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NEDERLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW.
DE PERIODE 1795-1840.
De geschiedenis der Fransche overheersching is geen verkwikkelijke lectuur. Wij waren machteloos en werden danig geplunderd. Een groot stuk van onze uitbundige welvaart is gebruikt
om Napoleon's oorlogen te helpen betalen. De nieuwe staatsregelingen volgden elkaar met angstwekkende snelheid op en waren
bovendien geen uitvloeisels van den Nederlandschen geest, doch
copieen naar Fransche voorbeelden. Niettemin is deze periode
zeer helangrijk geweest. Dat wat de Patriotten gewenscht hadden
en wat den eenigen gezonden grond van hun actie had uitgemaakt,
de nationale eenheid, is bereikt. Bij den opstand van 1813 verschijnt Nederland als een eenheidsstaat met een uniform rijksbelastingstelsel en uniform onderwijs. De minister Gogel kon in 1805
onder anderen de patentbelasting en de personeele belasting invoeren en de inspecteur Van den Ende de schoolwet van 1806
ten uitvoer brengen, waarbij, onder voorschrift eener volstrekt
religieuze onzijdigheid, de bekende ,,opleiding tot alle maatschap-
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pelijke en christelijke deugden" werd voorgeschreven. Het koningschap van Lodewijk Napoleon bracht in 1809 een Crimineel
en een burgerlijk Wetboek. En bovendien burgerden zich de
scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en
de godsdienstvrijheid in. Dat is voor een twintigtal moeilijke
jaren geen geringe oogst.
Het jaar 1815 bracht de vereeniging met Belgie. Al dadelijk
gaf het daar ergernis, dat van een „vergrooting van Hollands
grondgebied" gesproken was en de R. K. geestelijkheid deed haar
uiterste best om elke grondwet te verhinderen, die het katholicisme niet tot staatsgodsdienst verklaarde. Dat kon natuurlijk niet;
het had meer zin gehad, als de clerus direct tegen de vereeniging
met Holland gewerkt had. Zoo werd de nieuwe grondwet meer
opgelegd dan aangenomen. De koning kreeg zeer veel macht. De
leden der eerste kamer werden door hem benoemd, die der tweede
door de provinciale staten en die weer door edelen, steden en
landelijken stand, d. w. z. door de aanzienlijken. Een tienj aarlijksche begrooting voor de gewone en een jaarlijksche voor de
buitengewone uitgaven vereischte de goedkeuring der statengeneraal. De ministers waren slechts den koning verantwoordelijk.
Men heeft Willem I een verlicht despoot genoemd. Inderdaad
was hij even eigenzinnig als welmeenend. Tegenover getrouwen,
die hem tegenspraken, toonde hij een echt vorstelijke ondankbaarheid. Hij leverde het bewijs, dat ook de beste bedoelingen en
groote intelligentie niet voldoende zijn om een modernen staat,
waarin het economische leven den boventoon voert, van boven of
te besturen. Voortreffelijk was zijn inzicht, dat onze vernietigde
handel nooit meer herleven kon, tenzij steunend op een industrie.
Maar de handel was Hollandsch en de industrie Belgisch en die
twee nationaliteiten waren niet geneigd tot hartelijke samenwerking. De welvaart is onder en door de regeering van Willem I
in noord en zuid toegenomen en alle belanghebbenden waren zeer
voldaan; toch brak in 1830 de Belgische opstand uit; de imponderabilia zijn soms zwaarder dan de stof.
Belangrijke economische maatregelen waren de oprichting der
Nederlandsche Handelmaatschappij, met subsidie en voorrechten,
in 1824 en de instelling van het amortisatie-syndicaat, twee jaar te
voren. In 1815 werd het hooger onderwijs geregeld. Het reglement
op de Nederlandsch Hervormde Kerk van 1816 is gewichtig gebleken in zijn gevolgen. Er verrees een academie voor beeldende
kunsten te Amsterdam en te Antwerpen, een militaire academie
te Breda en een kweekschool voor onderwijzers te Haarlem en te
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Lier. Het metrieke stelsel werd in 1816-20 ingevoerd, het Noordhollandsch kanaal gegraven (1819-25).
De groote moeilijkheid was het verschil in stoffelijke en geestelijke belangen der beide rijksdeelen. Belgie was overwegend
Roomsch en behoefde protectie voor zijn industrie; Nederland
grootendeels Protestant, en op handel aangewezen en dus wars
van protectie. Bovendien bestond in het zuiden een sterke liberale partij, die zich zoowel tegen het absolutisms als tegen de
geestelijkheid richtte, terwijl in het noorden de oppositie weinig
beteekende. Bezat Nederland een lange
en roemvolle nationale traditie, Belgie
steunde, met zijn industrieele hulpbronnen, op de krachten der toekomst. Daarom hadden de liberalen, die de industrie-politiek vertegenwoordigden, ook de beslissing in
handen. Wat was voor hen het grootste gevaar; de clericale of de monarchale tyrannie ? Het antwoord was
niet twijfelachtig: de godsdienst was
in geheel Europa in sterk verval; Heine
meende, dat de zwarte spin te Rome,
die haar net over Europa uitgespannen
had, nu niet veel meer vliegen vangen
zou. Daarentegen was een economische
politiek, een goed financieel beheer
levensvoorwaarde voor de industrie.
De liberalen gingen in 1828 een ver- Fig. 1. Leopold II ( 18351909 ) , koning van Belgie,
bond aan met de Belgische katholieken
1865-1909.
en twee jaar later kwam de opstand.
De weerzin tegen de rumoerige Belgen uitte zich in het noorden
in een geweldig enthousiasme. Alles vloog onder de wapenen en
bij Hasselt en Leuven versloeg de kroonprins het Belgische leger
geheel en al. Maar de Franschen kwamen tusschenbeide en na
lange, veel te lange onderhandelingen en onwilligheden van de
zijde des konings, kwam in 1839 de scheiding definitief tot stand,
die in het belang was van beide partijen.
Het karakter der literatuur in de periode 1795 tot 1830 is rhetorisch. De vaderlandsche zangen van Helmers, die onder de
Fransche overheersching geholpen hadden den moed er in te houden, gingen zich te buiten aan een grootspraak, die bewees, dat
men zich met de nationale bevrijding ook de nationale grootheid
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hersteld dacht. De Republiek had tot haar einde den naam gehad
van een der beide zeemogendheden, dus van een groote
mogendheid te zijn. Nog in 1816 ging een Nederlandsch eskader
met de Engelsche vloot mee om den dey van Algiers wegens zeerooverij te tuchtigen. Men begreep niet, dat de grondslagen van
onzen buitengewonen bloei : de weinige concurrentie, de kapitaalrijkdom en de manufactuur, niet te herstellen waren. Want de
nieuwere industrie vereischte kolen en ijzer.
Wat echter nog altijd voorhanden was, zij het ook sterk verflauwd, dat was de zedelijke grondslag: het „ware geloof". Willem Bilderdijk, de voornaamste dichter dezer periode, en met
hem vele anderen, waren overtuigd, dat God ons land wegens zijn
kerkelijkheid en
burgerlijke braafheid bijzonder
goed gezind was.
Had Hij ons niet
uit de klauwen
van Spanje bevrij d en den trotschen Zonnekoning afgeweerd?
Ook in 1813 waren
wij alleen, van
alle ingelijfde landen, in opstand
gekomen en hadden onze vrijheid
Fig. 2. Springer: Markt.
gezien.
hersteld
Bilderdijk maakte zich dan ook slechts over een ding ongerust:
over het slappe geloof en den geest der revolutie, die hij in de
staatsregeling van 1815 wel degelijk voorhanden achtte. Het parlement was hem een gruwel. Daarom is hij niet slechts de dichter
van treurspelen, leerdichten en lyricus, maar ook religieus-politiek profeet. Zijn weinige leerlingen, Da Costa, Cappadose enz.
sloten zich aaneen tot een partij, die weldra beteekenis zou krijgen. Doch dit en enkele andere verschijnselen behandelen wij
liever bij de volgende periode.
Ondanks de geweldige golf van kritiek en ongeloof, die over
Europa gegaan was, reeds vele jaren lang, was de groote massa
van het Nederlandsche y olk in de eerste helft der negentiende
eeuw bijna argeloos rechtgeloovig. De Nederlandsch Hervormde
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Kerk, waarover wij nu spreken, had formeel geen enkele verandering in de leer ondergaan. Dat het Nieuwe Testament een
openbaring bevat en dat Christus voor ons gestorven is, werd door
zoo goed als niemand betwijfeld. Ginds, over de Duitsche grens,
mocht een heele filosofie ontstaan zijn, die zich om het positieve
Christendom niet meer bekommerde, hier, op het schip van
Hollands vaderlandsche kerk, waren geen menscheneters. Toch
was men feitelijk ver
afgedreven van de rots
der Dordtsche synode
van 1618. Zeer velen
verwierpen stilzwijgend, enkelen openlijk,
alle leerstellingen, die
met een gemoedelijke
godsdienstigheid in
strijd waren, vooral die
aangaande des menschen onvermogen tot
goed en aangaande uitverkiezing en verdoemenis. Maar over het
principe, waarop een
en ander moet berusten, zweeg men zorgvuldig, gevoelend hoe
een ernstig onderzoek
zou moeten leiden tot
„uitersten" en daarvan
Fig. 3. Springer: "Der scheme Brunnen" to
Neurenberg.
had men, zoo vlak na
de revolutie hartgrondig genoeg. De algemeene geesteshou,ding was: eclecticisme,l)
het eene doen en het andere niet laten; in alles was wat goeds.
Het zou niettemin jammer geweest zijn, als het zoo gebleven
was. Doch daarvoor bestond geen gevaar. Reeds was Bilderdijk
werkzaam met zijn eigenaardige theologie; ieder verfoeide hem,
maar zijn geestelijke zoon Da Costa hield de brandende fakkel
gereed. En diens overgang tot de Nederlandsch Hervormde Kerk
in 1822 wordt in De Clercq's dagboek opgeteekend in bewoordingen, die reeds den geest ademen van het Reveil.
1) Eclecticisme: uit elk stelsel overnemen, wat bevalt.
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Het jaar 1823 bracht een geweldige beroering. Da Costa gaf
een pamflet uit: „Bezwaren tegen de geest der eeuw", waarin hij
alles uitscheldt — van argumenten valt niets te bekennen — wat
den toenmaligen Nederlanders lief was, in het bijzonder elke beperking der koninklijke souvereiniteit, die volgens hem (hier is
hij onbewust romanticus 1 ) uit God kwam. Deze aanval op de
kostbare vrucht, die op den akker van een kwart eeuw lijden gegroeid was, werd Da Costa ontzettend kwalijk genomen. Terwijl
zijn actie en die zijner vrienden langzamerhand aanhangers verwekte, prikkelde zij tegelijk de tegenstanders, de groote massa
der liberalen, tot een krachtige verdediging, tot beslist partijkiezen.
In zijn onmiddellijke omgeving was Da Costa, na Bilderdijk's
dood in 1831, het middelpunt van samenkomsten, waar mannen
uit de voorname burgerklasse zich in pietistische gevoelens vereenigden: het Reveil. Daar sprak men, bad men en zong men in
den geest van een Christendom, dat om de dogma's niet denkt,
zonder ze echter te verwerpen, dat zich verdiept in zondebesef
en goddelijke genade en dat bovenal het religieus sentiment aankweekt en uitspreekt.
Middelerwijl waren er hier en daar, ten platten lande en onder
doodeenvoudige menschen, beweginkjes ontstaan tegen de heerschende kerk, de kerk der "heeren". Evenals in de middeleeuwen
groepeerden die groepjes zich om een 'eider, die op bovennatuurlijke gaven aanspraak maakte, en gingen zij terug naar een
primitief Christendom zonder maatschappelijke ongelijkheden.
Onbelangrijk op zich zelf, zijn deze bewegingen toch getuigenissen
van een opkomende deining. De groote massa der kleine luiden
werd stoffelijk en geestelijk over het hoofd gezien en greep als
vanouds naar den godsdienst als houvast en bolwerk. Kort na
1830, toen juist te Groningen een opgewekt intellectueel leven ontwaakt was, kwam in het naburige Ulrum de predikant Hendrik
de Cock in verzet tegen de kerkorde. Deze beweging behoorde tot
die rechtzinnige, die beter eigenzinnig genoemd worden. Zekere
kerkelijke dingen, in dit geval bijvoorbeeld de evangelische gezangen, worden als goddeloos en direct ter helle voerend gebrandmerkt en alles vermeden, wat tot gemoedelijke verstandhouding
of verdragelijkheid zou voeren. Het komt er op aan, zich zelf een
bijzondere verstandhouding met den hemel te verzekeren, ter wine
waarvan de geheele overige wereld aan de eeuwige verdoemenis
gewijd wordt. Grofheid van taal behoort bij zulk een prediking.
1) De vermeende goddelijke oorsprong van het koningschap werd vroeger
nooit onvereenigbaar geacht met beperkingen.
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Trouwens de geboorteplaats Bier beweging, Ulrum, stond in kwaden roep. Niettemin hoede men zich, hare aanhangers als menschen te veroordeelen; dat was zeker onbillijk.
Volgens het statuut van 1816 had de koning een kerkgenootschap te erkennen of niet te erkennen. De „Afgescheidenen", zooals de volgelingen van de Cock sedert 1834 genoemd werden, namen daar natuurlijk geen notitie van. Ze werden een tijdlang
deswegen op schandalige manier door de overheid vervolgd. Pijnlijk was ook hun aanraking met de mannen van het Reveil. Ze
werden door hen wel verdedigd, doe') persoonlijk zeer op een
afstand gehouden. Een democratische traditie bezat men nog niet;
ook de revolutie
was overwegend
burgerlijk geweest
en het zeer burgerlijke Holland
bezat veel deftigheidstrots. Bovendien was het Reveil een gevoelszaak, zoo persoonlijk, dat contact
met menschen van
een ander beschavingsniveau uiterst bezwaarlijk
Fig. 4. W. Roelofs: In het Gein.
was. En toch is uit
dat Reveil en uit
de afscheiding en uit die kleine bewegingen samen de antirevolutionnaire partij voortgekomen. Het gevoel is teruggedrongen en
de rechtzinnigheid heeft het gewonnen.
Van een geheel anderen geest waren de mannen der Groningsche
richting, onder leiding van Hofstede de Groot en Pareau, de voorvaders der Ethischen. Op hun colleges, hun bijeenkomsten,
in hun tijdschrift „Waarheid in Lief de" (sinds 1837) verkondigden
zij, wat van Heusden en anderen hun geleerd hadden: de opvoeding der menschheid door God, en ontwikkelden het eigene :
de gedachte, dat D iet
et de leer aangaande Jezus, doch zijn persoon
het middelpunt des geloofs heeft te zijn. Ook zij zijn dus, evenals
de meerderheid hunner tijdgenooten, eclectisch en zoeken nalevelijk uit, wat hun past. Doch zij doen het om zoo te zeggen niet
aldoor, doch eenmaal en houden zich principieel en stevig aan het
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gekozene. Daarom hebben zij ook grooten invloed uitgeoefend.
Tegen hen keerde zich de opkomende orthodoxie bij monde der
„zeven Haagsche heeren", in 1842 en 1843 (Groen van Prinsterer
was daarbij) , die de afzetting der Groningers eischten, met de beruchte formule: „wij eischen, dat, wat wij evangelische waarheid
achten, ook als richtsnoer voor anderen worde gesteld". Doch
de synode weigerde in te grijpen.
De romantiek, die ook bij ons geheerscht heeft, is van den aanyang of in twee vormen te onderscheiden. De eerste en wellicht
meest oorspronkelijke, die vooral in Duitschland, doch ook in
Engeland tot belangrijke scheppingen geleid heeft, kan geken-

