
. .. 
·ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: r 

OSASTO: elI 

•• ASIA: 

(/3 . ~ J ;{:J...i.,J~- ~ . fk·. 0 

...... . ~A.~ ~ '{' - - /l-9.,t~ /. .. . 

......... ... . . .. ~~. ift~ ................ .. 

.. G~.:..~ ...... . /11/ ! . I~. ) ~ .. 

• 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Parllala.. helalkuun 11 p:nä 1938. 
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Ulkoasla1nalnlsterl~11,. 

H e 1 a 1 n k 1. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulko&slalnmlnls

teriOlle raporttlnl Belglaata n:o 1, Joka käsittel.e 

aihetta: 

PohJo1811ainen lhtei!lJlllllr17s Brlasellstl 

kataottwla. 



· ..... .......... lLa ... I ... 3 . .Jt .. I ... ~ ... J.. ...... SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .... 1. .. . .. 
J' . 

. ~~.~ ... BBa .... ~Q. p:nä ... ~,~., ....... kuuta Ig ... N.~ 
? 81 ()..L . ~ 

1 /2 . 
As i a : ... P.o!lJal_a1llaJl ..... p'.1., ... !.n7 • 
... ~u.~ .•• 111.~I ..... .ltf,.'aQttwla ........................... . 

X~d •• alDl lak.ttll1n B17a •• lla.' 011 mlnul.la pl QI 

keSkUat.lu poll1ttla.n oaa.ton uua.n pllll1kBn yapaah.rra yan 

ZDYL111D kana.a erinälalat. D7tJtlrkela" k7aJm7kal.ta. Pl'-

k .. 1D pulm.t.a. l17eUln SUoJIen uude.ta orl.ntol tuIIl..... Palo.. 

huln a.l.ata aamaan tap-..n mln vuod.n alua.. laVALln kana

aa, Joten minun on turha 81tl tl •• 1 uuala. ~40n kultellk1n 

kl1Dnlttll huomlota .1ih.n ettl puhu t.ltayanl llael ••• ii 011 

.aanut .en klal _k •• n .ttä pohJolaal •• n llh.ntelJZl pohJ t ua1-

•• na t&rkoltuaperlDl 011 yhtel.en puolua~.rlntaa&D luoain.n. 

T.... nlk71 m.m. al1tl .ttl hlD .1nalta hl.man lrooD1 ••• tl 

k7871. ouo •• 1111 tod.llaka_ 1D1 täID ~e_1 !a.Dakan Ja 1I0ro

Jan ol ... ttoaa.ta puoluatuateho.ta. S.lltln lUODDOlll ••• tl. et

tl 7htel.,.. .. ft7Jt •• n peru.ata Ja tarkol tu. on palJoa lII'y •• I.1-

1&, ett.l aill. ole ~et~ klrJalllala muotoJa Ja ettl a. 

on pltklaikai •• n hi.torialllaen Ja aiYlstykaellla.n kehlt,rk.~ 

tulo •• 

Joa kohta tlllll huoau.tu.b.lla ehkel ollu t .en ~_

pU 11 s01tu.'a ol.n alltl ku1t.nk1n tantonut JI&1Dlta, kOHa 

a1lta1 .... 1n .n Jullt1~ud ••• a enkl ykalt71 ••• tl 01. kuullut 

JAKELUOHJE : 

................... . !ay.&ll1a-. • ........................................ 

UE 2: A 4. 

J akoluohjemalleJa: 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalk.i . ministeriölle. 
EI ulkomaaedu.tukaen tledoituk.lln . 
Ei ulkomaaedu.tuk.en. mul-tn ulkoasiainministeriön tindoi

tukiIIn. 



- -
8. 

taikka nlih.n7t qa1lQ'stä nlS.Jlpl1n kllnnetJ1h !reen aen ai ta 

suureIUllalla snUI koaka vapaaher:t'e Tan ztJYLD, kun m&1ni 

sin että tlm& uuaorientatio on hyvin suope.eti otettu vaa

taan alkl Lontoon, Pariisin että Berll1111n ulkoaill1.terU'i .. 

... peittelemättä sanoi ei uskovansa että Berliinin ilo 

on a1 to. Tiiliä taas &Iltoi m1llulle luonnolliseati aiheen 

080i tta., a1 tenkl hullunkurinen on nI.1atä hlDeDkin sanoia

taan ilmeneTä luulo Saksan alla lIlUlta laateneen meidlD 

apuumae asia. Saksan J lloakov&J1 väliaeaal 7hteenotoasa -

Joka apuaahdol11suus I17t meldän uuaorlentatioaae kautta 011-

sl lakannut olemastal aekä aiheen huomauttaa tolselta 

puolen ett~ ae seikka että me liit,..e SkandlnaTlan mal

hin on paraa todistua siit... ettel Skand1l1&vl&J1 _la_ 

alla ole taivuttu tuohon luuloon. Kiln vaarallista 7at .... 

Skandinavian maat tuskin olisivat ottaneet pilrlin.11 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Par11s1ssa helmikuun 12 p:nä 1936. 

I - l~ 11:0 0 

/v ~ I J tt e. j ( . 

J, 2. 

Ulkoa81a1nmlnlsteri~llet 

H e 1 s 1 n k 1 . 

LähetID täten kunnioittaen Ulkoasialnmin1ster.181-

le raporttini Belgiasta n:o 2, Joka käsittelee aihetta: 

Belgian suhtautwmlnen Etiopian selkkaukseen. 

Ui IS : A 4. 



.............. ~.JLY..JL~ ... lt..L ... I ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen • 

RAPORTTI n: 0 .. ........ 1 .. .. 
Par1is1 .,*, •.• ,. 88a .1O ... p:nä ... hala1 ..... kuuta 19 ... S. 

, C 

A s i a : .... .I.,..ls.1'Xl .... ~1i"'u.:tw:a1u.alL .......... . I~ 

r ." 

. Etiop1an selkkaukseen . ...................... .......... . 

Käydessän1 iaken Brysse11ss1 011 minulla tilaisuus 

puhua otaakeaaiasta ulkominiateriösBä aeor~talre g6n6ral van 

LANGBNlIOVEN aekä direoteur poli tique van ZU1'LENin kanasa. Mo

lempien puheia ta kivi ilmi etti heidän käsi tykaenai mukaan 

tähänastiset pakotteet tulevat vaikutt~aan sikai ~imakkaa8ti 

että Italia a1kaiaemmin taikka myöhsmmin tulee paralysoiduk81 

Ja että a1l1ä tavalla MUSSOLINI tulee pakotetuksi suos tumaan 

neuvotteluihin, konflikt1 selviytyy. Eurooppa säästyy sodasta 

ja Kansainli1tto aäilyttlä prestigenaäa Tämähän on käsitys 

ta nykyiln tapaa ainakin virallisesti yltyleensä Euroopan ul

kom1nisterltl1saa. M)1Snnän ett61 vi. t puhuttelB mani herrat J joiden 

yhtäp1tä"fä sanontatapa va1lrutt1 epäilyttävästi mot dtordretlta. 

sentlän asettuneet 

lähetystön raport1n 

II1lle ulkokulte..1 selle kannalle kuin Haagin 
x) 

n: 0 1 JIlUkaan tekevä t sikälii aet v1ralli-

set piirit, joiden kaksoispeli Kansainliiton uskollisina ken

nattaJina ja petroolin uskollisina myyjinä panee heidän suu-

xl Tiedoituks1a n:o 35. 

JAKELUOHJE, 

Tavalli ... 
••••••••.•••••• •.• ,< . .................... ................. .. ....... -••••• •••••• 

UE 2 : ,. 4. 

J akeluohjemalleJn: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I.lkai minis teriölle. 
Ei ulkom aedu.luk.en tiedoituksiin. 
EI ulkomaaedu.luk.en. multa ulkoulal nmini5terlön tledol

tuka iin. 



a. 

hDnla aellal11a ~I herlttlvll ~anoJa kuin ettl petroo

llpakote ollai -eplk.,tlDnDllinena , 

T.... nHl tUn niin yklinkertalnen kanta pakottaa 

meidlt kuitenkin hieman tartastamaan itali&laia-etioplalal

aen aelkkanltaen n7k7iatl tllannet'-. 

Sen JUben kun Sir :wroxL1n 

7rit71 Joulukuul. oli men!J1't kariUe Ja polatet. KaD

aunlii ton ohJelmaita, ei Ranskalla elkl 1Dg1&ll.Dllla enU 

ole si tl niille 2/11 Gen6ve' lall van ZDL.l1ID1n ehdo tut .... 

ta usko"ua maDdaattla l87tll neuvottelupohJa. Jonka perua

tutaella 'e ~e~ ehdotnkBenaa teklvlt. Kl1nollen 100-

gilliaeatl Ja Jurildiaestl alotteenteko on aiirtYD7t takai

ain Gen6ve'11D. Jokainen ,.mlrtll ettei Gen6ve'ln ~,-pl1-

aellll neuvottelukUlmaaaa. Joal& ka1tk1 erlllvlt lntrelalt 

JOI mla"'än ~'l vat nlk7Ylln, helposti tulla aikaan .... aan 

aitlln uutta rauhan alotetta. Kytsatln Ranuan uuai ulko

minllterl PlAKDIB Ja EnglaDn1n uusi ulkoministeri EDKI 

llenev~t IOplneet alltl ettei altlln uutta alotetta llhi

aikoina tehdl. 

Ol&ltsl aaDvuokal ettl todella on herltt7 huo .... 

maan petroöl1patottelden helpoatl vlevln uUli1n 8eltlt~

alin, oaakal senvuokal että liian uaelden intrelllal' on 

ettei nl1tll pakotteita liiakai laaJenneta (otllO Boru 

Randell- 08 S~II:tartati4ll1.aaU1n lakettllat" ld.rJoi .Ita) , 

IlUtta oa&tal ~8 senvuokai ettll kla1 tetlln ett.. Gen6-

vetialll uutta alotett. tuatln .!!! aynt71l. p7ri tlln D7t 



a. 

omU:8UIl&an alus... mc.ln1ttu kanta Ja peatallD kadet. 

Minun vaatimattoman käsitykseni mukaan tässä p11le. 

hirvittävä vaara. Ens1!1.1111lt1n ae e4e1l7ttaa etta. Ita11a on 

menoasa polvilleen. otaksut&amme että tämä käsi1:78 pitU 

palkkanaa, 80. että Italia lakkaa olemasta 8WU"v&lta kaik

kine siltä seuraaTlne JlrlstJks1a.en Euroopan ~lkopolllttl

sl... e4ell1t7ks188a. että Italla Jou~u MUst1en aluaaa1t

tenaa pllkat~vak8i. että v lkolnen rotu menettU SUlPen 

lohkon preatlgeääll Ja että Välimeressi kaikki arTot auut

tuvat. KUinka äärettlSlIlD arka Itallan Ja sen su~rY&lt .... aae ... 

man hä1r1111tyainen - &ivan riippaatta s11tl että ItlJ.l. 

1tse Ja sen diktaattori aiihen ovat II1'YPUt - on. toUe

tavat Pari1ain vll.eaikaiset 1 aJat neuvottelut 

lut. Jolsta ensi rapo~lasa teen selkoa. Kuinka palJon hel

pomm.1n näiden kTlI1'm.Ysten arkuua pUaiai keh 1 ttylllän pulatal. 

Jos WSSOLIII todella pakotetta18iln oanoll .. &I1. R~1aen aäi

lymisestä ta! sortumisesta ei 117t enää ole puhe. Pellon 

palJon korkeampi. 

Minulla on senvuoksl se 

nanotto. Jota voi kuvata sanoill. w&1 t and see tai 1&1a

a.r &ller. on vanhuraka14en kättenrlst1 tseaa1ll8ll pa.relUllan 

puutteessa, l&iDtaan tahto ... tta tässä p~uttu.a Q"lQ'Dl1'k.een 

s11 ta IIl1.tI. tälll.n kann&nmuutokaen eaill. Lontooa. on 
x) 

tanut. Onhan toki Kansatnlii ton ta.rkoitus ei vain eatU 

Cityn tlhlnaatiset menet.ykaet pakotteiden Johdosta nou ... -
vat 12 milJoonaan punt&&ll. Ranskan noin 1/2 ml1Ja&rd11n 
tranglln. 



ko liktien syn t7ä n.an laltkaaatta hakea mahdolllauuka1a 

.~ntyneitten konfliktien selvittämlseksi. 

•• 

Ottakaamme toinen måhdollisuua huomioon, se n'" 

että Itallan v11aeaikaiset kieltlmätt~mat sotila&1l1set Yol

tot Jatkuisivat, että ennen suurta sadekautta esill. Harrar 

sittenkln Joutuia1 heidän käsiinsä t.m.a. Volko Kans&1nllit-

to tätä &B katsoa rauhallisln silmin? Voolko KaDsa1Dliit-

to m1 talin tekemättä nähdl. a1 ten hy~kkU.Jältsl todettu suur

v&l. ta vapaasti Ja kenenkään hälr1 tl .. ättä nuJertaa eralD 

X&ns&1nlli ton Jäsenen? Ollsiko tllmä sen moraal.lseapaa? 

Ja tals1ko Englanti tämän tapahtua.? Ottalailto Englanti 

tämän yhtä tyynesti mln ~kylaen tilanteen? Onko PERTI

BlX aittenkin oikea.sa väittäe.slln ettet Kansainliiton toi

minta koaDan voi tulla eUektiiviseltsi. Jolleivät muutamat 

suunall t yMessä sltä paräs.1än taluta!-

Kaikkeen ylllmaln1t~un viitaten uskallan olla aangen 

pe.lia1atlnen fnlevaisuuteen nähden. s1llä .s101den nykykan

nalla ollessa on vaikeata nähdä mi tään sellaista pääa;yl 

. umpilD1Jalta, Jonka voisivat samalla kertaa hyväkqä Genfjye. 

