1i ~1,:,11(c:rcl- vijftig
millioen lires (wa..rvan ?50.000.000 in kone: en en 1.000.r,cv, .O<"'C' in
st:.e.tsfondaen 51. a;.n drager). De vorige ge,T:.ntiewet kende _J.,;;;ë,. slE-chts een
rente toe van '3.2?.5, 000 lires, met een aline2.. van prc!;:;cri_rtie, hernie m,rbac:.r or2. de vijf jao.r, in gev;•l de verd.-·re z.. nvarding van de za.-,k op zich
liGt

Wé'.Cl1ten.

1

7et tus den, fint.ncieelen ka.nt van .et kkoor' angst, he eft de -=r.
Vader "goc.:-.e Ln .... t11 ontvé:~ngen ..
('l'.>or ;.1e~r 1:iijzonderhéden r.:-c:xdplége• ::.len cl.€:' ·rE,devo1:)rin.;_c v2.,n ; us ;olini •
·, • lO'>C)
ve,n 1 ,. •~--,.l
.. h.; •
.
.\lch.ts be.\/erkte; de ucc ni .:.'l•lee:n .\'.1.1.;:1 ;odsvrt.tle, r:m.qr 110'6rn2.::1elijlc •
een ~~vocli5e cvo.lutic in de, ::.lge1:1eene 5ezi11ô.:ieid der gec~Jtelij1-~heiù tegenover .l;let f,:~scistisch re~ierî!., wat dj'S te Ge"ui:a.kkelijker wa·s _.,- : ezien de )lqoge:r e.~nG~sti ::;ite n=1. ti-onali sti sche inhoucl tler :1 • .:1c. K(frk.
Q-e :::n wonder, det de zus in zijn toesprak ven l') :;yebru:·.ri de kwé::.li tei ten )Tees van 11(lezen ·H~;n doo:c d~.- Yoorz.i:-nif_s'hei~ ;rczonden. 11
De gi::.dz~chtenwiasE-lingen diè j:iun bet(roning vonden in et Ver drag van
Lateran.:..n he1:)'aen verscheidet1e jia'.:ren 'geduutd. Tot t\!eer:ia.::ü toc '.:C:rdE:n c.le on•
derhandelingen door het V.ti.ken veroroken, ec'ter niet om l)rinci!l.ieele

redenen, ra.s el ou mer olitieze rat@riz@le voordeelen te bemechtigen. Ook ,·,erd deze periode gekenruerkt door f,en re.dilCP.le kocraverandering
in de algeueene olitiei ve.n den !I. Stoel.
Op ~4- Qkto'Qer 1925, vsrklt;._.:cde :ea.rdi-na..:-.l ~-as1)fl.rr~ a,a.r 1 • Pacelli :
11 "')aa.f het bier ge.e,t 01:1 een za.s.lc (V~rdra;cg van ~;a.t€raan) die !ta.lié' kl ..... ~r-

blijkend voorbiJstl'.'e&ft, ie het rio.odig dat de nie\lVfe politieke'eJ'l tetritorizle grondsla; erkend vorde door de/ grootogendheden., ±et z.l dus de
te.--.k. zijn van de Italis.nsche egesring op ztjn ainst dé goedketArtng de-.
Europeesche mogendheden te verkrijgen, waaaede de , St6cl en Italie

louatische betrk'ingen onderhoudn."

"'• oy.erweging is Pius 'I echter de ening van .
d heet zich te acngen in de betrekkingen tusscen

It.li.. nsche Iegeering. Vat mueer is, een inter
vernijdelijk de i. Stoel in den Volkenbond doen
'lire 1estiejie.nt
a
,
,.1
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" teaoreele" macht zou zicn i..ldus opnieu,;1-'eh in
hebben. Imi:iers kort t(. voren .,:ir,d Albert· rr110::.!ël,s r~et ire, trka~·n ut t
digd zicl te docn verte;enoor&di;en bij let International .rbids9uro.
Yen an'oordde heu, dt stecds ber«id om zijn inzicten en iiésringen ':énoz.zr te a!en in/elke kwestie van moreelen of soci.len aar
geen intcrn..tion2le orzanistie on binent#en. 'dan o +.
erschay van '..'a,c:r • t
chter cle lot-ülm: van!
,,..,usuo:.:i.•iz(:·.l1• - Je• ~TiOCJ:- van "'Uen •vë;-ri;f ,~en 1oora1gE:I'
e.1,
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verwoed. •• )e Pz..us, in zijn :teJ.
"De christlijke ovoed
Ke·r:lt-f j)e,ii•:t-s.t.er,·· der ~9dP:idi.j ..
~-t der I~erk 1;:erbicè=.ig
e
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Pius XI stelt het dilenna ils volgt: "Of
!tJ.d.t is
n i e t
k a t n o 1 i ek, en
art. 1 van :1f't VerdTag van r.~.tera.a.ft; e f
•• - ..
en dan heeft hi ..
e.n
m or.
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