Fig. 5. Bilders: Het scheepje.

merkt worden door de formule: „de souvereiniteit van het gevoel".
Zoo verschillend het gevoel zijn kan, zoo uiteenloopend zijn ook
de romantische stemmingen dezer richting. Te onzent heeft zij
niet ontbroken, doch ook niets van eenige beteekenis voortgebracht,
buiten het genre van het gevoelvol-liefelijke, al of niet met wat
rhetoriek gekruid. Spandaw en Ter Haar geven daarvan goede
voorbeelden. De tweede vorm is veel minder verscheiden en toch
moeilijk te definieeren. Hij openbaart zich duidelijk als belangstelling in de ongewone situatie, in het kleurrijke landschap, het
bonte volkstafereel, het historisch milieu, het ongewone karakter.
De romantische dichter of schilder doorproeft dat alles om zich
zelfs wil, niet als studiemateriaal, hoewel ook dat gebruik niet is
uitgesloten. De historische wetenschap dankt er hoof dzakelijk
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haar ontstaan aan. Doch in de eerste plaats geniet hij van het
karaktervolle en ongewone; gelukkig, dat hij het in den geest bijwoont en toch ook weer den onweerstaanbaren drang heeft om de
situatie aan het alledaagsche te meten en haar in den geest van
een gewoon mensch der negentiende eeuw zich te laten weerspiegelen. Vandaar dat de historische romans dier periode gewoonlijk
anders eindigen dan ze beginnen. In den aanvang valt alle licht
op de omgeving, op de tijdskleur: meer en meer echter, naarmaio
het verhaal vordert, zien wij onze helden en heldinnen doen, wat
wij zelf zouden doen in hun omstandigheden, en tegen het slot
wordt alle aandacht door de ontknooping der handeling in beslag
genomen. De psychologie ontbreekt dan ook veelal niet, doch het
is er een van den modernen mensch, en ten slotte moet zij meestal
voor de belangen der handeling wijken.
Jacob van Lennep's levendige en boeiende romans vallen voor
het meerendeel tusschen 1830 en 1840. Ondanks hun historische
inkleeding is de handeling hoofdzaak. Het verleden wordt gebruikt, omdat het meer gelegenheid gaf tot zichtbare en tastbare
actie dan het heden. De steeds meer in zwarte j as en lange broek
opgesloten burger snakte naar tafereelen, waarin men iemand met
fatsoen en succes den schedel kon inslaan. Hij snakte naar figuren,
waarin een sociaal karakter belichaamd is, zooals de monnik (altijd zeer dik of zePr mager), de ridder, de knecht, de intrigant,
de kermisklant, de waard, de veteraan. Van Lennep gebruikt die
figuren in stereotype uitgave, doch altijd geestig van conversatie
en genoegelijk van gedrag.
Het coloriet van het verleden maakte ook een andere behandeling mogelijk. In plaats van de spanning der gebeurtenissen kan
de gloed der kleuren hoofdzaak zijn. Dat is ook beproefd. Een
der eerste novellen der ni3uwe richting, „De pestilentie te Katwijk", van Arnoud Drost is zoo opgezet. Vooral het begin wordt,
geholpen door het navolgen der zeventiende-eeuwsche taal, door
een hooge artistieke spanning gedragen. Maar het is nu eenmaal
een vereischte voor den roman, die gelezen wil worden, dat hij
epische klaarheid bezit; de lectuur wordt ongenietbaar door zwoelheid en onrust. Niet Vergilius moet zijn voorbeeld zijn, doch
Homerus.
Naast Drost en van Lennep staat Oltmans, wiens Schaapherder
(1838) grooten opgang maakte. Hij is ernstiger dan van Lennep,
doch mist diens geestigen dialoog. In het algemeen is dat soort
literatuur vooral niet minder dan veel, wat thans door het beschaafde publiek verslonden wordt. Maar het heeft ouderwetsche
allures en een ander soort onwaarschijnlijkheden.
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De in Nederland nog zeer zwakke liberale politiek wist toch
van de noodzakelijkheid, dat de grondwet, na de definitieve afscheiding van Belgie, herzien werd, gebruik te maken, om althans
eenige verbetering te verkrijgen. De wijziging van 1840 was vooral
financieel. In plaats van de gewone en de buitengewone begrooting kwam er een tweejaarlijksche, terwijl ook het „batig slot" der
Indische begrooting onder wettelijk toezicht kwam. De ministers
werden strafrechterlij k
verantwoordelijk.
De aard dier
hervormingen
wijst reeds op de
zwakke zijde der
regeering
van
Willem I: het fin ancieel
beleid.
Een enorme
schuld drukte rijk
en kolonien. Toen
nu de koning of stand van de regeering had gedaan en Willem II
Fig. 6. J. lsraels: Goede buren.
(1840--1849) hem
opvolgde, was de eerste zorg der regeering daarin verandering te
brengen. De minister F. A. van Hall bereikte dat in 1844 door de
zoogenaamde vrijwillige leening tegen 3 % . De geldmenschen
gaven daaraan de voorkeur boven een buitengewone inkomstenbelasting, waar de minister mee dreigde.
Over een grondwetsherziening op liberalen grondslag konden
regeering en parlement het niet eens werden. Maar sedert 1840
was de belangstelling in 's lands zaken zeer toegenomen. De
aandrang tot wijziging hield aan; J. R. Thorbecke, hoogleeraar te
Leiden, was de theoreticus en de leider dier beweging, waar tegenover een conservatieve partij zich vormde. Toen echter in 1848
de revolutie in bijna alle landen het hoofd opstak en ook te,
Amsterdam en elders kleine opstootjes plaats vonden, sloeg den
koning de schrik om het hart; plotseling gaf hij op belangrijke
punten toe. De ministers werden nu ook politiek aan het parle-
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ment verantwoordelijk; de eerste kamer werd door de provinciale
staten, de tweede in de kiesdistricten gekozen door degenen, die
een bepaald bedrag aan directe belastingen betaalden; deze kamer
kreeg het recht van initiatief, interpellatie, amendement en engate. De vrijheid van drukpers en het recht tot vergaderen werden gegeven. De provinciale staten worden door de kiezers gekozen en ook de gemeenteraden naar een veel lageren census.
De nieuwe grondwet maakte vele organieke wetten noodig, volgens welke haar bepalingen zouden worden uitgevoerd. Nadat de
tweede kamer, aanstonds van haar nieuwe rechten gebruik makend, het ministerie gedwongen had of te treden, begon het eerste
ministerie Thorbecke (1849-1853) zijn vruchtbare werkzaamheid.
Opmerkelijk is daarbij de houding der kamer tegenover het veelvuldig verlangen naar afschaffing der accijnzen, ook om de druk-

Fig. 7. Apol: Rivier in den winter.

kende formaliteiten. De minister van financien, Van Bosse, erkende die bezwaren, doch wilde voorzichtig te werk gaan. Hij
beperkte zich tot een voorstel tot aanschaffing van den accijns op
brandstoffen, waardoor niet slechts de minder gegoeden, doch ook
de industrie zouden gebaat zijn. De handige minister, die het oprecht meende met de armen, achtte het raadzaam, de welgestelde
burgerij, die heel wat minder te betalen had aan de accijnzen, dan
aan de ter vervanging voorgestelde rentebelasting, op deze wijze
te kalmeeren. Tevergeefs. Vooral de afgevaardigde Sloet tot
Oldhuis voer uit tegen de rentebelasting (wij zouden nu zeggen
een effectenbelasting), die antinationaal genoemd werd, omdat de
heilige intimiteit van het couponknippen door de ruwe vordering
VI 2
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van drie procent gestoord dreigde te worden (1852). Toch heeft
men spoedig den accijns op varkens- en schapenvleesch afgeschaft
weten te krijgen, daar het grondbezit hier medewerkte.
Krachtens de bepalingen der grondwet veroorloofde Thorbecke
aan alle kerkgenootschappen, dus ook het Roomsche, zich vrij te
organiseeren; de paus maakte daarvan gebruik door bisdommen
in te stellen. Groote consternatie onder de behoudende protestanten. Sinds den opstand tegen Spanje had men hier geen Roomsche
prelaat, officieel althans, geduld. Men geloofde de godsdienstvrijheid belaagd; men zag , in verbeelding reeds de_ brandstapels der
inquisitie herrijzen. In April 1853 bood de predikant Ter Haar
den koning, bij zijn bezoek aan Amsterdam, een adres met over
de vijftigduizend handteekeningen aan. De inhoud daarvan kon
practisch niets beteekenen, en het antwoord van koning Willem III
(1849-1890) beteekende natuurlijk ook niets, doch het klonk onvriendelijk voor Thorbecke, van wien de koning niet hield en
wiens buitenlandsche politiek ook door de Fransche regeering
bedenkelijk werd geacht; het ministerie trad af.
In de nu volgende periode staat naast de liberale en de conservatieve partij een antirevolutionnaire, uit Rêveil en afscheiding
voortgekomen, onder Groen van Prinsterer. De katholieken laten
zich wel hooren, doch zijn nog niet georganiseerd. Velen hunner
stemmen op liberale candidaten, o. a. op Thorbecke.
Het ministerie van Hall-Donker Curtius, naar aanleiding van
de Aprilbeweging opgetreden, had onder meer tot taak het lager
onderwijs te regelen, waarmede de zoogenaamde schoolstrijd begon, die meer dan een halve eeuw de politiek zou beinvloeden. Het
ingediende ontwerp stelde de antirevolutionnairen sterk teleur.
Fen nieuwe adresbeweging werd op touw gezet om de vruchten
der Aprilbeweging binnen te halen. Het ministerie bleef daarvoor

ongevoelig; steunend op de conservatieve minderheid, kon het met
beurtelingschen steun der andere partijen bestaan en voelde zich
niet geroepen om, tegen eigen overtuiging in, voor een antirevolutionnaire minderheid (zes leden) te capituleeren, terwij1 het „volk
achter de kiezers", waar de beweging haar meeste troepen uit licht-

te, hun conservatieven geesten weinig sympathiek was. Niet alzoo
de koning. Vooralsnog weinig geneigd zich geheel op den achtergrond te laten dringen, wilde hij, evenals in April 1853, de bezwaarde gemoederen kalmeeren. Het ministerie nam daarom zijn ontslag (1856).
Nog voor dit geschied was, had de koning Groen van Prinsterer
geraadpleegd. Deze bleek echter zijn befaamde uitspraak, dat hij
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geen staatsman, loch evangeliebelijder was, aldus to bedoelen, dat
bij hem de agitatie voor het heilig doel, het confessioneel onderwijs, boven een gedeeltelijk resultaat ging. Hij wilde de eenmaal
gewekte spanning niet verslapt zien en daarom het ministerie
handhaven en de behandeling van het wetsontwerp-schoolwet afwachten. Daarop wendde de koning zich tot een gematigd lid der
antirevolutionnaire partij, Van der Brugghen, die na een onderhoud met Groen, waaruit hij den onjuisten indruk meenam, alsof
deze hem steunen zou, de opdracht aannam.