Rooma, Addi.-Abeba Ja Lontoo. Ja kuta kauelUll1n tätä Jat

kuu sitä vaikeuuDusl ratkaiS1 lt~, varB1nkin Jos on pe

rII tiedoss& että Italia ei llhealtäln ole voimiensa lop-

pupu.s.I. Ja kuka sen varmuudella - sanoo? Tämä seli ttäli 

my~sltin kantani minkä tähden pidän onnettomuutena ettei 

LlV.A.Un Ja HOA.REn Joulukuussa 

kehi ttll neuvottelupohJakai. Ja aenYu.oks1 ualcale1n raportia

a&J1i n:o 44 sanoa, että ainoita ratkaisuja on palaamlnen 



.... ntapals.en ehdota.taeen. LlaäID et~l alih.n palUlll11_ 

D7t on palJoa valt.ap.... Iqlqeatl: ole11 levoton 811ta 

että raaa:lipolitlikka Dyt on panQl l1U!'ktaan hlp.eaUD. !ol

nen ula on että LlV.lL1n enai kädeasä kaaaiftt vaalien 

llhela"s Ja tradi tionaallnen kateus - LlVU, J PUlIDIW 

eivät ole ystävlstä parhaat - eikä hänen reaallpolltl1kkan

... Joka vastustaJille_n . vUa oli tekoQ7. !Ulos on kui

tenkin saa. 

On palJon moititm lIDSOOLIna siitä ett.i h1ln koh

ta UVA!. - HOJ.REn ehdotu.ksen tultua tunnetuksi siihen 8\10.

~t. On mahdollista että tilanne olisl helpot~ut. eD

neDlt&lk.kea on vamaa että hänen aamaJl&ikulnen puheen~ 011 

hänfln monista tyhmyykslstUn suurin. MO.tta Jos kataOlllle 

aslaa ykslnoDLan hänen k&lUlal an niin hän el voinut tol-

ain menetellä, al1lä, pälvää SeDJAl-

teen Roomasta klrJolttlkln. hän 011 kaukonäk81sempl kuin 

muut, s.o. hän 011 ensimäinen huo &maan ettel Lontoo ta.

lls1 ehdotusta hyväk8Jmään. Senvuoksl hän riensi olemaan 

ena1mUnen sli tä vapau 1al.akae.n. Hän on aina varOlm t al tou

tllmasta mlhinkään Ja kaikkeln vählmmin hän saattoi altoa 

i ta e ään Jo lmo .maan tuomi tmun ehdo tuk 91 en. M1l1u.s ta ta ta 

puolta el ole kyllikSi otettu huomioon. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ ParIIsI... maalIskUun 20 

11:0 17 . . 

UE 13: A 4. 

If g . H. 

1. J 

Ulkoasiainmlnisterinlle, 

H e 1 s 1 n k 1. 

Lähetän täten ~nIoIttaen Ulkoas1a1nm1nlste

rl~lle raportt1nl n:o 3 Belgiasta, Joka käsittelee 

aihetta: 

BECKin kÖln ti Belgiassa v1ime kuun 

yalhteesBa. 



· ................. B .. ll .. Y. .. .s ... S.. ..L .. .I ... SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ... . 1 ... ........ . . " 

P.~1J..1.1 .. ssa .. 18. p : nä .. W.1I ....... kuuta 19 ... 86. IS' .t ! -. . :D . J, . 
As i a : SanA .. tka Y'le1!!! ",,;r,I,I .. 

. e.U;P ::: .. "!~la!t".Mt .......... · .. · ...... · .... · ............ ............ . r' 

Ol'lk'll •• aaD1 lakettlin parI äiYII Bryaaella.1 ut.-

11n erllltä Belg1an oloJa 'r1ttl1D h1VIn ~tev&lta vIrk&v.l

Jeltäa1 ot.at.aalaa. 

Hill kertoI e tl BlaJC Ja van Gen ..... ' 11" 

ollvat -tol .. nR 11S7tlD •• t-. Hehlll ovat mDlelDllat nuorla, &t

tI1 Ylala va! tiom1ehil, Jo tka ka tao .... t Dl ilaaa JOlaain mll.rln 

toiiin ailmin min hei411l JIlaa1lalLl1ao4&D Ja Verl&111.11n Ylri t

tlalt .4.ltäJIDII Ja Jotka mhtau.tuvat suuriin naapur.ihin •• 

va.ta vaati Joaa~1n JIlllrin mnut~eella tavalla. 

Oli plltett7 etta VIUl ZKKLAB]) klvtisiai Varaoftaaa 

all.tirJoittaa ... a taupp aop~aen. mntta ~ hänelle e1 0-

piD1lt. 9(% Jota kuten tunnettua raka.taa matkustamiata, tar

Jo.1tui tul maan Br7aaeU1n. 

X.rtoJani &&Doi t1etävänaä ehdottoman varmaati .ttä 

sann takatarto1 tul oli ail11 matkalla kl9dä viralliae.t1 

Lontooa_ mntta ett!, kuten raportiaaan1 Par1isi n:o 10 Jo 

main1taln. BDglannin hal11tua ei p1täQ7t aJ&DkOh~ otol11.,na. 

XertoJan! Jota ~tee Belgian ltullaaientakallen ellaan 

lqmaen.lll a01'lllellaan, 'i luullu t mi tlln mnu ta te..pah tuna.n vie-

J AKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2: A • • 

Ja1c eluohjcmall cjll : 

Tavallinen. 
Tava ll inen Ja IIsakai minist r llS lle . 
EI ulk o mueduatuksen tledoitukalin. 
EI ulkomaaeduatuklen. muUII ulkoas iainminis teriön tindoi. 

tukalln. 



8. 

ral~ ~e88a kUln että molemmin puolin aelYi'eltlln tl

lannetta Ja koetettiin 187tll 7hte1811 nlkekanto~a. 

HnhD. ettl BJ:aI: 01181 koett ... t Y&Il ZUU1l])1a Yle

rol ttaa Ranskaata el 11ene oikea. .1 11ioln pl.1nn.8taillen 

hulm etta BBaI: ollal 1'7 rklD1't :B!78aelln km tta taaaen l~ 

hentelemllD Ranakaa. 

ll11uten 011 nanl 81lv.reatl Juhll ttu., kerto~anl __ 

nol: kUten halllt.l~aa. Joka kerta Jaln hllD lähtl autoaaaan 

lllkkeeUe, hIlDen yaunuun 7111pAr81 lqIaen18ell polll81a tai 

aalapolll.la moottorlP78rllD 8ell8aa. Tlmä T&roY l~uatolmeD

p14e 011 ehkl tarpeellinen, koska Belgla8sa a auu palJon 

D7k71ae.n r~1aeen tT7tJDlltönta puolalalata ain.ata. _tta 

raDhalllalln br7ase11lll181in tMa' 011 T .. iJtutt~t nauretta

Talta. 

P.S. Sak8&J1 aaia1u01taJa 8&Dol tAnUn tietäTIDel 

etta BBCX BlTaselln-matkallaan 011 pyrk1D7t lt~UD viralll

.eat1 Parl1s1 .... , mutta että täältäl1n ilm01tettl11l a~antoh-

du oleTan Tähelllllln soplT&Il. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariis1ssa keeäku\ln \2 :.p:nA 1936. 

N:o 

UI' 13 : A 4. 

, KJ /J. ., . 
t I 

t 

Ulkoas1a1nm1n1steri611e, 

H e 1 s i n k i. 

Lähetystö täten kunnioittaen ohellisena lähet

tää Ulkoasia1nm1nisteriölle min1steri HOLMAn raportin 

Belgiasta n:o 4, Joka käsittelee aihetta: 

Belgian äskettäiset parlamenttivaalit, 1. 

V. a . aiainhoitaJa: 



........ JL;a. .. 1 ... $ ... ~ ... ~ ... lt .. I ...... SSA OLEVA LÄHETY ST Ö. 
'1 , l' f 

'Salainen. . ' ... 
RAPORTTI n: 0 .... i. 

. ---_. 
3 C, • 

Bn~.Ml1 ... ss"a ~.l . p : n ä toukO ....... kuuta 19 .. 36 .. ~ 
I L ~ " 

I • 

As ia : Belgian äskettäiset P'tNl-

menttinp11t. 1, .. .................. .... .......... ........ .. 

Koska SucmaIl lehdi ssä ei mielestäni ole tarpeeksi 

yksityiskohtaisesti selostettu Belgian äskeisiä parlamenttlvaa.

l eJ a (24/ 5), on syytä nli tä hieman tarkeDlD1n tarkastaa nume

roiden valossa. 

Vaaleissa saivat eri puolueet ääniä seuraavasti (CW:W.AVI:.

täjlen luku oli 2.360.025): 

· : · · · · · Puo 1. u • lIJi.xUä · " paikkoja · · · · · • • · · · · · · · · Katoliset 675.4B~ · 28,6 63 · · · · · · · Liberaalit · 291.399 12,.3 23 · · · · · · Rexistit 271.347 · U,4 JU · · · · · · · · · · · · Sosialistit · 757.537 32 · 70 · · · · · · · · · · Front1atit · 166,42'7 7 · 16 · · · · · · · · Kamnunistlt · 143,234 · 6 9 · · · · · · · · )luut · 53,59. · a,a 0 · · · · · · · · · • · 
Verrattuina edelllstsn vaalien (1932) tul.oksi1n nämät 

numerot saavat seuraavan tauatan: 

J AKELUOHJE: 

TavalUnsn. 

UE 2: A 4. 

Jakeluo hJemnllejn: 

Tavallinen. 
Tava ll inen ja IIsllksl ministeriölle. 
EI u lkoma edus tuksen tledol tukslin . 
F.. i ulkomaaedul tuklen, multn u llcoasiainmlnl5 terlön tl edoi

tukalin. 



a. 

· · • · • 
· • · · · · : lJJln1ä : ,. ; Pa1kkoJa : 
:--------~:~------~:~------~:------~:------!~----: : Puolue 

· · 
· · 

: 193a 

· · 
· · 
· · 

19315 

· · · · 
· • · · Katoollset : 899.897 : 675.483 : 38,54 : 28,6 : 

· · · · · · : Liberaalit : 333,466 : 291.399 
· · : Rerlstit 
· · 

· · 
· · 

· · : 2'11.347 
· · : Sos1al1st1t : 866.817 757.537 

· · · · : lront1st1t : 
:(= kansall.f1aa-: 
: m1la1set) 12'6.ll3 : 165.U'l 

: Kamnun1st1t 
· · 

· · · · · · 
55.905 : 143.234 

· · 

· · 
· · · · · · 

: 
· · · · · · · · 

· · · · 14,28 : U,,3 : 
· · ll,4 : 

37,12 : 38 

· · · · 
· · 
· · 

7 

6 

· · · · 
: 
· · · • · · · · · · 

· • · · 53: 

24 

73 

8 

3 

· · · · · · 
· · 
· · · · : 

· · · · · • 

79 

23 

81. 

70 

16 

9 

· . · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · 

VUmaalkaisten hallituspuolue1den (katooliset, liberaalit, 

sosialistit) häviö äär1mmäisyyapuo1ueiden hyväksi on todellisuu

dessa, mitä tulee menetetty1hin paikkoihin, vielä suurempi. sl1-

lä edustajia lukumäärä korotettiin juuri ennen vaaleja 187 :stä 

202:e_. 

Vaaleissa 1932 oli äänestäjien luhJmäärä melkein sama 

kuin nyt, n1m. a.335.203. Voi s1ia sanoa 

nen tahdcmilmaiau ei ollut muuttunut. 

SeuraaVaBsa raportissa, kun olen 

JP,eman tutu.stua mielialoihin ja ennen kaikkea rerlam.1n odotta

mattcman SUurecl voittoon, koetan analysoida vaa1itul.okaen mer

kitystä. Huanautan jo tässä että rexiam.1 ei merkitse, nimes

tään huol~tta, ~ln1ngasm1e1iayyttä. Sana Rex on lyhennys sa

noista Cbriatus Rex; näin DKGR'KT,I.:I näet n1m1ttl liikkeensä 

s1ml.istä alkumuotoa Jolla 011 selVästi uskonnollinen pohja. 

H. H 0 1 m a.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisiss& kesäkuun 5 p:nä 1936. 

N:o / (/ '{ - / ~ 

Ui IS : A 4. 

{)' 

Ulkoasiainm1nisteriölle, 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän t ä ten kunnioittaen Ulkoasiainm1nisteriöl ' 

1. raportt1ni Belgiasta n:o 5, j oka käsittelee aihet

t a : 

Belgia Ja Ranska. 
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RAPORTTI n: 0 .... 5 .. ....... .. 

. .BzJ"*Ml1ssä ... .3 ... p:nä . kesll ..... kuuta 193,6... , , , 
I (. • '" ~ 

As i a: .... Bela!' . j, Ranska· ............. .. . 

....... .... ........................................................................................... 

..................................................................... ................................. 

Ministeri IIJlANin raportin n:o 25 jOhdosta, JOS8& 

hän kertoo Belgian Puolan-lähettilään, hänen mielestään jopa 

odottamattamalla t avalla, arvostellean ranskalaista politiikkaa, 

en voi olla hucmauttamatta että niinä monina vucslna, joiden 

kuluessa olen edustanut maatani Belgiassa, olen tehnyt saman 

havainnon bel g ialaisiin diplanaatte1h1n nähdan yleensäj. menisin

pä niin pitkälle että väittäisin Belgian ulkoasiainministeriän 

olevan täkäläisen ranskala1svastais&n mielialan t ärkeimpiä tyys

sijoja. 