Fig. 8. Bastert: Dorp.

Zijn wetsontwerp verschilde slechts weinig van datgene, waartegen de adresbeweging georganiseerd was: een neutrale openbare
school, met opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden; mogelijkheid tot beschikbaarstellen der schoollokalen voor
godsdienstonderwijs buiten de schooluren; en het beginsel van
staatssubsidie der bijzondere scholen, als daartoe aanleiding bestond. Zeer principieel, ten deele zelfs heftig, waren de debatten.
Algemeen afgekeurd werd de staatssubsidie, door de liberalen uit
vrees voor verzwakking der openbare school, door de kerkelijken
uit vrees voor onvrijheid. Ze werd dan ook afgestemd. Sommigen
wilden „Christelijk" in lien zin verstaan, dat Israelieten er van
buitengesloten zouden zijn, waartegen Thorbecke en anderen o. a.
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het eenig Israelietische lid Godefroi, betoogden, dat „Christelijk"
slechts zedelijk mocht beteekenen. Groen en de zijnen eischten
confessioneele scholen en verweten den minister zijn afval, zijn
breuk met de beide bewegingen, waaruit zijn regeering was voortgekomen. Van der Brugghen antwoordde in een opmerkelijke
rede, dat de bevordering van het koninkrijk Gods niet de taak van
den staat kon zijn, die daartoe noch de macht, noch de geschiktheid bezat en dat een staatsman niet te streven had naar de verwezenlijking van zijn persoonlijk ideaal, doch naar het praktisch
mogelijke. Voortaan scheidde zich de ethische richting of van de
antirevolutionnaire. Hevig verbitterde Van der Brugghen zijn
vroegere vrienden vooral door hun voor te houden, dat bij de
bestaande meeningsverschillen een geloofspolitiek, al eigende zij
zich ook het monopolie van den Christelijken naam toe, onmogelijk tegelijk een nationale politiek kon zijn. Een bittere pil voor
een partij, die zich voor de bij uitstek nationale uitgaf, en altijd
schermde met den opstand tegen Spanje en Rome als grondslag
van onzen staat.
De groote meerderheid wilde op school een „Christendom boven
geloofsverdeeldheid" en de wet werd aangenomen, met alleen de
antirevolutionnairen en de helft der Roomschen tegen. Van der
Brugghen vleide zich, dat nu de groote twistappel uit de politiek
was weggenomen. Hij bedroog zich wel zeer. Groen echter bedankte als kamerlid.
Het tweede ministerie. Thorbecke bracht in 1863 de wet op het
middelbaar onderwijs tot stand, die typische creatie eener burgerklasse, die vooral in weten geloofde en bij een nobelen ontwikkelingsdrang de beteekenis der wetenschap voor het leven al te zeer
overschatte.
Wie de redevoeringen van dien tijd doorbladert, wordt voortdurend gehinderd door de vele verzekeringen, die elke mogelijke
ongewenschte gedachte bij den hoorder moeten voorkomen. De
spreker ontkent jets (hoewel hij geen oogenblik aan de goede
trouw van zijn opponent twijfelt) ; hij wil nader verklaren (hoewel de zaak slechts voor hem, doch voor de aanwezigen van zeer
weinig belang is) ; hij hoopt (indien het althans veroorloofd is,
eenige bepaalde verwachting uit te spreken in zulk een zaak). Ten
deele wordt dit verschijnsel verklaard door het gewicht, dat in deze
wereld van nog weinig menschen en zeer weinig personen in tel,
ieder aan zich zelf hecht. Maar toch ook wel door het onderhouden
van een zekere conventie, een gemeenschappelijkheid op grond
van verstandhouding, binnen de kringen van het publiek, waar-
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mede men rekening houdt. Er bestaat in het onderbewustzijn der
menschen uit de regeering van koning Willem I een vaste methode
van denken en handelen, waar men niet van af kan wijken zonder
gelaakt te worden. De matelooze woede tegen mannen als Da
Costa, die zijn eigen maatstaf Borst aanleggen, behoort daarbij.
Het was een eendracht van verschillenden, die niets zoozeer in
de hand werkte als onbeduidendheid.
Met dit verschijnsel voor oogen begrijpt men het optreden der
mannen van de Gids (1837). Potgieter en zijn vrienden (Drost,

Fig. 9. Matthijs Maris: Huisjes,

Bakhuizen van den Brink e. a.) , die de oude Vaderlandsche Letteroefeningen van Yntema den oorlog aandeden; zij wilden goede
literatuur en goede kritiek; maar dat wilde ieder. Wat zij echter
onder het goede verstonden, was allereerst het pittige, in woord
en gedachte, iiet het minst in het laatste. Zij wilden, zonder het
zich duidelijk bewust te zijn, een anderen maatstaf, en een ander,
een kleiner publiek. Ze wilden een intellect op breeden grondslag. Het volkomen vrije intellect, dat doet wat het goed acht,
schrikte hen nog af. Maar het intellect als bloesem eener welgestelde burgerklasse, de eenige, waarvan ze meenden iets te kunnen
verwachten, leek hun de grondslag eener ware beschaving. Ze
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wendden zich tot „het denkend deel der natie", dat zij bereiken
wilden in de intellectueele kern daarvan.
Dit karakter van leiderschap van een actie, die die van anderen
aanmoedigt, zonder er zelf deel aan te nemen, heeft vooral het
werk van Potgieter. Drost stierf zeer spoedig en Bakhuizen was
een geleerde, geen schrijver. Potgieter's verhalen wekken sterk
den indruk, dat ze als modellers bedoeld zijn, goed bearbeide proeven ter navolging voor menschen, die zelf iets te zeggen hadden.
Potgieter had dat, afgezien van zijn opwekkingsarbeid, eigenlijk
niet. Hij keert zich of van de middeleeuwen en verheerlijkt de
zeventiende eeuw,
doch wederom leiding gevend als
voorbeeld voor het
heden.
Die kern van
het denkend deel
der natie was
echter eenigszins
antlers dan Potgieter. Was hij
uitsluitend literatuurminnaar, die
van muziek hield
en in de schilderkunst
slechts de
Fig. 10. W. Maris: Vroege morgen.
pittigheid van het
onderwerp waardeerde, die kern interesseerde zich boven al voor de wetenschap.
Zoo is de Gids, een tiental j aren na de stichting, een "review"
geworden, zooals hij nog heden eenigermate is.
De ideale eenheid aller Gidsdeugden was Geertruida BosboomToussaint, de pittige schrijfster van historische romans, voornamelijk over de zestiende eeuw, voorbereid door omvangrijke studien.
Alleen was haar protestantsche geloofsijver misschien iets te
straf. Haar visie is sterk en kleurig; moge de handeling gewoonlijk wat traag. en onbevredigend verloopen, zij is toch als
schrijfster het meest artistieke talent, onzer negentiende eeuw
vOOr tachtig.
De half-orthodoxe braafheid van wick 1840 was door en door
onwijsgeerig geweëst. Ook in de periode 1840 tot 1870 staat ons
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land in dat opzicht zeer bij Duitschland ten achter. Maar de lust
in het clOOrdtnken, in het rekenschap geven van het aangenomen,
was toch ontwaakt. Het was Opzoomer, in 1846 hoogleeraar te
Utrecht geworden, die de gist in het brouwsel wierp. Hij verkondigde „de wijsbegeerte der ervaring", die zich eerbiedig boog
voor de onverwachte en schitterende resultaten eener natuurwetenschap, die toen veel zekerder van zich zelf was dan nu. Aannemen op gezag achtte hij onverantwoordelijk: het kenmerk van
den modernen mensch. De natuur leert ons, dat de wet der
causaliteit overal heerscht; afwijkingen daarvan zijn niet .met
zekerheid geconstateerd. De wetenschap — en die heeft voor Opzoomer de beslissing — moet aan die oorzakelijkheid vasthouden
en dus materialistisch zijn. Daarnaast leert ons godsdienstig gevoel ons het bestaan van een God.
Geweldig was de verontwaardiging, door het optreden van Opzoomer gewekt. Vooral, omdat zijn boeiende voordracht hem tal
van aanhangers verschafte. Tegen hem zette zich vooral Doedes,
weldra zijn ambtgenoot, te weer. Volgens dezen heeft de wijsbegeerte niets omtrent den godsdienst te beslissen. Het bewijs van
de waarheid van het Christendom is door historisch onderzoek
te brengen; daarmede wordt aan alle filosofische betweterij de
mond gesnoerd. Doedes aanvaardde het kritische onderzoek der
Nieuw-Testamentische bronnen, doch achtte een positief resultaat
zeker. Zijn collega van Oosterzee, die eerst het gevoel als waarborg der geloofszekerheid had aangeroepen, schaarde zich weldra
bij hem. Zoo stond te Utrecht de aanvoerder der uiterste kritiek
naast de beide woordvoerders der wetenschappelijke orthodoxie.
De hoofdzetel der moderne theologie werd echter spoedig
Leiden, waar Scholten een volledige vrijzinnige dogmatiek uitwerkte. Ook voor hem zijn gezag en traditie geen betrouwbare
waarborgen. Niet echter de ervaring neemt bij hem baar plaats
in, doch het getuigenis van den Heiligen Geest in ons, d. w. z. de
rede, geholpen door de wetenschap. Aldus komen wij tot een God,
die alles en in alles is.
Eerst in 1859 verschijnt de derde figuur der moderne theologie
op het academisch tooneel: Hoekstra, te Amsterdam. Hij is
psycholoog. Den mensch waarnemende, komt hij tot de slotsom,
dat het moreel bewustzijn door zijn aanwezigheid en onafwijsbaarheid de grondslag is van het Godsgeloof.
Talrijk waren de aanhangers dezer voormannen, doch niet minder talrijk hun orthodoxe tegenstanders, die zich vasthielden aan
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den tekst der overlevering en de bewoordingen der kerkelijke
formulieren. Weldra zou de tegenstelling orthodox-modern het
onderwerp aller gesprekken zijn.
De schilderkunst der romantiek in Nederland is een soort expressionisme. De kunstenaar accentueert datgene, wat hem aan
zijn sujet het voornaamste lijkt. Dit was echter niet, zooals later,
de stemming, doch de beteekenis. De „Ada van Holland" van
J. A. Kruseman bijvoorbeeld zit te peinzen, met een hermelijnen
mantel, een kroon en een kruisbeeld naast zich op tafel. Zij is zoo
algemeen schoon, zonder veel uitdrukking, als een ongelukkige
prinses in de oogen dier dagen behoorde te wezen, en japon, zetel,
kuif enz. zijn zoo zorgvuldig geschilderd, dat omtrent hun gaafheid geen twijfel overblijft, terwijl alles te zamen een partij
aangeeft, die in de natuur schilderachtig zou kunnen wezen. De
voorstelling der schilderij gelijkt alleen op het eerste gezicht op
de werkelijkheid; deze zelf is echter altijd heel anders.
Men zou kunnen zeggen, dat de visie der romantische schilders
krachtig was, doch banaal. Zeer duidelijk stellen zij voor, wat
een poetisch oog, doch niet dat van een echten schilder, er aan
zou zien. Het verstand heeft bij het beschouwen hard merle te
werken.
Wij noemen hier slechts Schelfhout, B. J. en H. van Hove, Ary
Scheffer en Springer.

DE PERIODE 1865-1890.
Om een nieuwe, moderne basis te leggen voor godsdienst en.
Christendom waren de vrijzinnige predikanten het land ingetrokken. Groot was hun succes en welhaast juichte een groot deel
der ontwikkelden over de verbreking van het juk der oude
theologie. Doch reeds na weinige jaren verschijnen de teekens
eener malaise, en in meer dan een opzicht verandert de juichtoon
in een klacht.
Allereerst bleek, dat een groot aantal vrijzinnigen uit de les,
dat de bijbel een boek was als een ander, en het Christendom een
godsdienst als een andere, de gevolgtrekking maakten, dat ze noch
kerk, noch dominee meer noodig hadden. De kerken der modernen liepen leeg, terwijl die der rechtzinnigen juist weer sterken
toeloop kregen.
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Ten tweede werd omstreeks 1870 in de beste moderne kringen
de roep gehoord, dat de poging tot vereeniging van godsgeloof
en wetenschap mislukt was. Op voorgang van Allard Pierson en
anderen teekende zich een nieuwe groep af, die der ethisch-modernen, die, van het zedelijkheidsbewustzijn uitgaand, een God
zochten, wiens verhouding tot de natuur zij als een „bange vraag"
in het midden lieten. Verscheidene dier predikanten legden hun
ambt neer, daar zij den godsdienst der toekomst niet langer door
de kerk gediend achtten, en bedenkelijk
sterk was overal de
afval tot het atheisme.
Thans vertoont zich
in Nederland het zuivere en vrije intellectueelendom. Van Vloten was een der rumoerigsten van dat type,
Busken-Huet, oud-predikant en literair criticus, een der fijnsten,
doch boven alles uit
blonk Douwes Dekker,
de Multatuli van den
"Max Havelaar" en de
"Ideeen". Heel veel
van hetgeen hij zegt,
houdt geen stand, en
was in Duitschland en
elders reeds weerlegd,
Fig. 1 1. Neuhuis: Kinderaandacht.
honderd jaar voor het
geschreven werd. Maar de souvereiniteit, waarmede hij alles aanpakt, onbekommerd om wet of traditie, werkte prikkelend en
bevrij dend op menigeen.
In het jaar 1866 heeft koning Willem III een laatste poging gedaan om het parlementaire stelsel omver te werpen. Het ministerie
Van Zuylen-Heemskerk werd door hem gesteund tegen de meerderheid. Door kamerontbinding en proclamaties in nationale
kleuren, poogde de kroon de kiezers achter zich te krijgen. Tever-,
geefs. Bij het ontslag van het ministerie, 3 Juni 1868, kon als uit-,
gemaakt gelden, dat geen minister meer tegen den zin der kamers
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kon regeeren. Sedert dien tijd heeft de koning daartoe ook Been
pogingen meer aangewend.
Langzamerhand verscheen het sociale vraagstuk aan den horizont. De socialistenbond is van 1881; de eerste sociale wet, de
wet van Houten op den kinderarbeid, is van 1874. Sedert de opheffing van het gezantschap bij den paus in 1870 keerden de
katholieken zich voorgoed van de liberalen af. Sedert het midden
der eeuw door mannen als Alberdingk Thijm cultureel opgewekt, hadden de roomschen zich weldra onder Schaepman ook

Fig. 12. Gorter: Wei met boomen.

politiek aaneengesloten. Bij hen zochten de antirevolutionnairen
steun, die, onder leiding van Dr. A. Kuyper sedert Groen's dood,
(1876) een combinatie zochten om het bijzonder onderwijs gesubsidieerd to krijgen. De grondwetsherziening van 1887 kwam
met de verlaging van den kiesrechtcensus, die zij mogelijk
maakte, wel tegemoet aan de wenschen der geavanceerde liberalen, loch Het de schoolkwestie vrijwel onveranderd.
Een nieuwe en zeer krachtige socialistische organisatie vormde
zich in 1894 in de sociaal-democratische arbeiderspartij, wier leider Troelstra in 1897 tot kamerlid gekozen werd. De antirevo-
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lutionnairen daarentegen, hoewel insgelijks zeer toegenomen, zagen in 1895 en 1897 de meer behoudende elementen zich afscheiden. En de geavanceerde liberalen vormden in 1891 de radicale,
later vrijzinnig-democratische partij.
De hier gevolgde indeeling der negentiende eeuw past eigenlijk niet voor de schilderkunst. Reeds voor 1870 treedt de Haagsche school aan het licht, wier geest niettemin het best met den algemeenen na 1870 in verband gebracht wordt. De beweging is
naturalistisch, in zooverre als de ijverige studie der natuur, zooals
deze zich aan het opmerkzaam oog aanbiedt, wel haar voornaamste kenmerk is. Doch evengoed kan men haar impressionistisch
noemen; immers zij zoekt uit de natuur datgene, wat haar treft
en brengt dat sterk naar voren. Aldus is zij een aanwijzing, dat
men zich van het wezen der „ervaring" een andere voorstelling
gaat maken. Deze geldt niet meer voor een combinatie van nuchtere feiten alleen; men ziet in, dat ook clâârbij de persoon van
den waarnemer zeer veel afdoet. Er is verwantschap tusschen dit
verschijnsel en het langzaam ontluikend verlangen naar het bovenzinnelijke.
Ook met de literaire beweging der tachtigers. De mannen der
Nieuwe Gids (1885) keerden zich tegen die opvatting der poezie,
die vooral door de studie der Romeinsche dichters uitbreiding
heeft gekregen. De laatsten zijn namelijk rhetorisch; zij noemen
de Bingen niet bij een zorgvuldig gekozen naam, doch duiden ze
gaarne aan met een woord, dat fraai klinkt, als is het ook minder
juist. Daartegenover eischen de tachtigers de eerbiedige observatie van het eigen poetisch ervaren, ten einde dat met het meest
nauwkeurig woord aan to duiden. Dat de taal van het dagelijksche leven daartoe niet voldoende is, achtten zij een voordeel.
Want zij waren in de eerste plaats individualisten, volmaakt vrije
intellectueelen, met neiging tot overmoedigen spot voor de bourgeoisie. Gesteund door groote talenten, is deze beweging niettemin
spoediger doodgeloopen dan men verwachten mocht. De zeer
geconcentreerde, eng-literaire belangstelling van haar meeste aanhangers, die geen oog hadden voor de vragen des tijds, is daarvan
wellicht de oorzaak.
NEDERLAND SINDS 1890.
Onder het regentschap van koningin Emma (1890-1898) en
de regeering van koningin Wilhelmina voltrok zich steeds duidelijker de verandering in ons politiek leven, die overal plaats heeft
gevonden. Een sterke democratische golf wordt weldra gevolgd
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door een sociale. Abraham Kuyper, de leider der antirevolutionnairen, verkreeg door samenwerking met de katholieken en de
christelijk-historischen (De Savornin Lohman) een meerderheid,
waarmede hij voor het confessioneel onderwijs den effectus civilis
(geldigheid der diploma's) tot stand bracht. De haat tegen zijn
persoon onderbrak een poos de heerschappij der coalitie, die zich
alleen door het stijgend aantal sociaal-democraten bedreigd voelde. Door een eigenaardig ruilsysteem werd van links de subsidieering der bijzondere scholen en van rechts het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen bewilligd. De stemplicht, dikwijls
een hinderlijke last, dwingt toch alle volwassenen een oogenblik
tot nadenken over 's lands zaken, iets waar ten onzent wel behoefte aan bestond.
Naast de sociaal-democraten, samenwerkend met een groot yakverbond, de N. V. V., staan de vrijzinnig-democraten als burgerlijke bondgenooten. De eens zoo fiere liberale partij is tot een
klein partijtje van werkgevers en geldmenschen weggesmolten.
De belangstelling in religieuze aangelegenheden is geheel door
het sociale vraagstuk, verdrongen. Bedoelde men vroeger met
"de modernen" een kerkelijke richting, thans denkt een ieder bij
dat woord onmiddellijk aan het N. V. V.
Het beeld onzer literatuur in deze periode is niet scherp. Slechts
twee markante figuren teekenen zich af : de knappe dramaturg
Heyermans, die de ideeen der socialisten op de planken bracht, ien
de romanschrijver en woordkunstenaar Querido, een teeken, dat
vaak weersproken wordt. Van de oudere generatie bleef alleen
van Eeden sterk productief. De roman is ten onzent overwegend
psychologisch; het ontbreken van den socialen roman is opvallend.
De schilderkunst volgde de stroomingen, die zich ook in het
buitenland vertoonen. Daarentegen nam Nederland in de bouw- en
nijverheidskunst nu opeens een belangrijke plaats in. Berlage en.
De Bazel waren, met eenige anderen, de baanbrekers op beide gebieden. Men keerde terug naar het constructieve, om lands den
weg eerier eenvoudige logiek misschien een nieuwe schoonheid te
benaderen.
Aan de ontwikkeling der natuurwetenschap had Nederland met
Lorentz, Van der Waals, en Hugo de Vries een belangrijk deel.
Voor de wijsb-egeerte wist de merkwaardige redenaar Bolland,
hoogleeraar te -Leiden, nieuwe belangstelling -te wekken, niet het
minst onder degenen, die hij het felst bestreed : de theosofen.
In grootere of kleine groepjes om een nieuwe beweging, soms
slechts een enkel persoon, geschaard, -besteedt een deel van het
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intellect zijn geestelijke belangstelling, in alle bedaardheid, zonder propagandistisch vuur.
Ons land, in het hart van Europa gelegen, deelde natuurlijk in
haar lot en leven. Ook bij ons bracht de vrijwillige alcoholbeperking zegeningen, die op geen anderen weg verkregen kunnen
worden; ook ten onzent beoefent men de sport, vooral die eigenaardige, die bestaat in het kijken naar wedstrijden. Zeer in het
bijzonder echter stelt ons yolk belang in de ontwikkeling der verkeerstechniek. De fiets, die het natuurgenot binnen ieders bereik
brengt, is misschien nergens zoo algemeen. En de lief de voor de
auto is z66 groat, dat men niet alleen belangrijke verkeerswegen
verbreedt en verbetert en de mooiste bouwwerken afbreekt, omdat
de chauffeurs anders slechts weinig sneller konden rijden dan in
de hoofdstraten. van New-York; neen, in een tijd, waarin de ambtenaarstraktementen verlaagd werden en duizenden rondloopen
zonder middel van bestaan, verbruikt men millioenen aan het
hard en breed maken van buitenwegen, waar op werkdagen nauwelijks een wagen te zien is. En toch protesteert hoogstens een
verloren enkeling.
In 66n opzicht staan wij in de voorste rij der beschaafde volken:
de vrouw is nergens zoo vrij als bij ons. In grooten getale hebben
zij een positie in het maatschappelijk leven ingenomen en op de
uren, waarop de kantoren en zaken beginnen of sluiten, bewegen
zij zich in dichte gelederen door onze straten, zonder in Angelsaksische uitbundigheden te vervallen, gedragen zij zich onafhankelijk en fleuren alle gezelschappen en bijeenkomsten met
haar aanwezigheid op.
Overigens verwacht men ook ten onzent vrij algemeen den ondergang, zoo niet der wereld, dan toch der beschaving, gelijk men
ten allen tijde overal gedaan heeft. In zooverre mag dat gelden als
een teeken van gezondheid.
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William Gladstone, Engelsch liberaal staatsman ( 1 809-1 898) .

DE EEUWWISSELING.
DE BINNENLANDSCHE POLITIEK DER GROOTE
MOGENDHEDEN.
ENGELAND.
Engeland neemt in de negentiende eeuw op het gebied van
geestelijke cultuur een eerste plaats in; wij noemen slechts de
namen Walter Scott, Charles Dickens en Thackeray voor de literatuur, Darwin voor de natuurwetenschappen, Spencer en Stuart
Mill voor de philosophie.
Engeland is altijd het modelland van het parlementarisme geweest. In 1867 en 1884 werd het kiesrecht herzien, waardoor het
bijna algemeene stemrecht werd ingevoerd. De conservatieve
partij onder Disraeli regeerde van 1874 tot 1880. In dienzelfden
tijd nam koningin Victoria den titel aan van "keizerin van Indie".
VI 3
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Gladstone kwam in 1880 aan het hoofd van een liberaal ministerie en probeerde het onrustige Ierland tevreden te stellen door
den toestand der pachters te verbeteren. Gladstone vie! in 1885,
waarna de conservatieven onder den markies van Salisbury
weer de leiding hadden. Reeds in 1886 echter ging de macht
opnieuw over in de handen van Gladstone, die een voorstel
indiende tot het schenken van zelfbestuur aan de Ieren. Het
parlement weigerde zijn toestemming daartoe, waarop Gladstone het ontbond. Bij de nieuwe verkiezingen kreeg hij echter
niet de meerderheid, waarop hij gerekend had, vooral omdat een

Fig. I . De markies van Salisbury,
Engelsch conservatief staatsman
(1830-1903).