On tosin luonnollista että Belgian suuri yleisö, 

vall.ooneja myödem, on erittäin arka. ei ainoastaan itsenä isyy

.8stään vaan myös siitä että t ä t ä itsenä isyyttä respektoidaan. 

Tässähän suhteessa saksalaise t maailmansodan aiksna tekivät 

kä suuri mm sn erehdyksensä , siinä näet etteivät käsittäneet 

teell1sesti ä sken itsenäis~.en kansan ymmärrettävää arkuutta. 

On kuvaavaa .ttä Belgian lehdistä nykyisin ehkä eniten ranaka

laiani.linen "LtInd'pendmc. Belge" aikoinaan perust.ttiin suoje

lemaan vasta saavutettua itsenä isyyttä Ranskaa vastaan, aikana 

jolloin pelättiin Belgian ena1mäiseD kuninkaan avioliiton Louis 

J AKELUOHJE: 

.. .... 'laval] 1neJl . .. ............................. ... . 

UE 2: A 4. 

J ll k luohJemall oJn: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIsIIks i ml nls te r iöll . 
EI ulkomllaedus tuks en II dollukslin. 
Ei ulkom aeduatuksen , m ulln ulkoasiainm inister iön liedoi 

tuk siln. 



2. 

Phillppen tyttlren kansaa voiTaIl johtaa 11ian suureen ranaka

laiseen Taikutukse8ll Belgiana. 

On samoin luonnollista että belgialaisissa diplcaaa-

teisaa., Joiden erikoistehtävtlD& on vaalia Belgian itsenäisyyt

tä, tämä arkuus on erikoisesti kehittynyt. Tämä ei riitt&Jle 

kuitenkaan yksinään asiata selittämään. 

Ole.n useasti mietiskellyt syvemplll ST1 tä tähän il

miöön, sitä suuremmslla syyl.lJ1 kun belgialaiset diplcaaatit 

melkein poikkeuksetta ovat lähtöisin ranakankiel1sistä perheistä 

ja oloista... Olen tullut siihen vakaumukseen, joka perustuu 

moniin keskusteluihin Belgian diplomaattisten edustajien kanssa, 

että heissä eräänlainen alammuuakanplex1 on tuon mielialan ai

heuttanut. Varsinkin ennen sotaa, Jolloin Belgia ei vielä ol

lut tunnustettu suurvallaksi ja jolloin sillä ei vielä ollut 

ambassaadeja kuten nyt, belgialaiset diplanaatit tunsivat kat

keruutta ranskalaisiin virkaveljiin8ä nähden, jotka kaikkialla 

pääsivät ensi sijalle ja joita kohdeltiin suuremmalla ågard'il

le. kuin heitä itseään. Täytyybän myös myöntää, että ranskalai

sissa diplämaateiasa varsin usein tapaa eräänlaista ylimieli

syyttä, nonohalancea, joka heidän sitä itse tahtomatta helpos

ti muita loukkaa. Belgialaisten diplcmaattien arkuus lisääntyi 

ehkä myös maailmansodan aikana, jolloin he t avallaan olivat 

sanoisinko toisten armoilla. 

Tulen ajatelleeksi hyvää ystä vääni kreivi d'URSBL'1ä, 

jonka kanssa kymmenisen vuotta olen ollut yhteistyössä (hän 

on nyt Belgian l.ähettiläänä Svei tsisBä) • En muista hänen ker

taakaan puhuneen ystävällisesti ranskalaisista. 

x x 
x 



3. 

Alussa mainitussa raportissa mainitaan ~ösk1n ett& 

VarsOTasaa mielellään verr taan toisiinsa Puolan ja Belgian 

ulkopoliittista asemaa. Tähän käsitykseen nähden, jonka usein 

tapaa. myös maailmanlehdistös8ä (erikoisesti BEClUn Bryssel-mat

ken yhteydessä viime talvena), voi olla mielenkiintoista mai

nita, että d'ORMESSCB (tai PERTmAX?) äsken polem1.soi sitä 

vastaan, hucmauttaen päinvastoin että Puolan asema kahden 

keskenään vastakohta1suussuhtess&a olevan suurvallan vä lillä 

Jopa puserrukses88. on aivan toinen kuin Belgian, jota suoje

lee kaksi keskenään ja sen itsensä kanssa ystävYYssuhteessa 

olevaa suurvaltaa n1m.. Ranska Ja Englanti. 

# ( 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa kesäkuun 6 p:nä 1 36. 

Ui IJ: A • . 

97- 8v ,oPc.-e . 

/(. . j (, 

Ulkoasiainministeriölle, '1 t 

H e 1 s i n k i. 

JC . 

Lähetän t ä ten kunniolt~aen Ulkoasia1Dministe-

riölle raporttini Bel giasta n:o 6, joka käsittelee 

aihetta: 

Etiopian kysymyksen nykyinen vaihe. 111. 

c . 
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RAPORTTI n:o ~. 

Salainen. 

~tt'UUtl1.ss·å .... ~ p:nä ... ke.sä" ..... kuuta 19 .. 36. , . 
Asia: It1.gR1 an. ""lga;ym,y:kam"' .......... .. . 
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Kävin tänään Belgian ulkoasiainministeriön kansliapäälli

kön ministeri van LANGENHOVIn puheilla kyselläkseni mitä hän 

ja mahdolllsesti mitä Be18isn hallitus arvelee Geneve'1n ensi 

neuvostokokouksesta, mikäli koskee pakotteiden pysyttäm1stä tai 

lekkau ttemista. 

Olin huanaavinani aluksi pienen hesitation hänen al

kaessaan muovailla Tastaustaan ja 011n lukevinan1 hänen mietti

vä.D. suhdettamme Be18ian pOhjoiseen naapurimaahan n.k. neutraa

llen ryhmäsa&. Mutta tämän lyhyen epäröinn in jälkeen hän 

varsin avo1mest1 selittää kantaansa joka luonnolllsesti, varsin

kin katsoen slihen että hän tällä hetkellä, hallltuspulaan kat

soen, taktllllsestl on vastuussa maan ulkopollti1ka~taJ ei voi 

olla muu kuin halll tukeen omaksuma. 

Hänen aJatusjuoksunsa 011 jotenkin seuraava. 

Olemme kaikki laBkelm1ss~e ., •• " ••• , suuresti ereh-

tyneH ja on tunnustettava tämä erehdys. ~kkäämällä kysymyksen 

ratkaisu määräämättömään tulevaisuuteen jäävät kaikkl suuret kan-
. 

sa1nväliset kysymykset samoin l~assa he1lumaan. Siten riskeera-

taan Kansainlliton tulevaisuus, joka el vol muuta kuin kärsi& 

JAKELUOHJE: 

T~Y.A:U 'U~;P.t L .................. . ...... . 

UE 2: A 4. 

Jakeluohje m allejn: 

T ava llinen. 
Tavallinen Ja IIdksl minis te r iö ll e . 
EI ulkoma edustukaen tledo ltukailn. 
EI ulkomaaedustukaen. multa ulkoasiainminis ter iön t iedol 

tuka iin. 



2. 

siitä että tällainen 'taakka sälyte-tään sen niskaan. Ainoas

taan ajamalla realistista pOlitiikkaa voimme pelastaa mikä 

pelastettavissa on. Sanktioiden Jatkuminen ei ole materiaa

lisesti oikeutettu, sillä mikään ei todista että 

tarkoi tus olisi "une puni tian ou une p6nali t'- • 

Kysymys on näinollen lähinnä sii tä miten löytää 

formula, joka samalla kun se myöntää tosiasian, pelastaa 

periaatteen. LAN~OVR kat~oi että tärkeintä sittenkin 011 

lokakuussa tlagrantin hyökkäyksen ntmenamainen toteaminen. 

Kansainliitto sils ei ole ollut uskoton periaatteille8ll,. 

sen mahdollisuudet saada nämä periaatteet tunnustetu1ksi 

sensijaan olleet liiaksi rajoitetut. 

On väärin, Jatkoi hän, väittää että pakottee't oli

sivat olleet vailla merkitystä ja tehoa. e ovat tuottaneet 

Italialle monta hannia Ja vaikeutta. Ne ovat varmasti ol

leet omiaan varoittmnaan toisia Italian esimerkkiä aeuraanas-

ta. 

Kun kysyin mitä hän arvelee Italian taipumuksesta 

antaa Väl1meri-paktin tai muussa muodossa Englannille Ja 

muille valloille tarpeellisia take 1 ta Rocman uuden 

vaarattamuudesta naapureille 

LANGENHOVE vastasi ei siitä 

eksaktista. 

Ja Välimeren muille maille, 

asiasta voivansa sanoa mitään 

Hieman vältellen LANGENHOVE antoi minun ymmärtää 

ettei Hollannin hallitus liene taipuvainen katsomaan tilannet 

ta näin realistisesti, mutta hän ei syventynyt, ymmärrettä

vis tä syis tä , ainee sem. 



8. 

Salasähkötin Pariisin kautta ylläolevasta, sähke 

n:o 42. San lopulla huanautin myös Belgian yleisen mieli

piteen yhä eDAT!JDän kallistuvan kannattamaan umpikujan rea

listis~a ratkaisua. Kaikki ne lehdet Jotka olen lukenu~ 

ovat tällä kannalla, ja uBeit~ isompien kaupunkien 

kamarit ovat tässä. mielessä kääntyneet hallituksen puoleen. 

Belgialle, kuten tunnettua, pakotteiden jatkuminen merkitsisi 

suurta taloudellista tappiota. 

I I I 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

N:o I - ~ I 

.~ • I '-r 

Ulkoas 1a inmini sterilSlle. 

L~hetys tö tät en kunnioittaen l~ettää Ul-

koasia inministeri ölle ministeri HOLMAn raportin Be l8i-

sta n:o ? joka käsittelee a ihetta: 

Belgian äskeise t p rlamentt1T a11t , II, 

Uusi halli tue . Lekot . 

V.a . asia inhoit ja: 

Ui II : A 4. 
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Parlamenttivaalien (24/5) jälkeisenä sunnuntaina 

toimi tett11n Belg1assa n.k. proTlnssivaali t, joiden vaali

tekni1kka on s ama kuin p rlamenttivaalien ja joiden eri

k01amerkitys on siinä että n.k. oons8ils provinoiaux näyt

televät huo ttavaa osaa maa seudun poliittisessak1n elämässä. 

Ni1llä on ~m. ratkaiseva merk1tys senaa t1nvaaleih1n. 

Näiden vaalien tulos oli suurin piirtein sama 

kuin edellisenä sunnunta ina tOimitettUjen parla menttivaa ljan. 

aex1stien ään~ä kasvoi tosin vielä 9 ,000:11a ja fron

tistien 10,000: l1a, kommun1stien sens1jaan l a slc6. 5,000:lla 

Ja sosia11stien l6,000:11a, mutta liberaalien nousi 30,000:11a 

ja katoliaten sam01n l2,000:11a. 

Bexist1t, joita ei ollut olemassa vealeiss4 TUon

na 1932, &a1Ta t nyt 696 täytettävästä paikasta 78. Kommu-

n1stit saivat ~7. T:n 1932 vaaleissa va in 7. Front1st1t 

x) Ranskan T1~ea1ka1set tapahtumat j Ta~1stautum1sen1 Ge
n~T8t1n yle1akokousta Tarten ovat 9atäneet minua aSka1se~ 
mln pe.1aamasta 0 tBaksas1aan, josta jo toukokuun 31 ~11-
YIDI 1lhet1n sns1mml1ssn raportt1n1 (Bryssel, n:o 4). 

JAKELUOHJEI JaJcoluohJomalleJa: 

........ ....... ............ ~!:!~~~tJl .................. _. " ........... . 
UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkll ministeriölle. 
Ei ulkomaaedultuklen tiedoituksiln. 
Ei ulkomaaedustuklen. muttll ulkoasia inminis teriön lIedoi

tukalin • 



sa1Ta t 50, T:n 1932 Taa leissa 31. Sosialist1t saiva t 221 

paikkaa, meoettlen T,een 1932 verra ten 20 paikkaa, liberaa

lit 89, m~nettäen 6, ja ka to11set 224 paikkaa, menettäen 

kokonal. sta 94. Ka tolisten suuri tappio v:teen 1932 Terraten 

manifestoitui siis näissäkin vaaleissa, mutta luult11n yleen

sä että ka toolist en, liberaalien ja sosia listien edellisenä 

sunnunta 1na todettu tappio j atkuis1 ja rexistien voi t1D kas-

vaisi paljoa v01~makkaammassa t empossa. Rexlst1en uusi voit-

to oli odotettua pienemp1. Ka toolisten ja l1beraalien t ap

p10käyrä e1 enää j a tkunut vaan muuttu1 suhteelliseks1 v01-

toksi. Kommunis t1t ja sosialistit hävis1vät j01ta1n tu-

hans1a ääniä P rlamentt1vaa leih1n verra ttuna. 

x x 
x 

Be l gi an ~alien tuloks1a tarka staessa p1stää ens1 

kädessä s1lmäään katolisten suur 1 tappio. Itse as1assa tämä 

ei 1hme tytä. Ens1mä1sessä raportissani Brysselistä, muistaa k-

sen1 helmikuulta 1928, te1n Be l gian sisä po11ti1kkaa selostel

lessan1 sen väi t teen, että kat.)ta"m ka tolisen puolueen j a t

kuTa sä1lym1nen suurena, Va tikaa nin koossapitämänä , kaikista 

yhteiskuntaluokista kokoonp ' tuns, epäkä ytänn6llisenä ja vaike

asti käsiteltävänä puolueena oli kyseen lainen, sekä että 

Belgian sisäpo11i ttinen elämä ei voi tulla nonnaa11ks1 en-

nenku1n tähän tulee muutos. LUUlen, että olemme siihen nyt 

menossa. 

länsä pi tiUi 

Katolisen puolueen heterogenisuus, se kun sisä l

eriTärisiä konservatiiveja, vanhan aristokratian 



edusta jia, tlaamila isia demokraatteja ja tlaamila1sia talon

poikia (Boerenbond) se~ loppujen lopuksi Joukon vallonilai

siakin aineksia, on ollut. mik~li ymmIrr~, es teenl maan 

poliittisen eläm~ luonnolliselle kehitykselle, luoden eplter

vettä klikkisysteemiä ja vaikeuttaen siten kontrollia julkis-

tenkin asiain hoidossa. Nämä. nltldllcohdat seli ttävstt a inakin 

osakSi, ml ten nuoren rex-liikkeen johtaja, hä.ikä.ilEIDI.tt~ vet~-

mä.l1ä esille kieltämät t6rd.1. ep~oht1a jopa 

rinkäy töksiä varsinkin kato11sen pUOlueen 

odottamattomia viä
x) 

johtajien toiminnassa, 

saattoi houkutella puolelleen niin suuria määriä tyytymättömil 

aineksia. ~ivan samoin kuin RanSkassa, tyytymättömyys parlamen 

tiin ja rl mentaaristen puolueiden ja puoluepukarien toimin-

taan tä~lläkin karkoitti sa tojatuhansia äänestäjiä tähänastis-

ten h allituspuolueiden *, •.•• *" riveistä. Degrellen häikäile

mätön vaaliagitatio sai n~ joukot ha kemaa n uusia signaale

Ja t~ suurisanaisista lupauksista, joista on hyVin vaikea 

ulkopuolisen l öytää mitään ohjelmallisia suuntaviivoja. KUn 

Ranskassa tyyt~ttömyys hakeutui semmalle, se Belgiassa 

hakeutui rexismiin, jota lähinnä täytyy nimittää. tascistishen-

kiseksi liikkeeksi, monessa suhteessa muistuttaen i tl.erin en-

si liikehtimisiä. 