Fig. 2. Arthur James Balfour,
Engelsch conservatief staatsman, geb. 1848.

sterke groep liberalen, de zoogenaamde unionisten, onder Hartington en Chamberlain zich met de conservatieven vereenigde. Salisbury werd weer eerste minister. De Ieren verzwakten hun eigen
positie door onderlinge tweedracht; hun leider Parnell maakte
zich onmogelijk door een scandaleus scheidingsproces. De liberalen hadden weer de leiding van 1892 tot 1895; daarna kwamen
opnieuw de conservatieven onder Salisbury en zijn neef Balfour.
In 1906 viel Balfour door de tolkwestie, waardoor de tijd der
liberalen weer was aangebroken, eerst onder Campbell Bannermann, later onder Asquith.
Na een langen strijd, waarbij het hoogerhuis eerst toegaf, nadat
de regeering had gedreigd met een massa-benoeming van lords,
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voerde Asquith in 1911 den maatregel door, dat het hoogerhuis
slechts suspensief veto kreeg over de besluiten van het lagerhuis.
Koningin Victoria werd in 1901 opgevolgd door haar zoon Edward VII, wiens regeering rijk was aan merkwaardige buitenlandsche politieke gebeurtenissen. Zijn zoon George V volgde hem op
in 1910.
DUITSCHLAND, OOSTENRIJK-HONGARIJE EN ITALIE.
Na de regeling van het nieuwe keizerschap vormde Duitschland
een bondsstaat, geregeerd door keizer, bondsraad en rijksdag. De

Fig. 3. Trafalgar Square to Londen, met het monument voor Lord Nelson.

bondsraad was samengesteld uit afgevaardigden der verschillende staten, 25 in getal; de wetgeving berustte bij den rijksdag, gekozen onder algemeen kiesrecht. De voorzitter van den bondsraad en opperste leider der administratie was de rijkskanselier.
Bismarck was de eerste rijkskanselier en als zoodanig 's lands
werkelijke regent in de nu komende twintig jaar.
In de binnenlandsche geschiedenis van het Duitsche rijk gedurende de laatste decennia der negentiende eeuw deden vooral twee
groote vraagstukken ontzaglijk veel stof opwaaien, nl. de z. g.
cultuurstrijd en de sociale wetgeving ter bestrijding van het socialisme.
Duitschland was een overwegend protestantsch land, doch een
sterke minderheid der bevolking was het katholieke geloof toege-
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daan. Paus Pius IX eischte de hoogste macht bij de beslissing in
kerkelijke aangelegenheden in de katholieke deelen des lands,
terwijl Bismarck in het geheele rijk den Duitschen staat als hoogste
instatitie wilde doen beschouwen, ook op kerkelijk gebied. Deze
strij a noemt men den cultuurstrijd. Bismarck vaardigde een aantal wetten uit, die tegen de katholieken gericht waren. Zoo werden
b. v. de Jezuletenorde en andere katholieke orden opgeheven verklaard, het burgerlijk huwelijk werd voorgeschreven, weerspannige katholieke priesters werden afgezet, enz. De sterke katholieke
partij, onder leiding van Windthorst, kwam tegen deze maatregelen

Fig. 4. August Bebel ( 18401913 ) .

Fig. 5. Johannes Miguel
(1828-1900) .

met kracht op. Wel had Bismarck fier verklaard, dat hij "nooit
naar Canossa zou gaan", doch de uitkomst van den strijd werd
niettemin een triomf voor den paus. De geestelijke orden herwonnen hun rechten — de Jezuletenorde uitgezonderd — en de
wetten tegen de katholieke priesters werden opgeheven. Tot dit
voor de katholieke kerk gunstige resultaat had de uitmuntende
kerkpolitiek van den nieuwen paus Leo XIII in hooge mate bijgedragen.
In de j aren na den oorlog ging Duitschland een krachtige economische en industrieele ontwikkeling tegemoet. Het land kreeg
een groote klasse van fabrieksarbeiders en de sociaal-democratische partij groeide onder leiding van August Bebel voortdurend
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in ledental en invloed. Bismarck zag in de arbeidersbeweging een
gevaar voor den staat en poogde haar to stuiten door de invoering
van een aantal uitzonderingswetten, gericht tegen het recht van
vereenigen en vergaderen der arbeiders. Tegelijkertij d echter
kwam een uitmuntende sociale wetgeving tot stand, die Duitschland tot een toonbeeld op dit gebied maakte. Keizer Willem I
stierf in 1888 en werd opgevolgd door zijn zoon Frederik, die
echter reeds na 90 dagen stierf. Nu kwam de kroon aan Willem II.
Deze was op en top autocraat; vooral in arbeiderskwesties had

Fig. 6. Francesco Crispi
(1819-1901).

Fig. 7. Leo XIII
(geb. 1810- gest. 1903).

hij een geheel andere opvatting dan de kanselier. Bismarck kreeg
in 1890 ontslag en trok zich, verbitterd over deze behandeling,
terug op zijn landgoederen. De groote staatsman stierf in 1898.
Als kanselier werd hij achtereenvolgens opgevolgd door Caprivi
(1890-1894), Hohenlohe (1894.-1900), Biilow (1900-1909) en na
1909 Bethmann-Hollweg. Van de overige raadgevers van Willem II
noemen wij den minister van financial Miguel en den minister
van marine Tirpitz. Op geestelijk gebied verwierf Duitschland
een voorname plaats tusschen de volken. Vooral de Duitsche wetenschap bloeide. Op het gebied van natuurwetenschappen en
medicijnen staan Röntgen en Virchow vooraan, op dat der philo-
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sophie Schopenhauer en Nietzsche, op dat der geschiedenis
Mommsen, Ranke, von Sybel en Treitschke.
Het bestaan van het Oostenrijksche keizerrijk werd in de jaren
1848-1849 ernstig bedreigd, doch dank zij de hulp van Rusland
gelukte het Frans Jozef de stormen te bedwingen en het Hongaarsche oproer te onderdrukken. Oostenrijk bleef met Hongarije een
absolute monarchie, doch in 1867 eischten de omstandigheden een
wijziging. De Donau-monarchie bestond voortaan uit twee staten:
Oostenrijk, dat een keizerrijk bleef en Hongarije, dat een koninkrijk werd. Beide staten kregen een afzonderlijken rijksdag en elk
zijn ministerie. Samen zouden zij hebben een rijksministerie en
een rijksvertegenwoordiging, bestaande uit afgezanten uit beide
landdagen. Deze lichamen moesten beslissen in gezamenlijke aangelegenheden, zooals de buitenlandsche politiek en het leger. De
uitvoerende macht berustfe bij den keizer, die tevens absoluut
veto had bij de wetgeving. Deze dubbele monarchie werd bijeengehouden under de lange regeering van Frans Jozef (1848-1916),
doch er heerschte voortdurend onmin tusschen de vele verschillende nationaliteiten: in Oostenrijk tusschen Duitschers, Tsjechen,
Polen en Italianen, en in Hongarije tusschen Magyaren en Kroaten.
In Italie regeerde tot 1878 Victor Emanuel II, opgevolgd door
zijn zoon Umberto I, die in 1900 viel door de hand van een
anarchist. Umborto's zoon, Victor Emanuel III, besteeg hierop den
troon. De paus leefde volgens katholieke opvatting sinds 1870 als
een gevangene in het Vaticaan; doch niettemin nam de beteekenis
van de pauselijke macht steeds toe, vooral nadat Leo XIII den
pauselijken stoel had bestegen (1878). Hij werd opgevolgd door
Pius X (1903-1914) en Benedictus XV (1914-1922).
Italie werd omstreeks 1870 bestuurd door ministeries van gematigde kleur; later kwamen ook linksche ministeries. Na 1887
was de Siciliaan Francesco Crispi jaren lang minister-president.
Hij Wilde Italie tot een koloniale mogendheid maken door een
rijk in Afrika te grondvesten, doch in den strijd tegen Menelik,
keizer van Abessinie, leed Italie een beslissende nederlaag bij Adoea (1896). De financien, die nooit schiterend waren geweest, verergerden nog door de oorlogspolitiek, die zware offers vergde. De
belangrijkste politicus na 1900 was Giolitti, doch ook anderen
onderscheidden zich in het woelige staatsleven van Italie.
FRANKRIJK. RUSLAND.
Eerst vele jaren na den oorlog kreeg Frankrijk eindelijk een
grondwet. Thiers werd in Augustus 1871 president der republiek,
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doch de monarchisten, nog verdeeld in Bourbonisten en Orleanisten, hadden de meerderheid in de nationale vergadering, een meerderheid, die evenwel voortdurend afnam door de aanvullingsverkiezingen. De twee monarchistische groepen vereenigden zich nu
om den graaf van Chambord. Daar hij kinderloos was, zou de
regeering na hem overgaan op den zoon van Lodewijk Philips,
den graaf van Parijs. Het heele vraagstuk verloor voorloopig alle
praktische beteekenis, daar de graaf van Chambord niet te bewegen was, de tricolore als nationale Fransche vlag te erkennen.
Thiers moest aftreden en Mac-Mahon werd president der republiek. In de nu volgende jaren waren de toestanden zeer ver-

Fig. 8. Leon Gambetta,
Fransch staatsman.

Fig. 9. Emile Combes,
Fransch politicus.

ward, doch ten la atste behaalden de republikeinen een zwakke
meerderheid en in 1875 kwam de republikeinsche grondwet er
door. De wetgevende macht bestaat uit een volksvertegenwoordiging van twee Kamers, de Senaat en de Kamer der Gedeputeerden;
de uitvoerende berust bij het ministerie zoolang dit de meerderheid in de Kamer der Gedeputeerden had. De president, gekozen
voor een tijdperk van zeven jaar, is meer staatshoofd in naam dan
in werkelijkheid.
De monarchistische partijen zijn meer en meer ingekrompen,
doch blijven bij tijden met kracht het hoofd opsteken. Tegen het
eind der tachtiger j aren meenden de ontevreden elementen een
leider te hebben gevonden in generaal Boulanger, doch alles liep
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op niets uit. Boulanger, door de krachtige houding der regeering
bevreesd geworden, vluchtte en pleegde zelfmoord.
Veel onrust veroorzaakten het Panamaschandaal en de Dreyfuszaak, vooral de laatste. Dreyfus was een kapitein van Joodschen
huize, die onschuldig werd gedegradeerd en gedeporteerd wegens
hoogverraad. Na jarenlangen strijd wist hij zich, gesteund door
de linkerzij de en den opofferenden moed van Zola, te doen rehabiliteeren, doch het geheele politieke leven in Frankrijk, j a zelfs
de positie der republiek, werd door dezen fellen kamp op een
hellend vlak gebracht.

Fig. 10. Deroulede spoort generaal Roget aan tot een staatsgreep.

Fig. 11. P. M. WaldeckRousseau ( 1846-1906).

In het begin van de twintigste eeuw was Waldeck-Rousseau minister-president; hij werd opgevolgd door den radicaal Combes,
die de scheiding tusschen kerk en staat in Frankrijk voorbereidde
(1905). Den geestelijken orden werd het recht tot het geven van
onderwijs ontnomen, doch in vele gevallen hervatten zij hun werkzaamheden op dit gebied door het oprichten van particuliere
scholen.
Het monarchisme in Frankrijk is wel is waar achteruit gegaan,
doch in intellectueele kringen, vooral te Parijs en onder de universiteitsj eugd, heeft het nog vele aanhangers. Het gewichtigste
lichaam der beweging is de in het begin van de twintigste eeuw
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opgerichtte Action Francaise, onder leiding van den bekenden
schrijver Charles Maurras.
In Rusland regeerde Alexander III (1881-1894) ; daarna Nicolaas II. Gedurende het laatste kwart der negentiende eeuw werd
het Russificeeringswerk met kracht doorgevoerd in Finland en.
Polen. De invloedrijkste raadgever van den tsaar was Podjedonsistchef, de president der heilige Synode. Ook de Nihilistenbeweging nam toe: grootvorst Sergius, de minister van buitenlandsche zaken Plehve en de Finsche gouverneur-generaal Bobrikof
werden door hen vermoord. Door het ongunstig resultaat van
den oorlog met Japan verergerde de revolutionnaire , stemming en
in 1905 zag de keizer zich gedwongen toe te geven. Bij keizerlijk
besluit kreeg Rusland in 1905 een volksvertegenwoordiging, de
Rijksdoema. Haar rechten waren echter uitermate beperkt en in
werkelijkheid bleef in Rusland dezelfde absolute monarchie als
te voren.