Katolinen puolue, joka vuodesta 1884 on ollut 

Belgian suurin puolue, pieneni täten siinä määrin, että uu

dessa parlamentissa 8Osia11 sti t nyt muodostavat 8uurimman ryh

mIR1 Tämä on ollut ka toliselle puolueelle kova isku. 

x) Niinpl. JUltverpenin ent. pormestarin, sittemmin talousmin1s terin, 
CAUWELAERTin aamoinkui.n tunnetun senaattorin SEGERSin poliittisen 
karriiär1n voi kats04 loppuneeksi DEGRELLen paljastusten seu
rauksena. 



4. 

Erittäin tärkeätä on mielestäni tOdeta, että 
DEGRELLEn Toitto saavutettiin melkein yksinomaan Tallonisilla 
alueilla asuvien, suhteellisesti harvalukuisten katolisten ri
veistä, m1ssä katolisten menetykset nous1vat n. 15-20 ~:iin, 
kun S1tävastoin flaamilåisella alueella suurtmmatkin tappiot 
pys yt teli vi t n. 5 : ssa iäJlestysalue t ta kohti. T&I.DUi. riippuu 
sii~äJ niin DEGRELLE itse väittää, että hän ei ole vielä 
ehtinyt organisoida ••• c •••• , • liikettään Flaamiassa. Si1hen 
hänellä ei myöskään liene ollut 

x) 
tarpeeksi 5i tipaitsi 

hän ei puhu flaamink!.ltä • MUtta on otettava huomioon, 
että hänen puhuessaan nsk kai flaamilaisilla seuduilla, 
fl aamila isetkin, jotka yleensä eivät mene ranskankielisiin ko-
kOuksiin, täyttävät salit ääriään myöten. Näissä olosuhteis-
sa on •• «.,._* varsin todennäkÖistä, että hyvin järjestetty 
rex1s tinen propaga nda Flaam1assa voi viedä ensi kerralla tu
loksiin, jotka käyvät katolisille paljoa katastrofaalisemmiksi. 

Oli miten oli, se seikka, että ka tolinen puolue, 
kuten yllä sanottiin, on menettänyt huomattavan osan vallo
nisia (s.o. Ranskaa n päin graviteeraavia) äänestäjiään, Toi 
johdonmukaisesti merkitä Sitä, että katolinen puolue tästä 
lähtien sae vahvemman flaamila isen Tlrityksen. ottaen huo-
mioon, että katolisen puolueen va hTin tUki, fl~ila1nen oi
keisto, ulkopoliittisesti on, jollei sen trifugaalinen, niin 
kuitenkin vEhvasti antiranskalainen, tällä tosiasialla voi 
olla huomatt Takin vaikutus Belgian ulkopolitiikkaan lähiai-

x) DEGRELLEn isä ja äiti ova t ranskalaista alkuperää, mutta nykyisin Belgian alamaisia. Hänen rOUVaDaa on ranSkalainen. 



koina. T01selta puolen ei liene s1is syytä päätelli Rexin 

eo ipao merkitsevän vähentyvää ranska la1svlr1tystä. 

x 
x 

Olen koettanut sanomalehdistä ja kirjallisuudesta 

päästi selville siitä, mit loppujen lopuksi rexismi on ja 

mihin se pyrkii. Toistaiseksi on mielestäni ~ Taikeata jo

pa mahdotonta sanoa muuta kuin että se pyrkii tapoja ja 

polii tt1sia olo a puhdis maan, TiUlentämään parlamentin tI8 rki

tystä (jopa vähentämällä puoleen edustajien lukumiärää) sekä 

valmistamaan korporatiivistä maailm.ank tsanusta. Kaikesta siit"1 

paljosta, mitä rexismistä on kirjoitettu, on mielestäni eräs 

ote DEGRELLRn milanola iselle "Corriere Della Sera t lle" anta

masta haastattelusta heti vaalien jälkeen ehkä kuvaavin. Täml 

kuuluu 

siin 

suomennettuna seuraavasti: 

~existinen liike rajoittuu ennen 

e'. " ." ••• päämääriin: lcansanluok1ci8ll 

kaikkea moraali

sOlidar1teetti1n, 

perhehyve1den restaura tioon, palaamiseen maat yöhön. Rexiami ei 

t ahdo ainoastasn aikaansaa da tärkeitä re:fcrmeja taloudellisella, 

polii ttisella ja sosiaalisella alalla, vaan se pyrkii ennen 

kaikkea maan moraaliseen ja sos1aalisaen uudelleen rakentam1-

seen. Tissä suhteessa emme anna periä, vaan tulemme olemaan 

leppymä.ttöm1ä ta1atelussamme eli puolueiden vanhoja karyat1ide

ja seki po11itt1sia ja t1nanss1kompromlsseja ja -1ntri1gejä 

vastaan, jotka ov t v1eneet Belg1an kuilun partaalle. Rex1em1 

on ant1parlamentaar1n~. TOista iseksi tyydymme tosin edustajien 

lukuDaiiUirän vähentlmiseen, parlamentin 'ftlllan raj01 ttamiseen ja 



senaatin hävittlmiseen, pannen sen sijalle korporatiiviaen 

Kamarin." 

ParlameDtin kokoonnuttua er~s rexistinen edusmies 
puheess en, joka oli koko liikkeen neitsytpuhe, esitti laa-
~emm1n näitli jatuksia. mennen aika pitkälle valtiososialiam1n 
j a sentepa1sten aatteiden tiellli. siten muistuttaen elävästi 

x) 
eräiti natsiliikkeen keh1tysperiodeja • 

Kerrotaan yleisesti, että kuningas, joka yleenai 
suosii "nuoria" ja erikoisesti n.k. les Jeunes oatholiques, 
joista piireistä sivumennen sanoen myös van ZEELAND on läh
töis m, suosisi kaikessa hiljaisuudessa myös rexism.1lJ.. DEGRDLR 
opiskeli näet Tiitisen vuotta Louvainissa. näiden piirien plIi
pesliss~. ensiksi Juridiikkaa, sitten arkeologiaa ja vihdoin 
teologiaa, kui tenkaan tutkintoja suor! ttematta. Hän lähti B1 tten 
laaj01lle matkoille, elättlien 1tseäln m.m. Yhdysvalloissa muu-
tamen vuoden kuluessa Jos jonkinnäköisellä työlU,. Palattuaan 
8elgiaan muutamia vuosia sitten hän ensin koetti saada aikaan 
uskonnollisen puhdistusliikkeen, jolle hän antoi nimEll Chr1stus 
Rex. N01n vuosi sitten hän 4&irt,.*** si1rsi toimintansa po
liittiselle ja sosiaaliselle pOhjalle. mistä nykyinen liike 
sai oleellisesti alkunsa. On syytä mainita ettli DEGRELLE alkoi 
p011ittisen taistelunsa vasta pari kuukautta ennen vaaleja. jo
ta seikk,a silmälllipit~en. hlinen suuri voittonsa on kakåinver
r01n huomattava. 

Olisi ennenaikaista ennustella millainen tulevaisuus 

x) Samassa parlamentin istunnossa syntyi tliysi tappalu kun muudan rexisti syy~ti hallituksen jäsenili mädlinn~isyydestli. Itse vanhaa VANDERVELDEl oli vaikea estä~ kliJmllstli nanmukaisesti vlilihuu-tajan k~ppuun. 



'1. 

rex1sti8elll liikkeelll voi olla. Loogillisesti tekisi mieli 

sanoa, ettl sen ohjelmattomuus ja hlikäilemltt~myys eivl~ voi 

sille taata pitkläk~ ikää tai menestystl, mutta katsoen ny

kyajan yleiseen tyytymltt6myyteen Ja laajojen piirien taipuva1-

suuteen tarttua mi.hin oljenkorteen tahansa, sele». pi tien mieles

sl, ml1ll t avalla erlät muut sodanjälkeiset reformaattor1t ovat 

alkaneet, on eh.kl para8 sulkea toista iseksi ainak1n toinen, 

loogillinen silmä voidaksemme toi8ella 8en realistis8Mmin seura

ta rex1smin otteita tulevina Euroopalle ni1n tärkeinl aikoina. 

On myös kuvaavaa että laajoissa belgialaiSissa piireissl, 

olen tilanteesta keskustellut, tapaa odottamattoman paljon 

tlmystl. DEGREI..LBn hyn.ks1. O'opa ulkoas1a1nmini& er1ön korkeissa 

virkamiehissl t apasin tl.llaista , 

En ole paljon ehtin~ seurata uuden halli tuk8en 

synty». enkä sen phjelmaa, minkävuoksi 1'8j01 tun siinä suhteessa 

lyhyesti toteamaan seuraavaa. 

rlamentaar1sen tradition muka1sesti kuningas ens1k
x) 

s1 pyys1 van ZEELAND1a muodostamaan ~uden hallituksen. Tlml 

kieltäytyi vedoton , hieman sentimentaa11ses ti, lastensa kasva-

tukseen, mutta myös Siihen, että Taa U en tulos ei hä.Im lle ol

lut kyllin suuri garantia sen ohjelman jatkamiseksi ja toteut

tamiseks1, jonka merkeissä hän huhtikuussa 1836 otti hallib1s

ede8vastuun plällend.. Ilmeisesti tämä. oli vain temppu, jotta 

x) Lienee syyti. mein ta, että kuningas pulan syntyessä. vuoron periän 
konsul t01 kaikkien puolueiden joWtaj i a, myö s DEGREIJ·F)l sekl komu
nistien johtajaa joka nyt ensi kertaa virallisesti oli halli t
sijan puheilla. 



8. 

kuningas tulisi pakoitetuksi kääntymlAn suurimman puolueen, 

n1m. sos1alistien, joht an VANDERVELDEn puoleen, m1nk~ kun1n-

las tekik1n. VANDERVELDE yr i t t 1 par1 p~i '91.~. mu tta huomas1 

kohta måhdottomaks1 saada porveril11sia puolue1ta suaatwnaan 

niih1n s:> s1. aa11s11n uudistuks1in, jotka sosialist1 t puolestaan 

pani vat ehdoks1 ja jotk lähantelivät Ranskan kansanr1ntaman 

tunnettua m1n1m1~jelmaa. L1beraalit pelkäs1vit sitlpa1ts1 n1men

oma~ sit~, etUL suostum1nen yhte1styöh5n sosialist1en kemssa 

s11lä pOhjalla aja1s1 liberaalisiakin valloneJa rex1snin syliin. 

Kun VANDERVELDE ei onn:1s 'Wnut, IIIBni kapula uudelleen 

Tan ZEELANDille, mutta hänkään ei kyennyt saamaan aikaisempia 

hal11tuspuolueita, s.o. kato11sia, liberaaleja ja sosialjsteJa, 

saman ka ton alle, minkä vuoksi hän antoi kuninkaalle kielteisen 

Tastauksen. Tällöin, mikäli olen oike 1n 1nfonnoi tu, kuningas, 

uhaten muussa tapauksessa hajoittaa parlament1n, antoi p~äpuolu

e1den ~~tää, et~ hän halus1 hallituspulan lakkaaTan mahdol-

lisimman pian jotta sisä1nen tilanne stabilisoituisi. 

painostuksen alla wn ZEET·AND 101 hallituksensa, joka on ko

koonpantu samoista puolueista kuin hänen aika18E111pikin hallituk
x) 

sensa. 

Itse as1assahan uuden hallituksen parlae ntaarinen 

selk~anka on erittäin vål va, sillä rex1st1 t, flaamilaiset fron-

tistLt ja kommunist1t eiv~t yhteens~ muodost su urempaa opposi-

t10ta kuin .6 paikk~ ,s.o~ 23 ~, minkä lisäksi opposit1oai-

x) UUden hal11tuksen 14 Jäsenestä 6 on sosialisteJa, m.m. 
Tarap~1m1n1steri VANDERVELDE, ulkoministeri SPAAK (uusi täll~ 
alalla, ollut ennen jonkun p1enemmin erikoism1n1steriön hoita
ja), rahamin1ster1 de IrIAN, y.m. Mon1vuotinen puolustusministeri, 
11beraali DEVEZE ei ole uudessa hallituksessa. 