AMERIKA.
DE WRIJVING TUSSCHEN HET NOORDEN EN HET ZUIDEN.
Toen George Washington in 1799 op zijn landgoed Mount Vernon
in Virginie overleed, heerschte in geheel Amerika de diepste verslagenheid. Niemand heeft ooit de achting en lief de van zijn yolk
meer verdiend dan Washington, wien het, ontzaglijke moeilijkheden ten spijt, gelukt was, de noordelijke en zuidelijke staten
met hun uiteenloopende belangen te vereenigen en na den gunstigen afloop van den vrijheidsoorlog te verbinden tot een bond, die
eens een der voornaamste mogendheden ter wereld zou worden.
Wel had Washington het Amerikaansche staatsschip met vaste
hand uit de branding gestuurd, doch nog zouden zijn opvolgers
met woeste stormen te kampen krijgen. Deze werden vooral veroorzaakt door inn erlijke gisting en oneenigheid, die zich reeds
sinds den eersten dag van het bestaan der Unie deden gelden en
die het Amerikaansche yolk in twee partijen had gesplitst: de
federalisten en de anti-federalisten of, zooals zij destijds genoemd
werden, republikeinen. Door mannen uit beide gelederen tot zijn
ministers te kiezen had Washington getracht alle partijen tevreden te stellen en inderdaad waren de gemoederen onder zijn regeering tot kalmte gekomen. Er was echter slechts de opvolging
van een verklaard partij-man noodig om de vlammen van politieken strijd opnieuw te doen uitslaan.
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Onder den opvolger, John Adams, die eerst vice-president was
geweest en tot de federalistische partij behoorde, maakten de
republikeinen in hun verbittering gebruik van hun recht om in te
grijpen en slechts binnen bepaalde perken aan de verordeningen
der regeering te gehoorzamen. De president trachtte de oppositie
den kop in te drukken door verbanningen en het in beslag nemen
van republikeinsche kranten; doch hierdoor nam de haat fegen
de federalisten nog toe, zoodat deze moesten toelaten dat, toen de

Fig. 12. Het Capitool te Washington. (Naar een foto) .

mandaattijd van John Adams in 1801 ten einde liep, de republikeinen de teugels in handen namen en hun leider, Thomas Jefferson, op den presidentszetel brachten.
Met Jefferson's optreden als president gingen de politieke stormen weer wat liggen, de federalisten traden meer en meer op
den achtergrond en hielden allengs op eenige politieke rol te
spelen. Jefferson was een verstandig politicus, die zich verre hield
van alles wat als een uitdaging kon worden opgevat. Hij voerde
practische maatregelen in, die het geheele land ten zegen strek ten.
Zoo heeft hij zich den grooten roem verworven langs vredigen weg
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het gebied der Unie uit te breiden, doordat hij in 1803 het westelijk deel van Louisiana van Frankrijk kocht en hiermede ongekende perspectieven opende voor het streven der Vereenigde Staten naar expansie westwaarts. Spanje, dat bij den vrede van
Parijs (1763) in het bezit van West-Louisiana was gekomen, was
door Napoleon gedwongen dit gebied aan Frankrijk af te staan.
Jefferson begreep terstond hoe bedenkelijk deze uitbreiding van
Fransch koloniaal gebied was onder een imperialistisch bewind
als dat van Napoleon. Deze weigerde eerst het gebied aan Jefferson te verkoopeu, doch daar hij geld noodig had voor de uitvoering zijner plannen in Europa, gaf hij toe en stond het Fransche
deel van Louisiana, d. w. z. het uitgestrekte gebied tusschen den
Mississippi en het Rotsgebergte voor den prijs van 80 millioen frs.
aan de Vereenigde Staten af.
Het nieuwverworven gebied was wel is waar ongeloofelijk groot
en hood rijke mogelijkheden voor immigranten, doch een nadeel
was, dat slechts zeer geringe deelen ervan bekend waren. Om dit
euvel te verhelpen, zond Jefferson een expeditie uit, die eerst na
twee en en half jaar terugkeerde en in dien tijd geheel Louisiana
had doorkruist en onderzocht. Het duurde nu niet lang meer of
de Amerikaansche immigranten legden streken onder den ploeg,
waar nog enkele jaren geleden de Indianen op wilde buffelhorden
hadden gejaagd. Het succes, dat Jefferson bij zijn pogingen tot
gebiedsuitbreiding had, leidde tot zijn herkiezing, nadat zijn mandaat in 1805 was afgeloopen.
De voornaamste gebeurtenis van het tweede regeeringstijdperk
van Jefferson was de handelsoorlog met Engeland, waarin de
Vereenigde Staten weldra werden gewikkeld. Reeds in 1793 waren
er oneenigheden, daar de Engelschen meer dan eens de rechten
der neutralen krenkten. Dank zij de voorzichtige politiek van
Washington had men de Engelschen overgehaald om in 1794 een
tractaat te teekenen, waarbij de handelsbetrekkingen geregeld
werden en aan de Vereenigde Staten schadevergoeding werd
toegezegd voor de geleden schade. Later was er evenwel een conflict ontstaan, dat in 1806 leidde tot een Engelsche blokkeering
van de Amerikaansche havens. Hierop antwoordden de Vereenigde Staten door een jaar later embargo (d. beslag) te leggen op
alle Engelsche schepen in Amerikaansche havens. Daar echier
spoedig bleek, dat de Amerikaansche handel hier meer onder
leed dan de Engelsche, ontstond er een krachtige oppositie tegen
de embargo-politick en zag de regeering zich in 1809 genoodzaakt
haar te laten varen en het embargo op te heffen. Toen men Jeffer-
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son hetzelfde j aar ten werden male het presidentschap aanbood,
wees hij di t van de hand en trok zich terug op zijn landgoed in
Kentucky, waar hij in 1826 overleed.
Tot zijn opvolger benoemde men John Madison, onder wiens
bewind de verbittering tegen Engeland steeds toenam en steeds
krachtiger stemmen zich lieten hooren, die een oorlog eischten.
Toen in 1812 opnieuw de presidentsverkiezing aan de orde was,
zag Madison, om herkozen te worden, zich gedwongen voor de
algemeene opinie te buigen en Engeland den oorlog te verklaren.
De Vereenigde Staten waren evenwel slecht toegerust voor een
oorlog, zoodat zij het eerste jaar slechts nederlagen leden. Een
Amerikaansch leger, dat in 1812 een inval deed in Canada, werd
ander zware verliezen teruggeslagen, terwijl de Amerikanen tegelijkertijd in Alabama werden aangevallen door de Indianen.
Hier gelukte het generaal Andrew Jackson den vij and te verslaan
en hem te dwingen, het gebied tusschen Georgie en den Mississippi
af te staan, waardoor hij de genegenheid van het geheele yolk
verwierf. Inmiddels trachtten de Engelschen nu hier, dan daar
te landen, vooral in de zuidelijke staten, waar zij verschillende
steden plunderden. In Augustus 1814 drong een Engelsch legertje
onder leiding van generaal Ross de bondshoofdstad Washington
binnen, waar het kapitool en het paleis van den president in de
asch werden gelegd. In het zuiden bleef de fortuin den Amerikanen
gunstig: generaal Jackson versloeg de Engelschen, toen dezen met
een leger van 12.000 man trachtten New-Orleans te bestormen,
nadat hij eerst door zijn troepen verschansingen van katoenbalen
had laten opwerpen. De nederlagen te land werden echter gedeeltelijk vergoed door overwinningen ter zee. Zoo dwong in 1812
een Amerikaansche fregat een Engelsch schip tot capitulatie, terwijl andere Amerikaansche fregatten Engelsche schepen met groote
geldbedragen aan boord oppikten. Met de Amerikaansche overwinningen op het Eriemeer, dat zij geheel van Engelsche vaartuigen zuiverden, eindigde de oorlog. Engeland werd in beslag
genomen door den strijd tegen Napoleon en onderteekende daarom bereidwillig den vrede van Gent (1814), waarbij van geen der
beide partij en eenig offer werd gevergd. Toen het bericht van
den vrede eenige weken later in Amerika aankwam, hielden de
gevechten rondom New-Orleans terstond op; in Februari 1815
werd de vrede door het congres geratificeerd.
Van nu af aan draagt de Amerikaansche politiek voorloopig een
gelsoleerde kracht, daar men zich onthield van inmenging in
Europeesche zaken. Tegelijkertijd nam men de spreuk "Amerika
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voor de Amerikanen" tot leuze en eischte, dat de Europeesche
staten van hun karat Amerika met rust zouden laten. Het scherpst
werd dit Principe doorgevoerd onder president James Monroe,
toen de heilige alliantie, nadat de Spaansche kolonien in ZuidAmerika zich van het moederland hadden losgemaakt, wilde ingrijpen ten voordeele van Spanje. President Monroe erkende de
onafhankelijkheid dezer staten (1823) en verklaarde in een hoodschap aan het congres het volgende jaar, dat men geen enkele
inmenging van eenigen Europeeschen staat zou dulden, noch in
Noord-, noch in Zuidamerikaansche aangelegenheden en dat elke
poging van de zij de der Europeesche staten tot aantasting van de
vrijheid der nieuwe republieken in
Zuid-Amerika of tot het .stichten
van nieuwe kolonien in Amerika
als een vijandige handeling zou
worden beschouwd. Hij legde er
tevens den nadruk op, dat de Vereenigde Staten nooit eenig aandeel hadden genomen in de oorlogen der Europeesche mogendheden onderling en dat zij zich
zelfs wenschten to onthouden van
inmenging in de kwesties beFig. 1 3. Thomas Jefferson.
treffende reeds bestaande Europeesche kolonien in Amerika.
Deze verklaring, die men "de leer van Monroe" noemt, is sindsdien het richtsnoer voor de buitenlandsche politiek van Amerika
gebleven, althans tot het toetreden der Vereenigde Staten in den
wereldoorlog. Ook heeft men zich niet altijd geheel aan het laatste
deel der bepaling gehouden.
Het bericht van Monroe's boodschap bracht in Europa hevige
beroering teweeg en alle plannen betreffende bemoeiingen in
Zuid-Amerika ten behoeve van Spanje liepen op niets uit. De leer
van Monroe legt voor alles getuigenis of van het feit, dat Amerika
een wereldmogendheid zou worden, die op eigen gebied Europa
de wet kon voorschrijven. Doch reeds nu wezen de eerste teekenen op de inwendige verdeeldheid, die de staten in twee vijandige
kampen verdeelde en een burgeroorlog veroorzaakte, die de hechtheid der Unie bedreigde. Het was het slavenvraagstuk, dat door
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ingrijpende economische veranderingen opnieuw een brandende
kwestie was geworden.
Reeds bij het einde der achttiende eeuw was men van de tabaksen indigowinning in de zuidelijke staten overgegaan tot het verbouwen van katoen; nadat Whitney in 1793 een machine tot zuivering van de katoen had uitgevonden, had de export een plotselinge vlucht genomen en was gestegen van 378 balen in 1791 tot
284.000 in 1824. Een ander gevolg was de invoer van een groot
aantal nieuwe slaven, daar alleen deze geschikt werden geacht
voor het werk op de katoenplantages. Onder dergelijke omstandigheden was het heel natuurlijk,
dat het vraagstuk van de afschaffing der slavernij een hevige oppositie wekte in de zuidelijke staten. Bij den vrede van Gent in.
1814 hadden de Vereenigde Staten zoowel als Engeland zich verplicht zoo krachtig mogelijk voor
de afschaffing der slavernij te
streven. Het congres had dan ook
reeds onder het presidentschap
van Madison den slavenhandel
onwettig verklaard. Het verbod
op den invoer van slaven verloor
echter zijn kracht, daar de "slaFig. 14. James Madison.
venbaronnen" in het zuiden het
op alle mogelijke manieren wisten
te omzeilen. Aileen Virginie en Maryland, die geen katoen verbouwden, doch zelf slaven fokten en aan de andere staten verkochten, juichten het verbod op den invoer van harte toe, daar
zij hoopten hierdoor bevrijd te zijn van de concurrentie, die de
slaveninvoer uit Afrika voor hen beteekende.
Onder het presidentschap van Monroe maakten de Amerikanen
een nobel gebaar om zich tegenover de buitenwereld den naam
van strij ders voor de naastenliefde te verschaffen: zij kochten in
1821 een gebied in Afrika waar vrijgelaten negers zich mochten
vestigen. Deze kolonie, die den naam Liberia kreeg, kwam eerst
onder bescherming van de Vereenigde Staten, doch kreeg in 1847
volkomen zelfstandigheid. Liberia leidde evenwel een kwijnend
bestaan, daar het aantal der vrijgelatenen, die er zich vestigden,
slechts uiterst beperkt was. Het is wel verwonderlijk, dat juist
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degenen, die het meest ijverden voor Liberia, de slavenbaronnen
in de zuidelijke staten waren. Wanneer men echter hun drijfveeren onderzoekt, vindt men gemakkelijk de verklaring van dit
raadsel. Daar het algemeen gebruikelijk was, dat een slaveneigenaar in zijn testament bepaalde, dat de slaven, die hem trouw
gediend hadden, na zijn flood vrijgelaten moesten worden, was
er in de zuidelijke staten een geheele klasse van vrijgelatenen

Fig. 15. De Engelschen trachten te landen in Amerika gedurende den oorlog
van 1812.

ontstaan, die voor de slavenbaronnen een voortdurend gevaar beteekenden. Deze vonden dus Liberia een goede gelegenheid om
zich goedschiks van dezen last te bevrij den.
Het gevaarlijkste werd het slavernijvraagstuk, toen de arbeidende middenstand door de ontwikkeling der groot-industrie een
macht van beteekenis werd. Deze stand werd gevormd door handwerkers, kleine boeren en een vrije arbeidersklasse. De slavenbaronnen keken met verachting neer op deze lieden, die van den
arbeid hunner handen leefden; loch dezen kennende den adel van
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den arbeid en de heiligheid van het recht, keerden zich met afschuw of van de slavenhandelaars, die alle menschelijkheid met
voeten traden. Onder deze omstandigheden was het natuurlijk
van het grootste belang, welke partij in het congres de leiding zou
krijgen; daarom trachtten de slavenbaronnen met alle kracht te
verhinderen, dat de staten, waar de slavernij geen rol speelde of
onwettig was verklaard, veel stemmen kregen.
In het begin van de negentiende eeuw begon de Europeesche
industrie een scherpe concurrentie te voeren tegen de Amerikaansche, waardoor voor de nijverheidsstaten in het noorden een harde
tijd aanbrak. In grooten getale trok men westwaarts, waar nog onontgonnen gebieden lokten. Zoo ontstonden de nieuwe staten
Ohio, Indiana en Illinois. Het Eriekanaal, dat in 1825 geopend
werd en dat de groote meren met den Hudson verbond en NewYork tot handelscentrum maakte, verbond de westelijke en oostelijke staten tot sterk tegenwicht tegen het zuiden, waar de slavenhandel werd gedreven. Wel was ook hun aantal gestegen door de
stichting van Louisiana, Mississippi en Alabama, maar zij waren
toch in de minderheid. Het was dus nu zaak voor het zuiden, te
verhinderen, dat meer staten tot het verbond tegen de slavernij
zouden toetreden.
Deze kwestie werd nog brandender, toen Missouri, in welks zuiden de slavernij op groote schaal werd gedreven, in 1818 erkenning als staat eischte. Toen deze eisch voor het congres kwam,
stelde de afgevaardigde van New-York voor, dat Missouri wel als
staat erkend zou worden, mits de slavernij er zou worden verboden. De afgevaardigden van het zuiden keerden zich met geweld daartegen, waardoor een strijd ontstond, die den naderenden
burgeroorlog aankondigde. Eindelijk kwam men tot het besluit,
dat Missouri in de rij der staten zou worden opgenomen zonder
de voorwaarde, dat de slavernij er moest worden afgeschaft. In
het overige deel van het oude Louisiana ten noorden van Missouri,
d. w. z. 36 1/2 gr. noorderbreedte, werd de slavernij daarentegen wel
verboden. Als een tegenwicht tegen den nieuwen slavenstaat werd
tegelijkertijd het "vrije" Maine als staat erkend.
Bij het oude twistpunt tusschen het noorden en het zuiden kwam
weldra een nieuw. In 1816 was de vraag actueel geworden, wat
voordeeliger was, protectie of vrijhandel. Het noorden, dat bescherming verlangde voor zijn industrie, stelde zich natuurlijk
op protectionistisch standpunt, terwijl het zuiden, dat zijn afzetgebied in het buitenland had en de industrieproducten, die het
noodig had, van daar importeerde, niet van protectie wilde hooren.

OVERWICHT VAN HET ZUIDEN

49

Hiermede in verband stond de opbloei van industrie en maatschappij in het noorden, vooral na het in gebruik nemen van de stoonimachine. In 1807 had Robert Fulton de eerste reis met de door
hem uitgevonden raderboot op den Hudson ondernomen en reeds
tien jaar later ging de eerste Amerikaansche stoomboot over den
Atlantischen Oceaan. Nog eenige j aren later werd de eerste spoorweg aangelegd, hetwelk nieuwe perspectieven opende voor de industrie, zoodat het noorden een schitterende toekomst tegemoet
scheen te gaan. Met leede oogen zagen de slavenbaronnen uit het
zuiden dezen toenemenden bloei
aan.
Afgezien van de tweedracht
tusschen het noorden en het zuiden, kan het presidentschap van
Monroe toch nog beschouwd worden als een tij d van politieke
windstilte, die zelfs wel de periode der goede verstandhouding
in de geschiedenis der Vereenigde
Staten wordt genoemd. Monroe's
opvolger, John Quincy Adams,
een zoon van den tweeden president en een der heftigste bestrijdens van de slavernij, moest in
1829 zijn zetel ontruimen. Nu zegevierden bij de verkiezingen de
Fig. I 6. James Monroe.
zuidelijke staten en de nieuwe staten in het westen : een nieuwe
partij, die zich de democratische noemde en georganiseerd was
door Martin van Buren, wist den volksheld uit den oorlog met
Engeland, generaal Andrew Jackson, op den presidentszetel te
brengen. Zijn populariteit verminderde snel door de schaamteloosheid, waarmede hij de belangen van zijn partij diende,
vooral door de invoering van het spoilsysteem, een der donkerste
punten in de geschiedenis van Amerika's politiek. Met zijn leus:
"de buit behoort den overwinnaar" ontsloeg hij alle oude ambtenaren der unie en verving hen door leden van zijn partij, niet zelden geluksjagers, die geen bevoegdheid bezaten tot het uitoefenen
van de functie, waarmede zij thans werden bekleed. Om den
strijd tegen de machthebbers te kunnen aanbinden, organiseerden
hun tegenstanders, die den Engelschen naam Whigs hadden aangenomen, zich in partijvergaderingen, die zich sindsdien in het
VI 4
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politieke leven van Amerika hebben staande gehouden. De politieke twisten onder Jackson gingen vooral om de invoerrechten,
die een zoo heftig karakter aannamen, dat de unie er ernstig door
bedreigd werd.

Fig. 17. Het oudste huis in de Vereenigde Staten, in 1564 door de Spanjaarden
gebouwd te Florida.

Onder John Quincy Adams had het congres een tarief met zeer
hooge invoerrechten aangenomen. Wel had Jackson deze verlaagd, maar de zuidelijke staten waren toch nog niet tevreden. In
Zuid-Carolina besloot men onder leiding van den vice-president
J. Calhoun het tarief ongeldig te verklaren, daar men zich hield
aan de opvatting, dat de unie een vrijwillige bond 'was van souvereine staten, die hun veto tegenover de wetten konden stellen
en zelfs zoo noodig uit den bond konden treden. Deze opvatting,
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indien zij werkelijk alom van kracht was geworden, had noodlottige gevolgen voor den bond kunnen hebben. Jackson talmde
dan ook niet maatregelen te nemen om, zoo noodig met geweld
van wapenen tegen Zuid-Carolina op te treden. Het kwam echter
door bemiddeling van de leiders der whigpartij tot een compromis,
waardoor het dreigende gevaar werd bezworen.
Ook op een ander punt kwam het tot een ernstigen strijd tusschen beide partijen. De door Hamilton opgerichte Nationale Bank
beheerschte, daar zij een privilegie van den staat had gekregen,
het geheele geldwezen en had zich allengs een drukkende heerschappij over het geheele economische leven verworven. De democraten wilden zich hier niet in schikken en zoo liet Jackson
al het geld van den staat uit de bank nemen en onder verschillende banken in de staten verdeelen. In den loop van slechts enkele
jaren zag de Nationale Bank zich genoodzaakt te liquideeren,
waardoor een hevige economische crisis ontstond, die een hoogst
ernstig gevaar voor de Vereenigde Staten beduidde en diepe verbittering teweeg bracht bij de tegenstanders der regeering. Niettemin zegevierden de democraten opnieuw bij de verkiezing in 1837;
zij brachten hun candidaat van Buren op den presidentszetel. Onder zijn bewind werden de Vereenigde Staten geteisterd door
zware economische crises.
Het gevolg van dit alles was, dat de whigpartij in 1841 na een
hevige agitatie haar candidaat Harrison aan het bewind bracht.
Ondanks de hoogloopende politieke onlusten, die de eenheid der
unie bedreigden, ging de snelle ontwikkeling des lands voort.
Nieuwe scharen uit Europa zochten hun hell in het vrije land,
waar geen bepaalde klasse bevoorrecht werd, doch waar iedereen door hard werken en doorzettingsvermogen rijkdom kon verwerven. Deze immigratie had echter ten gevolge, dat men steeds
meer westwaarts ging om het onbetreden gebied aan den Mississippi, dat voor lagen prijs aan de gelukzoekers werd afgestaan, in bezit
te nemen. Onder bloedige oorlogen met de Indianen legden de
Europeanen steeds nieuwe streken in het westen onder den ploeg
en na de uitvinding van nieuwe landbouwmachines (omstr. 1830)
werd er een snelle bloei in den landbouw merkbaar. De bond
werd steeds door nieuwe staten versterkt. Daar deze staten door
spoorwegen verbonden waren met de oostkust en daardoor hun
producten in Europa konden afzetten, scheen er allengs geen
grens meer aan hun ontwikkeling zoowel in landbouw als industrie. Waar nog enkele tientallen jaren geleden de Indianen over
kale vlakten hadden gereden, lachten nu gouden korenvelden en
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verrezen machtige steden. Zoo werd b. v. het inwonertal van
Chicago in nog geen 25 jaar twintigmaal verdubbeld. Als
koopsters van de producten uit het westen kregen ook vele steden
in de noordelijke staten aan den Atlantischen Oceaan hun aandeel
in de materieele ontwikkeling. Dit was vooral het geval met NewYork, dat weldra een leidende plaats innam in het Amerikaansche
zakenleven. Het is dus het westen, waar de Vereenigde Staten hun
economischen en materieelen opbloei aan to danken hebben. In te-

Fig. 18. Amerikaansche rivierstoomboot, uit het begin der 1 9de eeuw.