~. 

nekset keskenään o~t täys1n er1m1eliset. MUtta 1keudet 

hallituspuolueiden sisäisten erimie11syyksien va1mentam1seksi 

ovat si t». suuremma t. Ens1mö,iset vaikeudet van ZEELANDille ei

vät tulleetkaan reK1stien t aholta vaan vasemmalta. tunnettujen 

lakkojen pa1nostuksen muodossa. 

Ha llituksen deklaratio oli erittäin yl~lkainen 

tOdistaen, 

genisyyttä. 

ta paljon 

ettei hallituksessa ole sisäistä sosiaalista homo~ 

Paljon on tosin jätetty tuleva 1suuden varaau. mut

on lakkoja s1lmällä pitäen täytynyt kuitenk1n dek-

lara t100n ottaa. 

Koetan syks~llä palata hallituksen ohjelmaan ja 

mahdollisuu.kiliin panna voimaan suunni ttelamiaan uud1s tuksia. 

Tyydyn tässä vain mainitsemaan, ett,ä, n1in ihmeelliseltä ku1n 

se kuuluukin, Belgian parlamen tt1 nyt temm1n on suurella enem

mistlllA hyväksynyt samat sosiaali-poliittiset ~r1aatteet ku1n 

oli t Ranskan lakkolaisten vaat1mukset, s.o. 40 tunnin työ

Viikon, palkatun loman, y.m. • kuitenkin sillä r a joi tuksella , 

että. 40 tunnin työviikkoa ei a 1nakaan toistaiseksi panna v01-

maan muissa teollisuuksissa kuin sellaisissa, Joissa työ on 

poikkeuksel11sen raskasta. 

Lopuksi pari 

11ikkeistä, joita ikävä 

tä seurata. 

san aa Be 19ian 

kyllä en ole 

viimea1kaisista 

voinut niitäkään 

lakko-

lähel-

Ålvan kuten Rnnskaank1n nähden sanoisin, etUi itse 

l1ike on selitettävissä maan sosiaalisista oloista itsestään, 

olkoon että ulkomaalaista vaikutusta , tuli se sitten RanSkasta, 

Espanjasta, MoSkovasta, Sak asta tai HOllannista, on ollut ha

vaittavissa. Belgia on maa, j oka pllasiessa elää teollisuu~ 



destaan ja jossa slis työnantajien ja tytsnotta jien ~1aet 

suhteet aina o.at olleet arat. El tule liioin unohtaa, 

ett~ TitmeTU tinen deTs lva tio on koroittanut hintoja halli

tuksen ponnistuksista huolima tta. Ni1npl leiTän hinta on 

noussut 1 tr. 401st~ 1 fr. 80leen, slis 28 ~Illa. Sen 

Sijaan ei palkkoja ole, mikäli tiedän, samaan aikaan lain

kaan nostettu. 

Syvs 'tymI.tt~ t~hän monisä.rmä.iseen kysymykseen tah

don kuitenjin huoma uttaa, ett~ näissä olosuhteissa t~yt1Y ky_ 

sya, tuleeko deTs lve tion tählnastinen, talousel~~ kielt~t

ttL Tirkistyttlnyt vaikutus tilmU.n jiUkeen Jatkumaan. Kaikesta 

täst~ lihemmin, kun, kuten tOivon, syyskuussa ..oin paikan 

~lll tutustua uuden tilanteen kehitykseen. 

x x 
x 

Lopuksi a euraava huomautus. Eupenisaä ja .l.1Il6-

dyssä saksalaismieliset, noudatta en Berlinist~ tulleita OhJei

ta, parlamenttivaal.issa j ä ttiTiil.t tyhjät äänestysliput. Näiden 

lukumA~ oli pienempi kuin ~e1matbundin" T. 1932 kokooma 

ään1mliil.rl. Jotkut vetävät t~stiil. aen johtop~ätöksen ettl pro

saksalainen T8iku tus olia i vl.henemäss~ nälsa~ mjapl täjisd.. 

H. Holma. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Pariisissa elokuun 7 päivällä 1936. 
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U1koasla1nminister16lle. 

Lähetän täten kunnioittaen Ulko8s1atwmi n1s

ter1ölle Brysselin raportt1ni n:ot 8 Ja 9, Jotka 

käsittelevät 8iheitaz 

nto 8 Kauppaauhteemme Be1i1a&n ja 

" 9 ieliian suhtautum1nen Kanaa1nlll
ton muutaaauunnitelmlin. 
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Ii 
K&7d ..... 1 .11.. sr,. •• 11 •• a 

•• 1.t.ata1.ter1Da kaupal11a.. o ... '-a ~.,. plll11kDa luo", J ... 

ta kaa... to' •• t.a. .t,.l _lt'_. ~1l1a1 •• a kaupa1l1.1 ... 

.aht.la.. 01. ... par .. pl m1'1Ia hl1rl'a .. la pl1~1I. To1 •• 1'. 

paole .1 Wl. w.i.taa .1l1l1UD .11 ta JUh4a111.w4.1k .,. 

Jo nl" haftl''-T1... 01..,., 4.~al~a'10n J. uulll.c .0.1&11.t_ 

laki_ ait •• n..... hlntatD nOU8Q on h.rlttIDl" palJoa .. ta 

talou4elll.1e.. p1ir.l ... 

J. .t'a uu4.1la.n on alkanut n.'1Ilu. 8l10Jeluto1Mnplt.14_ 

yoiaeaDpaD .. 1 •• ta1. 1'o1.tal •• kal Dl.1"1 ku1t.nkin au,a .tt.l 

.. lc11D Y1.nu. !anr01 tau.. ft&ra uhkaa. 

JAKELUOHJE , 

...... ............. .. ~~U.1~~ ........... ...... ............ . 

UE 2: A 4. 

J akeluohjema ll eja , 

Tavallinen. 
Ta.,.l lInen ja Ii.lksl minis te r iö lle. 
EI ulkomaaedultuklen t ledollukslln • 
EI ulkomaaedultuk.en. mutta ulkoasiainminis teriön lIedoi. 

tukiIIn. 
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As i a : B!l&1p 'Wlt'MlumiA!A .. hAllinli1 ton 
I . I · { . J " ~. 

pdt t1D lII.uuto auunnl teJ,mU.n . ................ . 

Koaka tJlkoa.1a1DDl1D1ater1ön k1rjelllla.1 Dlo ,,,&2 
nia.DOIIIaan P174ett1in _1Dua ottaaUD _lkoa a •• e ·a1tt_1 .uh
tauwai ••• ta otaakekJ'a,.,u •• n, päätln, aJan tiLpl.rn'de.tl huoll

utta, tl.JdI .11eD Br7aa.lla", m1.... tapMW1DC 011 ll1Dull • 

• tutat •• n jlrj •• t.t'r Belc1an ulkoainl8terlöD a.or6talr. c'D" 

ral.'D. a1Dl •• r1 YUl LARGmalOVBll ka .... 

P1ttaata ke.ku.t.lua~ kän 1lat a.uraayaa. aia

tI. jo oaak.l tlDIIlIJ aalaalhköt1D (nlo ~). 

B.li1_ hall1 tua OD, jo.kalll a. .1 01. y1elll 

al1tl tebDJt niaenomaiata plAtöata, aikoDut olla llhettlm&tta 

xan .. 1DllltOD .1ht •• r1ate ll. ..11a1.ta maorendum1a otaak.a1aa

ta jota u •• 1... mal •• a auunnltellaan. Hän .anol tl.t&Yän.1 

ett.l l1101D Hollant1 ajatt.l. _aaoraD4um1a, joakaan hän t1e

tystl .1 Y01Dut a1tUn prante.rata tol"D Dlaan hall 1 tuk .. ata. 

BID el ollut ftrM. ede. .11 tä .ttä Lontoon hu11 tue tulia1 

l .. tlaaan • ..,ranc1ua1D. a1Dak1D h&D .. 01 aaneena Lontoosta 

tallel.ia eDDakkot1.toJ .. 

PUaa1alllaiapua and a1ih.n .tta Bel&ian hal11tua 

Dlin _ •• tt.l .. , hID pltl altl .. lkk. .,. BelclaD hallltua 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja ! 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal mlnl.terlölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. muth: ulkoa.lalnmlnlaterlÖn ti dol

tukaUn. 
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,1 uHo .. lla1.1. J'ttD .. 1Dll1t_ ,aitta _Dl __ '. _1_'" 
aeaev".MI. ~J"i"äU_ .,. ltaDa1Jll.l1tOll ~ .... n.1öold_ palS.a • 

.. ntl' Jka~1.11aeatl n. ratltloi.l~t. a.aata puo1eatanl 

1uul.n etta Belllan hallltua, tataoen .-.naa arkaan ...... D 

~a "'lenaJl 5-~ltlOJl koDrer.u.l1D. 81 tahdo etukl.teen altoa 

4aenn.ttaan llhltul.val.uu4e •• a tapahtu~l. tark.l~ pll.tek.1I. 

.1l1l1ll.l.pltaea. 

Al~aD pain~a.'o1D ku1D aoDl .uu, ~OVB luull 

ena1 .JkaJll ,u •• b1eu tul.ftIl rauhallia .. a1ral Ja TlIlm 'n 
taselkal ltu1D 011 ed.llin.n. Hill ar~ell että tultal.l1D 

t17',.aID Taraln yl.iseen henkeen la,dlt~lhln puh.i.iin, auu

'~.h40tuatn JII.4..... tol.tai.ekal TalloltuDt len tutkl ttaTik.l. 

BID Jättl aT011llek.l kJaJllJ'k .. n ~01 tal.U.Dko 1BHr

Rr.tatli~l.tI tleta ehkä pIA.ta tulokaltD, nllDku1D Ran.kaaaa 

tOlvotaan, mutta aeto1 a1Dgp "!ella al~ aelv ... tl 7!!Ir!ll 
,ttel hlD pltlplt Ranskaa hallitukaen r8alonaall.ta 8UUDDlt.l

P" h.lpOatlk!ap r.tll.01taJ!D1e 

KUn tultD .. iDlnn.ekal .. aneeal GeD~Tet18.A .. n 

ta.1ttt.ea etta erlAt Taltlot - D~la .. 1nlt .... tta - XAD

aalnll1ton ~l~etalT1.en epionnen pelottam1Da ehkä oTat alt

tl1t ~opa h81kent'·11D kollektlT1te.t~ he1ll. a •• ttamia ~el

Tol11.uuk.la entl ... lll.eD iDdl~lduaall •• n Deutra11te.ttD h~äk

al. luull hlD lla.l •• at1 miDun tark01tta~aD .1tl puh.tta, Jon

ka B.li1an ulkoministerl SP~ 201' pltl Brya.elin kan.aiDYI-

11.en laDamaleht~l .. liiton baDketls.a Ja Joka on herattlDJt, 

ltut_ twmettua, .uurta huomlota .ekl Belaa... .tta Mn 

ulkopuol.lla ~a a!kaauaanut .. 1koiata paheJUluata Bel&. 

aa.1all.tlen tahol ta. IkI'DkuiD puoluatautuU •• e. UJIGENHOft aa-



a. .. . 
801 tl"D pullea e1 .erk1t.eTID attUll or1etat1oa llUut O.t. 

"li1an ulkopo11t11ka •• a .1k1 mitl'" PlIkt'J!!I YapfBtUa I,p_ 

.. 1al11t!' .111. ..ettali.t. T.1Tol11.,wka1.". Mbtta Be1&1aD 

haU1.. ei t01_lt. puolc 110 a1.!äID '-"\lUe.. auo.tut 

•• lla1.11a kaP.,1DTäl1... ",,'P" pr •• 1.10n.1bia Jotta T01.,

ftt pA1tl y.lJol11.ugk.'a 11."'" BIll all.T11n.1, t ... 1' kan

t an.. ,.artllll1 •• k.1, ett.. ..111. ~ant1, Joka Looarno ••• 011 

Pl"utt1, n"t !!II. hakee tunel11auut... prant1.a. 

J.'PPHOP .1 le1elt"" etv. t1lgpe BIllY'" 

an oa a1m t01nen ku1a T, 19M. Jolloa koko .a. k1e11Jsr-

pazk.e •• r&1Rpumatta. 011 7!lte .. Nl'" nl'imU" tak .... 

KUu11n Ylhln ayöh ... 1n Puolan ary •• el-llhett1läältA, 
x) 

jonka le.... ..m tila1euud.n par1.en tuntia jutella, että 

Beli1a... Jle1ae. a1e11p1de, ,0.1a11.teja ja äär~1.1a .&Dlct1-

.n1steJ. lukuunettematt.. kannattaa SPJ.AX1a, Joka _utea on M

.1allet1,. J. että hänen m1eleatlän SPAAX .1 ollut puhunut 

.muut. kuin m1DlåL BECX Jo neljä 'lUott. .1 tten lausu1, herä te 

tll_ '11101D .uurta pahennueta .ea1... Europan ma1aaa. HAll 

kerto1 1l7Ö.. ll1kI. DL1nul ta 1-.m1 a 1kaJla 011 JäänJ't huomaaaat

ta, ett.. LontooD kOlmeDTallaD konreren.a1 Ja yleenaäk1D _ 

yhtey4 •• e' olnat ky.,.yle.et eTa ' Beli1.... herättäneet murt. 

huole.tumieta, että Tan ZKB14HD oen~Te'1.tI palat...... p1t1 

.... at1... .uuren puh.eD JoDka Tero1.ta pe •• 1m1,,'aä Beli1 ••• a 

e. hano1a kuultu Ja .ttä kaiken te... aeu-dkaeDa on Bel

&1as_ haTa1tt'Tlasa •• 1T!. Pyrle1a18 ttuloa- Gen~Tet1D l11an Ju-

x) Olt.le .10 Ber111n1ssä par1n TUoden kulu.... Titkave 1.1 et. 
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r141 ••• ta .,., ... 1ata. 

LlhetlD erl k1rJ •••• a ~ •• lta LE SOIR-leh4 ••• a 
ta.l'n oileen pläk1rJo1tuk •• n Joka käslttelee sp.eXln puh.tta 

Ja ,.llAko.k.t.l tuJa kyaymykall tanUa Joka lIi.l •• tADl h)'T1D 

Taataa t1lann.tta. Tämä k1rJ01tu. on .. lvl.tl Yiralll.elta 

taho 1 ta 1n.plr01 tue Slinä ko.tetaan toain helkentU. SP.'40 n 

puhe.n h.rlt~ levottomuutta mutta toaia.1aa .1 k1ell.ta. 

PUolan lähett1l'" vl1tt1 · .ttä VAN ZBE~ on SPAAKtn puh.en 

ADnalla. 

HaäD l1.äks1 tulee .t~ Bell1aa.. par.atalkaa 

to1m1va suuri puolustuskomltea par1 pä1vää a1tt.1l hyväka71 

.rlitA plätöalaus.lm1a Jotka •• lv .. tl tlhtaavat ran.kalat.

bell1ala1.ta aot1laa.oplllluata v. 1920 va.taan Ja Jolåll muka .. 

Belgia. l?Uolu.tuk!.n tule. .,uny kaik.t aru .,0181 MW 
liu" 11",- 0", tähdätty jotain tteriko1ata maatatt {lue; Sak

.aa} va.taan, 

Kun en ollut kuin yhden pä1vän Bryas.11sll jä1-

vlt t1etyst1 huomioni vajana1.ik.l, mutta ae minkä yllä 01_ 

kertonut e1 jätä .päilyks.n varaa. Ka1k1sta vakuutuka1sta huo-

11matta Beli1an ulkopolit1ikassa on t pahtunut orient01tumiau 

tarki.tu. Jota e1 v01 sano111a kaun1staa. Totean että a1ks1 

korkea.sa a.emassa olevaD herran kuin ulkomin1ster1ön aeor6-

ta1n a6n6ral'1n suusta lausuttu1na eräät ylläma1n1tut aar.at 

aaeTat et1k01 •• n taustan. 

B.nat1 m lehtl &aarnea t 1etys tl joka palatallaan 

Ranskan kansanr1ntamaa va.taa, va1kutteen s1ten osaltaan yl.l

.... .le11p1t ••••• n joka Joll.l auuta n1la ainakin kl1Dn1t~ 

huomiota .11h.. m1Dkl rez1atl.1l Johtaja ... 00. Mutta aulaaaktD 



bela1.la1a1... p11re1aaa on Haa.k.... aat.t'lta t.pahtunut 

ao.1al1ne. ket .. baua herättänyt eplluuloJ. Jotka e1Yät TOi 

olla T81kuttaaatta Belgian ulkopolitiikan muovalluun. 

Ulkomini~er1 SPAAK oli lomalla Joten häntä en 

~inut tavata. Luulen kuitenkin ettei hän 011a1 uskaltanut 

puhua edes siksi avo~e.t1 kuin teki LANGllHOVB. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
:nä 1936. 

Ulko asiainministeri"lle, 
) 

H e 1 s i n k i. 

Lähetän t ä ten kunnioitt aen Ulkoasia1nministeriö1_ 

1e r aporttini Be i asta n:o 1, j oka käsittelee aihet-

t a : 

Vi~eiset tap~ltumat r ys se1issä . 

UE II : A 4. 
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As i a : Vllma1s!t,. ..... tap.ahtl1mAt . " Brzs-
17" · 'J. {; . .. 

selis.sä. ..... . ..................................... .... .. 

Olen parissa aikaisemmassa ra ortissani kiinnittänyt 

huomiota siihen miten Belgian "rakkaus· Ranskaan vi~e vuosi

na on ollut vähenemässä ja viittaan erikoisesti raportti1n1 

Bryssel n:o 8, jonka kirjoitin pistäydyttäni päiväksi viime 

elokuun alussa Brysselissä kuulostelemassa millä tavalla Bel

g i an hallitus suhtautui K sainliiton paktin ref'ormisuunnitel

miin (kuten muistettaneen Belgian hallitus ei esittänyt mitään 

promemoriaa tästä asiasta Kansainliiton pääsihteerille ennen 

määräaikaa). Uuden ulkoministerin sosialisti SPAAKln tunnettu 

puhe heinäkuussa ja se minkä minulle sanoi ulkoministeriön 

secre taire gen~ral suurlähettiläs van LANGENHOVE olivat selviä 

preluudeja sille mikä viime viikkoina on kypsynyt teoiksi. 

Geneve t issä, missä Suomen ja Belgian val tuuskunna~ 

asuivat ssnassa hotellissa, saattoi myös selvästi huomata, var

sinkin kun ajattelee Belgian aikaisempien valtuuskuntien akti

viteettia Kansainliiton keskustassa, että Belgian valtuuskunta 

tällä kertaa hakeutui eräänlaisen reservoidun muurin taakse 

haluamatta liiaksi eSiintyä näyttämöllä. Ilmeisesti 

la oli ohjeet tähän suuntaan, vaikken uskaltaisi väittää ku

ninkaan puheen 0 silloin 0 

JAKELUOHJE : 

. Tavallinen. 

UE 2 : A 4 . 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lillksi mlnlate r iölle. 
EI ulkomaaedultuksen tledoltuklnn • 
Ei ui omlaedultuklen, mutta ulkolllalnminiateriön tledol

tuklnn. 
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Tiedän varmoiata lähteistä että koko yleiskokouksen 

aikana Ranskan mutta myös Englannin valtuuskunnat koettivat vai

kuttaa belgialaisiin tämän reservoidun kannan höllentämiaekaI nI

menomaan silmälläpitäen tulevia n.k. Locarno-neuvotteluja, joihin 

nähden varsinkin kuliss1keskusteluisaa belgialainen valtuuskunta 

osoitti, kuten nyt perästäpäin tosin hyvin ymnärtää. huomiota 

herättävää ky~tä. Minun persoonallinen käsitykseni on että 

Leon BLUM ainakin osaksi tämän vuoksi itse tulI alaa Ge

neve'iin. Oli miten Oli, tosiasiana pysyy että Belgian val

tuuskunnan johtaja ulkoministeri SPAAK lähti ~eneve'istä Leon 

BLUMln saapumisen aattona, joten nämä mol8mmat Valtiomiehet, 

huolimatta sosialistisesta yhteisymmärryksestään, eivät 

tulleet persoonalliseen kosketukseen. 

Kun sitten lähdemme erittelemään kysymystä siitä, 

aiheutti sellaisen itsessään harvinaisen tapahtuman kuin oli 

kuninkaan t unnettu deklaratio, n~1n täytyy meidän ottaa huomioon 

koko joukko julkisesti enemmän taikka vähemmän tunnettuja tosi

asioita. 

Olen aikaisemminkin viitannut siihen että Belgian 

ri kun.ingas ei erikoisesti rakasta Ranskaa. Hän sai sodan 

kana pakolaisena kas·vatuks8nsa lannissa, Jonne hänen sympa-

tiansa tänä päivänä ensi kädessä menevät. 

Tämän lisäksi kuningas omaa erikoisia sYJlpatioJ a 

riinlt • Van ZBELAND itse 
\' ,L 

on Louva1nin nuoria katolisia. Voi 

märtää että hän pelkää joutua koko elämäkseen vanhojen puolue

miesten leikkikaluksi. Kerrotaan että hän jo valtaistuimelle 

noustessaan itse kirjoitti valtaistuinpuheensa jonka h.än piti 

vannoeasaan va!ansa. 



Nuoruutensa muistot maansa 4 kauh~!U18ta tilasta, jolloin 
periviholl1nen piti käsissään pientä nurkkaa lukuunott~atta 

Belgian koko territoorin, pakottaa luonnollisesti nuorta ku
ningasta ponnistamaan kaikkensa jottei hänen hal1i'&uskautenaan 
sellainen onnettomuus uusiutuisi. Jo viime kevättalvesta van 
ZEELAND kuten muistettaneen aikaansai ranskalais-belgialais8D. 
sotilassop1mukseD tarkistuksen, sekin enteellinen tapaus, ja 
senj älkeen on kehitys selvästi ku.lkenut siihen suuntaan että 
Belgian on päästävä irti sellaisista sopimuksista, jotka sen 
auttamattomasti veisivät Euroopassa ehkä puhkeavien sotilaalli 
ten mylläköiden keskipisteeksi. 

näin pitkälle on helppo seurata belgialaisten aj atuk
senjuoksua. Mutta cmasta puolestani II!Y'önnän että pidä varo
mattamana päästää kuninkaita puhumaan. Kuninkaita ei salsi 
asetta aktuaalisen politiikan näyttämölle kaikkien katsottavak 
si ja arvosteltavaksi. Eihän Skandinavian tai Englannin ku
ninkaita tai Hollannin kuningatarta tällaisia puheita päästetä 
pitämään. Jos kerran monarkia maassa on vallalla, sitä ei 
saa vaarantaa, eksponoida. En uskalla vastata kysymykseen 
ko kuningas itse tähän halukas vai tahtoivatko hänen l~
mät neuvonantajansa ehkä täten pUUottua majesteetin selän 
t.aakse tai Imn i nauta hyväkseen käyttämällä vahvistaa omaa 
asemaansa. Brysselissä. käydessäni kuulin kuitenkin että kunin
kaan puheen tarkoitus ensi sijassa oli tällä tavalla edes
auttaa palvelusajan piden.nysehdotuksen (1.2:sta l8:aan kuukau
teen) hyväksymistä.. koska ehdotuksen arvostelijoilta täten si
dottiin kieli ja kynä. 

Oli miten oli, kuvaavaa on että heti puheen Jä lkeen 
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hall.itukaen jäsent:en puheiden ja sanomalehtien kautta tuU 

pakko san merkitystä vähentää ja sen monia epäselviä SBna

muotoja kommentoida. Ei voi liioin väittää että puolust:uaky

symys kuninkaan puheen kautta olisi estynyt joutumasta sekä 

parlsnentissa että lehdistössä yleisesksi keskusteluaiheeksi. 

utta näistä huomautuksistani huolimatta on todettaYa 

että IDlninkaan populariteetti on tavattomasti lisääntynyt. 

kusana ftBelgia belgialaisilleft onkin niitä jotka kaikissa ........... -

sa määrätyissä oloissa aina saavat massat mukaansa. 

Luonnollista on että ranskalais-venäläinen pakti on 

osaltaan ollut vaikuttamassa siihen käsityskantojen muutokseen 

jota ~ln1nkaan puhe edustaa, mutta luulen sittenkin että 

mä. näkökohta on tOisarvoinen, ehkäpä jopa tekosyy, ja että 

kehitys Joka tap~sessa olisi kulkenut tähän tulDkaa.n. 

lunmmin uskoisin että Belgiassa on pelätty Ranskan sosiaalis

ten sisäisten olojen, ilkeäluontoisten lakkojen y.m. leviävän 

Belgiankin alueelle, joka teollisuusmaana on tällaisille tar

tunnoille erittäin altis. 

Xi tule my' skään ihmetell.ä että Belgiassa, joka on 

tuntenut pitkän 

lopussa - ja 

ja vaikean talouspulan 

joka paraikaa on kiihkeiden 

joka ei vielä ole 

jopa int~oisten 

puoluetaistelujen näyttämönä, laajoissa iireissä voimakkaan 

va~tiovallan tarpeellisuutta tehostetaan. Belgian nykyinen hete

rogeeninen hallitus, missä istuu puoli tusinaa sosialistia, an

taa näille huutajille ilmaa. Tosiasia on että Belgiassa use!D 

kuulee sanot tavan: kunpa meiUä olisi HITLER 1 Sellaiset henki

löt kuin es~. senaatin presidentti LIPPENB on suoranaisesti 

l:IITLE1n ihailija ja tekee a.voimesti propagandaa Belgiassa 
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natsismin puolesta. Tiedän myös että Belgian täkäläinen uusi 
suurlähettiläs, joka vuosi sitten tuli Berliinistä, CIIlaa IlUU-

x) ria ~patioja siellä vallitsevaa r6gimeä kohtaan. Kaikkia 
näitä mielialoja ovat tietysti myös saksalaiset hyvin osannee~ 
käyttää. Saksan uusi lähettiläs von RICHmOFllN, joka tuli 
noin vuosi sitten Tanskasta Brysseliin, on erittäin miellyttä
vä mies joka vexmasti osaa ammatt.insa. 

Tällä en mitenkään ole tahtonut 

olisi äkkiä syntynyt ~patioja peri vihollista vaan ainoastaan 
siellä vallitsevaa r6g~eä kohtaan. Sitäpaitsi sodan jäljet 
alkavat umpeutua ja uusi polvi katsoo Be18iassakin asioita 
toisin. Sen voi sanoa, että Belgian sympatiat nykyään Jakau-
tuvat tasaisemmin kuin ennen Ranskan, lann1n ja Saksan 
kesken, mistä tosiasiasta itsestään selviää uusi ulkopoliitti-
nen kin suunta. 

Olen ihmetellyt erästä Jickham STEEDin äskettäin Jul-
aiseI2Laa oopyright-artikkelia, Jossa hän rohkenee väittää että 

Belgian kuninkaan esiintymiseen ol1si vaikuttanut se seikka et
tä Saksan yleisesikunta ol1si antanut Belgialle Jonkinlaisia ta
keita siitä että Saksan mahdollinen hyökkäys länteen ei tule 
tapantumaan sitä kautta. Tämä STEEDin "ensi va1kute~· kunin-
kaan puheesta on sikälikin kummallinen ettei ole elppo uskoa 
Saksan y leisesikunnan tai minkään muun yleisesikunnan tahansa 
x) 

SUhteitten! vuoksi täbän miellY"ttävään diplomaattiin toivoisin että tätä seikkaa herrat virkaveljeni käsittellsivät täysin luottamuksellisesti. 



antavan millo1Dkun tällaisia etukätei8takeita, Jotapaitsi se 

olisi herättänyt SVeitsissä, joka kuten Herra Ulkoministeri 

paremmin kuin minä tietää nykyään on erääD.1a1sen m.11itu1s-

tisen hengen .- vallua& , suurta levottomuutta. 

Ranskan hallitus ja lehdistö on alusta pitäen 

tanut puheen ja siitä aiheutuvat tapaukset rauhallisesti. 

uai d'Orsayn directeur politique koetti vakuuttaa minulle 

että tapaus ei Ranskan ulkoministeriöl __ e tullut yllätyksen.ä. 

Kuitenkin tiedän että ulkom1nisteri D LBOd 

jälkeisenä päivänä eräälle suurlähettiläälle, joka sen minul

le kertoi, ilmaisi huolestumisensa. 

Ranska sa melkoiselta osalta syyttää itseään 

tä että näin on käynyt. Vissi y limielisyys pienempää koh

taan ja halu pakottaa oma tahtonsa toisille, ovat seikkoja 

jotka sodan jälkeen ovat olleet voiton saaneen Ranskan kan

san eri piireissä huanattavissa mutta jotka sen parempi nyt 

alkavat vähentyä. Aivan epäonnistuneena on pidettävä sitä 

taktiikkaa jota Ranskan hallitus on noudattanut valitessaan 

diplanaattinsa r ysseliin. inun aikanani siellä on ollut 

viisi suurlähettilästä, joista ainoastaan CORBlli, joka vuoden 

siellä oltuaan siirtyi Lontooseen, on nykyisiä ml ttoja täyt

tävä mies. Kaikki muut ovat olleet vanhoj , seniilejä, usko-

attanan vähän elastisia miehiä" Joille Bryssel on ollut vii

meinen mukava vir apaikka kotimatkan lyhyyden vuoksil Pari 

vuotta sitten lähetettiin ambassaadineuvokseksi Brysseliin mies 

täkä.l.äisen ulkan1nlsteriön kauppaosutolta, jonka kanssa minul

la on ollut paljon tekemistä ja Jonka Järeät luonteenominai

suudet eivät lainkaan sopineet Belgiaan. Aivan oikein kuuJ.in-



kin erään Belgian ulkoministeriön virksmiehen suoraan valitta

van · tuon ranskalaisen diplomaatin ylimielistä käyttäytymistapaa. 

Toiselta puolen on myös sanottava että belgialaiset 

itse pitkin matkaa ovat asettaneet vaattmuksensa Ranskan k 

sa käydyn kaupan suhteen erittäin korkeiksi. Jokaiseen ranska

laiseen ehdotukseen se on asettunut non possumus-kannalle. 

uistan i~se miten kerran silloinen ulkoministeri HYMANS Kama

rissa, kun sie llä häntä syytettiin be1gialais-ranskalaisten 

k auppasuhteiden vaikeutumisesta, selvin numeroin esitti että 

Belgian vienti Ranskaan ei koskaan ole ollut niin edullinen 

kuin pUlavuosina, mikä pitää paikkansa. Mutta ranskalaiset 

tekivät sen virheen että todella vaikeissa olosuhteissa kau

pallisesti t aistelevan Belgian vaatimuksia kohdeltiin turhanpäi

väisellä pikkumaisuudella. Kiintiö- y.m. poli ti1kka on vapaa

kaupalle kuitenkin suurin piirtein uskollisina pysyneitä be1gi 

laisia 10ukannut ehkä vielä enemmän kuin meitä pohjoismaita. 

x 

On oikeus kysyä mitä Belgia tekisi jos Saksa 

sen kimppuun hyökkäisi. ikö sen olisi pakko huutamalla 

tää apua sekä Lontoosta että iisista ? ikö neutral1teetti, 

johon se nyt pyrkii, ole tosiallisesti sama kuin se tilanne 

joka vallitsi 1914 Saksan hyökkäyksen edellä? (Ehkäpä juuri 

nämä näkökohdat ovat aiheuttaneet 8'1'UDin äskenmainitun "vaiku

telman-.) 

Belgian lehdistö ei aluksi 

seikasta, joka tietääkseni Lontoon 

rakastanut puhua eräästä 

ja Pariisin kanslioissa on 



ollut vakavan keskustelun alaisena, limittäin siitä onko 

omin turvin tarpeeksi vahva puolustamaan Kongoa, jos esim. 

Saksa siellä pyrkisi alueenjaolle. Kuulin hyvästä l ähteestä, 

että lenn1n hallitus olisi antanut Brysselin ynmärtää, että 

sellaisessa tapauk essa Belgian hallitus ei voi laskea Lontoon 

apuun. Tiety sti on mahdotonta sanoa etukäteen, onko vaiko ei 

Lontoolla ja ariisilla syytä tai hyötyä auttaa - le cas 

ech6ant - Belgiaa Kongon puolustamisessE4 koska ei kukaan 

käteen voi sanoa minkä yleisen konstellation vallitessa sellai

nen t ap us sattuisi. utta tosiasiana pysyy että tämä arka 

kysymys on viime viikkoina ollut elgian he).lituksen . harldtta

vana. On kuvaavaa että Belgian. lehdist" eräänä päivänä damen

toi ä sken i n its ani t iedon, todistaen sillä j uuri että sen 

täytyi rauhoittaa kansaa. 

Belg i ahan on kahden keskenään ristiriitaisen konseption 

uhri: se on Euroopassa , huolimatta asemast aan, pieni tai kes

kisuuruinen valtio; mutta .ongonsa k utta se on suurv lta. M

rikassa voi puhua Belgi an e pirestä. Onko, konseptiona, 

11 em lre ahdollinen? Brysselissä erää ssä kansanomeisess a. teat

terissa, jonka. ko 0 ohjelma on pOliittinen, l auleta n 

"Oi e lgia, ovatko käsivartesi tarpeeksi pitkä t?" 

Jnsimäinen näkyvä reaktio Ran skan ) uolelta oli sotami

nisterin j a leisesikuntapäälllkön ä skettä inen matka pohjoisra

jalle, jo:le matkalle anne ttiin i~eisesti t ahallisesti varain 

huomattava reklasni. Joka päivä annettiin lehdille 

joissa ilmoitattiin kansalle että varustukset pOhjoisewsa Bel

gian rajalla ovat täysin riittävät. Tä s tä huolimatta tullaan 

Meginot-linjaa nyt Jatkemaan Dunkerqueen saakka, johon tarkoituk-



seen huomattavia summia heti on my "'nnetty. äistä puhtaasti 

sotilaallisista kysymyksistä tulee raporto~aan eversti KARHU, 

joka piakkoin lähtee joksikin aikaa elgiaan. 

Tässä saakoon kuitenkin sijansa seuraava huomautus, 

joka on yhtä paljon poliittinen kuin sotilaallinen, että näet 

Belgian uuden "neutrali teetin" kautta kysymys Englannin lento

puolustuksesta saa kokonaan toisen aspektin. i ole näissä 

olosuhteissa kummastuttavaa että Englannin hallitus, mikä ilme

ni sekä kuninkaan valtaistuinpuheesta parlsmentin avajaisissa 

että ulkoministeri Dm~in puheesta parlsmentissa toissapäiv· , 

entistä selvemmin pitää kiinni uuden "Locarnon" syntymises _ 

joka näkökohta saa uutta valaistusta myöskin Puolan ulkcminis

terin tänään alkavan Lontoon-vierailun kautta. 

x x 
x 

KYsymys Joka näissä olosuhteissa itsestään asettuu vas

tattavaksemme ja jo on ei ole ollut helppoa. saada t yydyttä

vää vastausta on seuraava: merkitseekö kuninkaan puhe Belgian 

irtau tumlsta tä.hän s tisista ktlIlsalnvälisistä si toumuksistaan ? 

!.Iikäli olen voinut vir l11sista ja puolivira.lllsista tiedonan

noista, selityksistä ja kammentaareista ymmärtää, Belgian hal

li tus ei ole ainakaan vielä irtisanoutunut mistään kansainvä-

lisestä 

mitenkä 

sitoumuksestaan. önnän 

nämä mole at seikat: 

että minun 

kuninkaan puhe 

on v lkea ymmärtEÄ 

ja hallituksen 

myöhemmin ottama virallinen 

keskenään. wu1en että on 

puheen jonk ulkan1nisteri 

kanta, ovat 

selvintä että 

SPAAK 27/10 

täysin sopusuhtaiset 

l1itteeksi panen sen 

sosialistikongresslssa, 
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missä häntä ahdistelti1n - Belgian sosialistipuoluehan ei ha

lua kuulla puhuttavan luopumisesta Geneve'in kollektiviteetis

ta - piti selvittääkseen Belgian hallituksen virallista ulko

poli tiikkaa. 

Tässä puheessa, joka selvästi sanoo Belgian kyllä pi-

ävän jatkuvasti kiinni sitoumuksistaan mutta vaativan erinäi

siä selvityksiä näiden sopimusten sisällykseen, ihmetyttää mi

nua juuri se kOhta, jossa hän puhuu Kar.sa1nliiton paktin re

tormin välttämätt~estä,. koska Belgian hallitus ei käyttä

nyt sille tarJoutuvaa tilaisuutta hyväk.seen esittääkseen viime 

kesänä Kansa.1nJ.ilton pääsihteerille , kuten muut tekivät, missä 

suhteessa se katsoo paktin vaativan selvit·stä. 

Puheen jälkeisenä päiv: inä olin BryssG~ issä ulkom1nls-

teri SPAhKin puheilla ja keskustelimme hyvän puolen tuntia 

osaksi 

h 1.mme 

enäjän oloista ja meidän suhtautumisestamme naapurei

sain siten tilaisuuden antaa ex osan eidän orientoi-

tumisestw...ll1e - osaksi Belgian uudesta ulkopolitiikasta. 1nis-

teri S?AJ,K sanoi minulle t ällÖin, sen lisäksi mitä hän pu

heessarul edellisenä päivänä oli l ausunut, että _ än. erlkoisestl 

on tahtonut Be ian hallituksen Iantana tuod julkisuuteen et-

tä 15 §:n ollessa nykyiseU.ään ilman interpretatiivisla seJ -vl

tyksiä hän ei voi edesvastuulleen ottaa se llaisten 

jatkuvaa ylläpitämistä jotka voivat johtaa siihen että hänen 

maansa joutuu vihollisjoukkojen taikka ystävä joukkojen 
x) 

kentäksi. Hän ei aaettauut regionaalista systeamiä vastusta-

maan. miltei päinvastoin. mutta vain sillä ehdolla että läpi

x) 
äin puhui minulle myös elgian täkäläinen suurllhett1läs. 
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kulkuklausel1 a1 automaattisesti sa.a astua voimaan vaan ai

noastaan ~li asianomainen hyökkäyksenalainen maa sellaista 

pyyt ää . 

Kun pari päivää myöhemmin olin ulkom1n1 sterlön pääsih

teerin suurlähettiläs van LANaatHOVEn puheilla, jouduimme kohta 
x) 

nälh.ln kysymyksiin, jolloin puhuteltavani jossain määrin 

avuoi päälllkkön8ä, sanoen SUOrawl että ttart1kl.a 16 on 

SPAAKille kepplhevonentt samo1nku1n regionaalisen läpikulkuklause

l1n ei-automaattinen voimaanastuminan. KUn pyysin li8äselitystä 

näihin seikkoihin, L.Al G OVE 011 ens1mälnen myöntämään että 

pien1nkin kosksminen artiklaan 16 vie meidät miltei vaonasti 

kaaokseen. 

Kun ottaa huomioon että b Jn1ngas otti ulkam1nisterik

sean SPAAKin, jonka mlellalm hän t ä ssä asiassa ennestään 

tunsi, eikä V AlTD1:aVELDEä jonka. k i 1nni pi t Wninen kollek t i vi teetis

ta Ja suhteista Ranskaan on tunnettu, ymmärtää toiselta puo

len }mn1nkaan puheen j a S AAK1n Gen ve-kylmyyden, sekä toisel

ta puolen sen ris tiri i dan jok t ä ten on synt ynyt tämän uuden 

kannan J a sen vanhan tradi tionaalisen 'eneve-kannan Vä.li~lä, 

Jota GEHOVE edustaa. Lienee vaike~ta vielä t änään sanoa _ 

ainakin sen j oka ei pysyväise!lti asu 

tämä dualismi on lopulta kehittyvä. 

x x 
x 

x 

rysselissä - mihinkä 

Senj"" lkean kuin olemme olleet yhdessä Gen eve'issä hän on 
entistä aVamielisampi keskuste luissamme. 
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En voi lopettaa tätä rapor tiet, vaikka se on veny

nyt pitkäksi, luomatta lyhyttä kataausta Belgian sisäiseen 

lanteeseen tällä hetke lä, koska, kuten jo alussa sanoin, Bel

g ia paraillaan kulkee vai ean sosiaalisen pulan läpi. Nuori 

rexism1, DRGRELLEn johtama uusi liike, josta aikaisemm1n olen 

tehnyt selkoa ja jonka sisäisestä luonteesta ja ulkonaisesta 

ohjelmasta e1 ole paljoa lisättävänä, on e.1ka,ansaanut voimak

kaan j är1styksen, joka on jakamassa yhteiskunnan kuten 

kin kahtia. aikkei DEGRKTJ.E-liiket tä eo ipso v01 kutsua 

sismiksi, on sillä kuitenkin paljon yhteistä tämän kanssa. 

Tosin uskonnollisissa kys,r.myksissä DEG. LLE on aivan antinats1, 

ymmärtäen hyvin ettei hän katolisessa Belgiassa, kaikkein vä

himmin tlaamila isalueella saa uusia opetuslapsia käyttäm&llä an

ti-uskonnollisia vetonumeroita. 

Rexisml oli vaalien j ä lkeen pysynyt muutaman aikaa 

jossain määrin varjossa kun äkkiä noin kuukausi sitten Il&

GRELLK teki liiton tlawnila1sten nationalistien kanssa, joiden 

pyrkimyksenä on ainakin aikaansaada federatiivinan Belgia, 
x) 

li eivät pyri viel- itemmälle. Tämä all1anssi on pannut 

kaik i muut puolueet takajaloilleen ja pakottanut heidät van

hoJen arvojen uusarviointiin. H l1tus ymmärs1 heti vaaran ja 

päätti panna kovan Kovaa vastaan, mihinkä hän sai etsimättö

mln tilaisuuQen kun Rex uhkasi marssia toissasunnuntalna rys-

sellin 250,OOO-miehisenä aaltona. allitus kielsi kuten tunnet-

x 
VäitetWln että ennen tämän liiton syntymistä DEG~ kävi 

Berliinissä m.. 'l1lhelmstrassella. DRLBOS sanoi minulle että 
on olemassa valokuvallista todistusaineisto tästä käynnistä. 
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tua tämän m1elenilmauksen. 1 enin siksi sunnuntaiksi vartavas

ten Brysseliin ja saatan omin silmin nähneenä todeta että 

sunnuntai muodostui Rexi11e tä delliseksi f'iaskoksi. Hallitus 

oli htynyt laajoihin toimenpiteisiin joiden ef'f'ektiivlsyyt-

tä erä issä piir eissä vallan turhanpäiten ilkuttiin, sillä jos 

j ot a in todella olisi "tapahtunut" olisivat nämät ssnat piirit 

ens1mäisinä oi t tineet hallitusta heikkoudestat ja onnistui 

siinä t" ydellisestl saaden myös ukko ylijumalalta suurimman 

osan päivää estäneen rankkasateen muodossa odottamatonta ja 

eritt" in a ikutuksellista apual Tällä en t ahdo sanoa että 

rexism1 siitä on ä hentynyt. sillä sen kannattajia tapaa 

is a iireissä ~a sellaisissakin piireissä joiss a sitä ei 

odottaisi. DEGRELLE on näet oonnut ym " rilleen kaikki maan 

tyytymättömät ja niitä on herr paratkoon s~uressa teollisuus-

maassa aina lukuisasti. nen häikäilemät ön pelottomuutensa 

äydä tunnettuj enkin joht jien moraalin k imppuun - häne11ähän 

ei tähän saakk ole ollu':; siitä m1tlln riskiä on mysti-

f'iomut eräät kansankerrokset kerrassaan. Hyvin suuri kannatus 

on rexismillä pienten ja keskivirkamiesten keskuudess, jotka 

Belgiassa ovat tunnetusti huonosti palka tut. ä iden apu s01u

tustyössä on tietysti hänelle erittä in arvokas. 

auraav si sunnuntaiksi signaloidut elenosoitukset 

j ä ivät kokonaan pitämättä, joka myös on todistus siitä että 

h litu~ edelleen on tilanteen herra. 

.än olisl 

011 kor-

DE RELI.Estä olisi tullut marttyyri, jollei 

menetellYt niin päättömän tyhmästi. Kaiken kaikki an 

keintaan 6000 - 7000 rexistiä 50 ,000 sijasta saa unut rysS8-

Uin, mutta hänen täytyi näille uskollisille v.ilmeiseen saakka 
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osoittaa uskaltavansa vastustaa hallttusta, mistä johtuu että 

hän itse provotol vangitsemisensa. Kun hänet vielä 

samana yönä vapaaksi eikä ainoakaan hänen miehistään edes haa

voit~nut - rexistit tosin koettivat provosoida edes vähäsen 

verta, siinä onnistumatta - niin oli päivä sataprosenttisesti 

hallituksen. Koko näyttämöllepano meni siten täysin myttyyn. 

Siinä sateessan kävellessäni tulin ajatelleeksi tunnettuja sa

noja "Rex regi rebellis", jonka vapaasti käänsin suomeksi: 

"TO OllOO kertaa Rex t eki itselleen karhunpalveluksen!" 

~utta allituksen voitto paralysoitui kohta sen kaut -

ta että sen oma jäsen , sosialisti ER~E (terveydenhoidon 

ministelli) , puolueen vanh tunnettu old man, jossain kokouk

sessa seuraavana päivänä piti puheen jossa hän sanoi: "Jos 

minun on valittava kommunismin ja tasoism1n vä lillä, minä va

li tsen kommunismin". Suurempaa karhunpalvelusta hän ei omalle 

hallitukselleen voinut tehdä. Asettamalla kysymyksen näin hän 

eki itsensä s yypääksi juuri siihen samaan mistä hän syyttää 

sekä oskovaa että 0 ITLERiä, n1m1tt o °in että nämä _ onnistelevat 

saadakseen maailman kierimään vain kahden maailmanka tsomuksen 

ympäri . puheen j""lkeeIi Rex sai kohta useita tu-

hansia lisäjä sen iä. 

Belgian puolueolot ovat näinOllen m do~isimm risai

set. Vanh kunn1anarvoinen mutta petritioitunut katolinen 

haj oaa alkutekijä1hinsä . Tämä ei ollut ~dottamatonta eikä var

maankaan itsessään Belgian tulevaisuudelle vaarallista, päinvas

toin se puhdistaa aikaisempaa luonnotonta ti l annetta. utta 

odottwnatont a oli että sen piti ta ahtua nuoren ohjelmattoman 
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Rexin osaksi oikeute t tujen, osaksi epäoikeutettujen hyökkäysten 

kautta. Jos kuningas puheellaan, kuten monissa iireissä on 

sanottu, tarkoitti tehdä myönnytyksiä tlasneille ja Rexille 

myönnytys jonka erkitys on siinä että molemmat pyrkivät ir-

t i Ran kasta on pelättävissä että hän laski väärin ja 

tä hän tällä tavalla vain lisäsi näiden ekstreemien ruokaha-

lua. staus olikin vä litön: pari päivää puheen j ä lkeen DZ-

RE~ tunsi itsensä tarpeeksi vahvaksi uskaltaakseen ajatella 

marssia Brysseliin. Tätä päät " stä 011 myös omiaan provosoi

maan S:AAK itse joka heti kuninkaan puheen jälkeen piti pu

heen, jossa hän myötämielisesti kommentoi kuninkaan puhetta 

mutta samassa he envedossa kävi voimakkaasti Rexin kimppuun 

esittäen sen vaarallissmmaksi aalle kuin on kommunismi . 

Enempätä en tällä kertaa uskaltaisi sanoa ja keik

' ein vähimmin ennustella. utta varmana idän että jQs hal

litus antaa hiemankaan perään ja osoittaa heikkoutta, DEGIillLLE 

on toteuttava uhkauksensa lakaista pois koko hallitus ja yk

sintein koko parlamentti ja ottaa käsiinsä valta. wulen et

ten erahdy kun väitän että tämä 011 Rex-sunnuntain valmis te

lijoiden sis" isin aJatus jo siksi .äiväksi, mikä myös selit

tää hallituksen elkäämättömät otteet. 

Tu~emme siis näkemään lähiaikoina kiihtyvää. t istelua 

alaa voitta.van tlaamil is-rexistisen liiton toiselta puolen ja 

van ojan puolueiden tosin ontuvan yhteistyön toiselta puolen 

välillä. Siitä saanemme tilaisuuden vie:.ä monasti ra ortoida. 

x x 
x 



uomaan että ylläolevassa on jäänyt pari seikkaa 

a1ni tsemat t a. 
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Belgian hallituksen toimenpiteistä Rex-sunnuntain joh-

dosta parlmnentti antoi hal1itukselle luottamuslauseen. länes

t ksessä vain 41 ääntä 202:sta edusm1ehestä 

tusta vastaan. allituksen parlsmentaarinen selkänoja 

t ä sln turvattu. 

Kuningas piti toissapäivänä uuden puheen, joka käsit

teli ksinomaan sisäpoliittisia seikkoja ja jonka selvänä 

tarkoituksena oli huomauttaa DE RELLElle ja hänen kannatta

Jilleen että into~ojen Jatkuv ki1hoittwninen ei voi vie

dä IIDluhun kuin kaaokseen . 

Eräät lehdet ov t väittäneet D GR /l,TJ;En saaneen ra

hoja Saksasta . Tätä ei ole voitu todistaa yhtä vähän kuin 

on voitu todistaa että DEGRELLB vastapalvelukseksi olisi lu

vannut .... 'upenin ja . alm~dyn palautt amisen aksalle . 

Sensijaan tiedän että eräät teollisuusm~atit , en

enkaikkea tunnettu SOLVEY häntä ovat rahallisesti kannatta

neet. 

Poliittisille oloille on kuvaavaa että puoluejohta

J at h a se päivä pitävät julkisia puheita, mikä ~alta 

osaltaan t odistaa tilanteen kiiht eisyyttä . 



L11te. 

"lst-11 vra1 que 1. Belg1que renonce aux pr1n-

01pea de la a60ur1t6 00 ,eot1ve et de l'asa1atenoe mutuelle? 

Nonl 

Ze reate p rt1aan de 1a a60ur1t6 colleot1Te 

et de l'ass1atenoe mutue11e. S1 elles pc~Ta1ent Itre oompl~t 

ment r6a11a6ea, ell88 aera1ent les plus aGra aoyena d'assu

rer 1a Pa1x. 

Ka1s, m1nistre des tta1res 6trang~rea, je ne 

p.a eng ger ' sur oe seul pr1n01pe, l'ex1stenee de 1a Bel

g1que. 

Je eont1nue å m'1ne11ner devant l'1d6al que la 

Soe16te des at10ns represente. Ma1s Je d01s m'1ne1tBer 

auss1 devant 12 s t 1 ts. Le syst~me de 1a S.D.N. est 

eomme 1neff1eaee au eours dea dern1ers m01s. 

~uand je songe å l'Eth10p1e, j'a1 des remords. Non 

p8s peree que nous avons 1ev6 les "net10ns. M 1s paree que 

l'Eth10p1e a base son att1tude presque e%01us1vem.ent sur lea 

pr1ne1pea de aeeur1te eo11eet1ve. Et s1 1a Soe1ate des ~a-

t10na n'av 1t p8s aD eX1ste, l'Eth10p1e ex1sterait sans 

doute enoore. 

Car le Negus n'aura1t pas bas6 sa detense sur des 

pr1ne1pes ·qu1 ont te1t ta1111te. Il aura1t eherehå des 

m1a. 

Comment, dans ees e1reonstaneea, peut-on demallder å 

notre paya de baaer sa aeour1t6 un1quement sur la a6eur1te 

eol1eot1ve et l'ass1stanoe mutue11e. 
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J'e.p~re que oette 1d6e grand1ra, que 18. peuple. 

t1n1ront par o ompr endre l'146al. Ma1a tor 06 4e r6aoudre le 

probl~me aujourd'hu1, J'entend. me plaoer .ur le terra1n 4ea 

r6al1t6a. 

per oona6quent, tout en oont1nuant notre collaborat1on 

a Gen~ve, 11 taut sonser A oe que nous allons ta1re quan4 

les pourpa~era en vue d'un paote ooc1dental se pr601sent. 

l'heure aotuelle, on ne peut plua att11'D r que le 

d1soours que j'a1 pronon06 - ou le d1scoura du R01 - con

st1tua1t une rupture des t ra1t6a. 

'eat taux, et je 46f1e qu100nque A le ohercher 

dana lea textea. 

~ous cont1nuerona A tatre t aoe a nos engagements, 

jusqu'au moment ou nous serons arr1våa A de nouveauz 1natru-

menta d1plomat1quea 

~uelque8 expl1ea tions enoore. 

B1en n'est auss1 gra.e en pol1t1que 6trangltre que 

d'avo1r des 1nstruments d1pl~t1ques peu cla irs. Ce qu1 m'et

tra1e. o'est que certains art1eles du Paete de Genltve n'ont 

paa &noore reQu ' leur 1nterpr6tat1on d6t1nit1ve. 

Je vous demande: 8i nous 6tions entra1n6s dans un 

oont11 t et s1 nous 6tions tore6s d'entrer dans de longues 

41sous810ns 41plomat1ques, ne devr10na-nous pas 8tre ettray6s? 

11 taudra pr6c1ser tout ee qu1 reste vague et 1n-
d6e1s. La Belg1que entend respeoter sa signature et ses en-
gagements, ma1s el1e veut aavo1r oe qu'elle signe et A 

elle s' engage. 

Oe01 d1t. eat-oe que beaueoup des melentendus qu1 
ont ex1st6 ne sont pas dl'ss1p6a? 



~uel pauTre argument que oelu1 qu1 

que notre po11t1que eat maUTa1se parwe que 

et tel 1& ooabet. 

oons1ste l d1re 

tel l'approuTe 

~e pourre1s TOUS d1re que la r6aot1on taTorable d~ 

certa1na paya nta 6t6 proToqu6e que par d' autrea ~6aot1ons. 

Laiaaons oea argumenta trop atmp11atea. ~ohons de c~prendre, 

et lea malentendus aeront T1te aplen1s. Et nous serona un1a 

p rce que nous Toulons, t oua. un 8yst~me d1plomat1que qu1 

peut assurer la pa1x A notre paya." 