genstelling tot de slavenbaronnen uit het zuiden, waren de boeren
uit de west mannen, die door de kracht hunner eigen handen hun
welstand geschapen handen. Dit gaf de maatschappij ginds een
democratisch karakter: het yolk regeerde zich zelf en alien hadden gelijke rechten. Deze mannen stonden in inniger verband tot
en waren afhankelijker van hun omgeving dan de planters in het
zuiden, die als koningen op hun plantages troonden, onafhankelijk van iedereen. De mannen in het westen begrepen de noodzakelijkheid van de unie en het voortbestaan van een sterken band;
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zij waren het dan ook, die in het uur van gevaar het werk der
vaderen zouden redden.
Ook in het zuiden begon een emigratie naar het westen, doch
deze was van geheel anderen aard. Hier waren het de slaveneigenaars, die met hun lange slaventreinen westwaarts trokken om
terrein te vinden voor nieuwe katoenplantages. Daar zij niet waagde de slavernij in te voeren ten noorden van de in 1821 getrokken
grens, namen zij het Mexicaansche gebied Texas in beslag. Wel
was in Mexico de slavernij verboden, doch het land was door binnenlandsche onlusten te zwak
om in te grijpen. In 1836 brak
in Mexico een hevig oproer
uit, van welke gelegenheid de
slaveneigenaars gebruik maakten om Texas tot zelfstandigen
staat onder bescherming der
Vereenigde Staten te verklaren. Deze stap werd in 1845
voltooid: Texas trad als slavenstaat toe tot den bond.
Mexico protesteerde, doch de
Vereenigde Staten onder president Polk zonden een leger
over de grens. De Mexicaansche aanvoerder Santa Anna,
die de Amerikanen trachtte
tegen te houden, werd totaal
verslagen; in het naj aar van
Fig. 19. President Andrew Jackson
1847 trok het leger de hoof d(1829-1837) .
stad Mexico binnen. Bij den
vrede van Guadalupe Hidalgo in 1848, moest Mexico het geheele
gebied van den Stillen Oceaan tot het Rotsgebergte afstaan, d. w. z.
een gebied, dat overeenkomt met Californie, Nevada, Utah, Arizona, Nieuw-Mexico en een groot deel van Colorado en Wyoming.
Texas bleef eigendom van de Vereenigde Staten.
Het nieuw verworven gebied vormde een areaal, driemaal zoo
groot als Duitschland, doch was slechts weinig ontgonnen en ongetwijfeld zou het, met zijn rijke natuurschatten, nog lang braak
hebben gelegen, wanneer niet de omstandigheden duizenden emigranten uit Europa naar de kusten van den Stillen Oceaan hadden
gevoerd. Gedurende den oorlog was een Zwitser, Sutter genaamd,
als deelnemer aan een expeditie naar Californiö gekomen, waar
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hij ongeloofelijke goudvondsten had gedaan. Op het bericht daarvan stroomden avonturiers uit de geheele wereld derwaarts, in de
hoop rijkdommen te vergaren. In de eerste jaren kostte het moeite
de Amerikaansche wetten te handhaven onder het ruwe volkje der
gouddelvers. Bij de eerste de beste gelegenheid grepen die kerels,
voor wie een menschenleven weinig beteekende, naar dolk of revolver, zooals b. v. bij de hoogloopende twisten aan de speeltafel,
waar ongehoorde kapitalen gedurig van eigenaar verwisselden.
Door de invoering van het lynch-systeem werden allengs de woeste
inwoners van California tot gehoorzame burgers gemaakt en dank
zij zijn vruchtbaren grond en wonderbaarlijk mild klimaat werd
California met zijn bloeiende hoofdstad San Francisco een der
rijkste staten van Amerika.
Nadat de Vereenigde Staten door een overeenkomst met Engeland in 1846 in het bezit van het Oregongebied waren gekomen
en zich door koop een deel van Arizona en Nieuw-Mexico, dat ten
noorden van Mexico is gelegen, hadden aangeschaft, hadden zij
allengs hun gebied uitgebreid tot de tegenwoordige grenzen. Tegelijkertij d werd de slavenkwestie actueeler dan ooit, daar de
nieuw verworven staten in de unie moesten worden opgenomen.
In woord en geschrift traden de abolitionisten, zooals de tegenstanders der slavernij genoemd werden, op voor de menschenrechten der slaven. Reeds voor het uitbreken van den vrijheidsoorlog hadden zij vereenigingen opgericht ter bestrijding van de
slavernij en talrijke aanhangers gewonnen, vooral onder de kwakers in Pennsylvania. In 1831 kregen zij hun eigen krant, "The
Liberator", uitgegeven door een hunner leiders, W. L. Garrison.
Van zuiver idealistisch oogpunt uit bestreed hij de slavernij als
iets menschonwaardigs en eischte de onmiddellijke vrijlating der
slaven, zonder rekening te houden met eventueele gevolgen van
een dergelijken maatregel. Na den vrede met Mexico streefden
de katoenbaronnen in het zuiden er met alle kracht naar, de
slavernij ook op het nieuwgewonnen gebied in te voeren, doch
nu traden de abolitionisten agressiever dan ooit, j a zelfs als een
zelfstandige politieke partij op. Omstreeks dezen tijd verscheen
ook "De Negerhut van Oom Tom" van Harriet Beecher-Stowe, een
roman, die alom afschuw tegen de slavernij en medelijden met
de ongelukkigen verwekte. Behalve de abolitionisten, die nit
zuiver ethische overwegingen de slavernij bestreden, ontstond er
gedurende den strijd betreffende de invoering der slavernij in de
nieuwe staten, een nieuwe partij : de Freesoilers, die de uitbreiding
der slavernij wilde beletten om politieke redenen. De gouddelving
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in Californie haalde de slavenbaronnen een streep door de rekening. Bij de goudgravers bestond geen verschil tusschen heer en
knecht; alien waren vrije menschen, die geen slavernij in welken
vorm ook verdroegen. Zoo ontstond een strijd, die dreigde de unie
te doen uiteenvallen, doch na een heftige agitatie in het congres
(1850) gelukte het Henry Clay, den leider der whigs, gesteund door
den besten redenaar
der unie, Daniel Webster, die de leden in
een viammende toespraak aanvuurde al
het mogelijke te doen
om de eendracht der
unie te bewaren, de
partijen tot een compromis te brengen.
Volgens dit compromis werd Calif ornie
beschouwd als een
vrije staat, terwijl de
inwoners van de andere nieuwe gebieden
zelf moesten beslissen
of zij slavernij zouden
toelaten of niet. In
Columbia, het bondsdistrict der Vereenigde Staten, waarin de
gemeenschappelijke
hoofdstad Washington is gelegen, werd
de slavernij toegeFig. 20. Abraham Lincoln.
staan, doch de slavenhandel verboden. Ook werden nieuwe, strenge wetsbepalingen ingevoerd op het straffen van weggeloopen slaven. Met het aannemen van dit compromis meenden de slavenbaronnen, dat hun
zaak gewonnen was, doch weldra zou blijken, dat zij zich danig
vergist hadden. De westelijke staten, die voor de slavernij waren
opengesteld, bestonden voornamelijk uit hoogvlakten, ongeschikt
voor ontginning. Tegelijkertijd wekten de nieuwe wetten over de
behandeling van weggeloopen slaven den diepsten afkeer bij de
bevolking van de slavenvrije staten.
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Dit alles ten spijt behaalde het zuiden in het volgend jaar twee
groote overwinningen. Zoo gelukte het in 1854 den afgevaardigden
van het zuiden op het Congres de aanneming van het z. g. KansasNebraska-verdrag door te voeren, dat, ondanks het verbod op den
invoer van slaven noordelijker dan 361/2 gr. N. Br., behaalde, dat
Kansas en Nebraska georganiseerd moesten worden als territoria,
waarvan de bevolking zelf zou beslissen, of de slavernij al dan
niet werd toegestaan. Dit gaf aanleiding tot hevige twisten in
Kansas en tot algemeene on tstemming in het noorden. Tegen het
uit het zuiden dreigende gevaar sloten de oude whigpartij, de
Freesoilers en de anti-slavernij-democraten zich aaneen tot een
nieuwe partij : de republikeinsche, die zich het belemmeren van
de uitbreiding der slavernij ten doe] stelde.
Ondanks de steeds sterkere oppositie konden de slavenstaten
nog een tweede overwinning boeken, de Dred Scot-affaire. Dred
Scott was een negerslaaf uit Missouri, die .:6or zijn meester was
meegenomen naar een vrij territorium, waar hij in het huwelijk
trail. Bij zijn terugkeer in Missouri trachtte hij voor de rechtbank zijn vrijheid te verkrijgen, zich beroepende op het feit, dat
hij was meegenomen naar een staat, waar de slavernij verboden
was. Dit proces duurde jaren en wekte opzien en belangstelling
in het geheele land. In 1857 viel het vonnis, uitgesproken door de
hoogste rechtbank der unie; Dred Scott verloor zijn zaak en aan
het oordeel werd de verklaring toegevoegd, dat de territoria ge-

meenschappelijk eigendom der staten waren en dat een slaveneigenaar er zich evengoed mocht vestigen met zijn slaven als
een farmer met zijn knechten en zijn vee. Hierdoor werden de
territoria voor de slavernij opengesteld' en was de slavenkwestie
op een punt gekomen, waarop van een vredige oplossing geen
sprake meer kon zijn.
Bij de presidentsverkiezing in 1856 overwonnen wel is waar de
zuidelijke staten, doch in de volgende jaren gingen de republikeinen met reuzenschreden vooruit, vooral nadat zij Abraham
Lincoln uit Illinois tot leider hadden gekozen. Hij, was een der
beste redenaars van het westen; zijn scherp verstand en stalen
energie deden hem doelbewust zijn idealen nastreven, zonder evenwel de rechten van anderen te krenken. Lincoln was de zoon van
arme ouders in Kentucky. Al vroeg moest hij zelf zijn brood verdienen, nu in dit beroep, dan in het andere. Zoo deed hij dienst
als bootsman op den Mississippi; later wierp hij zich op den handel, eerst als commies, later als detailhandelaar. De handel bevredigt hem echter niet en al spoedig vinden wij hem als advocaat
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en politicus in Illinois. Hier won hij alle y achting en vertrouwen,
en het duurde niet lang of hij werd als afgevaardigde naar het
congres gezonden. Als procureur en politicus in Illinois en als lid
van het Congres had hij rijkelijk gelegenheid zijn schitterende
gaven te ontplooien en ondanks zijn geringe ontwikkeling bekleedde men hem met het allerhoogste ambt des rijks: in 1860
werd hij tot president gekozen. Zijn verkiezing beteekende een
overwinning voor de republikeinen; het lot van de slavernij was
bezegeld. Het spreekt echter van zeif, dat de slavenbaronnen zich
niet goedschiks van hun
slaven zouden laten betrooven. Door dezen stand
van het slavenvraagstuk,
waarbij nu geen terugkeeren meer mogelijk was,
was het Amerikaansche
yolk verdeeld in twee
vijandige kampen, die zoo
noodig ieder naar het
zwaard zouden grijpen om '
de overwinning te behalen.
Terstond bij het bericht
van de verkiezing van Lincoln (hij zou eerst den
4den Maart van het volgend j aar in functie tre:
den) werd een congres bij..
eengeroepen in Zuid-CaroFig. 21. Jefferson Davis.
lina, dat uit de unie
wenschte te treden. Weldra sloten Mississippi, Florida, Alabama,
Georgie, Louisiana en Texas zich bij Zuid-Carolina aan. Deze
zeven staten vormden de z. g. geconfedereerde staten van Amerika
en kozen tot president den vroegeren minister van oorlog Jefferson
Davis. Lincoln poogde zoo lang mogelijk een breuk te verhinderen
en verklaarde bij het aanvaarden van zijn ambt, dat het niet in
zijn bedoeling lag de slavernij te bestrij den in die staten, waar zij
bestond. Tevens legde hij er den nadruk op, dat de unie geenszins
berustte op een contract, dat men eenvoudig kon verbreken en
dat het uittreden van een of meer staten onwettig en ongeldig was.
In het zuiden legde men zich hier niet bij neer, doch men besloot,
naar de wapens te grijpen.
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DE NOORDAMERIKAANSCHE BURGEROORLOG.
Op den 12den April 1861 knalde het eerste schot, afgevuurd
door de geconfedereerden, die het vuur openden op het fort Sumter bij de haven van Charleston en de bezetting der vesting tot
overgave dwongen. Dit is het begin van het bloedige drama, d at
zich vier jaar lang op het continent van Amerika zou afspelen.
Lincoln liet terstond 75.000 man militie onder de wapens roepen.
De staten konden nu kiezen, aan welke zijde zij zich wilden scharen. De geconfedereerden kregen wel is waar sterken aanhang:
Virginie, Arkansas, Noord-Carolina en Tennessee sloten zich bij
lien aan. Vooral het toetreden van
het aan historische tradities en
aan mannen van beteekenis zoo
rijke Virginie was van groot belang voor de confederatie, al
schaarde niet de geheele staat zich
aan haar zijde. Trouwens, lang
niet alle slavenstaten kozen de
partij der geconfedereerden: Delaware, Maryland, Kentucky en
Missouri bleven de unie getrouw
en in het westen van Virginie,
waar het yolk weinig of geen helang had bij de handhaving der
slavernij, ma akte men zich liever
r,
los van Virginie en vormde een
Fig. 22. Generaal Robert Lee.
eigen staat, West-Virginie, dam de
unie af te vallen. Het overwicht der unie was onweerlegbaar: 23
staten streden onder haar vaandel, terwijl de confederatie slechts
11 staten telde. Het zuiden rekende echter op steun van die streken
in het noorden, die afhankelijk van den katoenexport waren en
bovendien van hun afnemers in Europa, vooral van Groot-Brittannie. De toekomst zou evenwel uitwijzen, hoe deerlijk zij zich in
die berekening vergist hadden.
In het begin van den oorlog schenen de vooruitzichten gunstig
voor het zuiden. Het was rijk aan wapenen: een welvoorziene artillerie en een schitterende cavalerie stonden daar ter beschikking.
Bevelen en gehoorzamen was in het zuiden een tweede natuur geworden en de slaveneigenaars en hun zonen waren voor het grootste deel officieren. Bovendien hadden de zuidelijke staten dien
voorsprong, dat de geheele mannelijke bevolking in den oorlog
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kon trekken, daar de slaven het overige werk wel verrichtten. In
het noorden daarentegen moest een deel der mannen achterblijven
voor landbouw en industrie. In de noordelijke staten ten slotte
had men geen wapenen en had de bevolking zich nooit in den
krijg bekwaamd. Geen wonder dus, dat de zuidelijke staten weldra
het overwicht kregen. Van Virginie uit, hun hoofdkwartier, waar
ook hun president Jefferson Davis zijn residentie (Richmond)
had, trokken zij onder generaal Robert Lee op naar Washington,
dat zij na enkele kleine overwinningen op de troepen der unie
ernstig bedreigden. Om tot
een offensief te komen, trokken de unietroepen over de
Potomac en versloegen onder
aanvoering van Mac Clellan,
wien de verdediging van
Washington was opgedragen,
in een paar onbeduidende
gevechten het leger der geconfedereerden. Hierdoor .
aangemoedigd eischten de .
manschappen der unie eenparig, dat men nu naar Richmond zou optrekken. Generaal Winfield Scott, de opperbevelhebber van het unieleger, talmde zoo lang mogelijk, doch moest eindelijk
Fig. 23. Generaal Mac Clellan.
voor de stem des yolks zwichten. Bij het riviertje de BullRunn wachtte generaal Beauregard de troepen der unie op, die
aangevoerd werden door Mac Dowell. In het noorden was men
zoo zeker van de overwinning, dat een groat aantal belangstellenden in wagens te paard het leger uit Washington vergezelde. Reeds
bij de eerste ontmoeting echter veranderde die blijde zekerheid
in schrik en paniek. De unietroepen werden op de vlucht geslagen
en de toeschouwers konden zich nog slechts op het laatste oogenblik binnen de verschansingen van Washington redden (21 Juli
1861).
Weldra echter gelukte het Lincoln het unieleger belangrijk te
versterken en met behulp van zijn minister van oorlog, Stanton,
de ongeoefende recruten dusdanig te trainen, dat zij vol geestdrift de wapenen voerden. Vier jaar lang schommelden de kansen
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tusschen Washington en Richmond: nu had de eene partij, dan
weer de andere de overhand. Ten koste van vele nederlagen en
bloedige verliezen leerden de officieren uit het noorden de krijgskunst en zoo ontstonden even kundige als geestdriftige generaals,
die den beroepsofficieren uit het zuiden weldra boven het hoofd
groeiden. Tegelijkertijd snelden Europeesche officieren het leger
der unie to hulp. Sommigen van hen kwamen nit zuiver ethische
overwegingen, anderen werden verlokt door het avontuur. Dank
zi.j de bereidwilligheid van het congres en het onvermoeid streven
van den president kon het noorden eenige j aren later een leger
van een millioen man onder uitmuntende aanvoerders naar het
front zenden.
De krijgsplannen der noordelijke staten waren ten deele gericht op de inneming van Richmond, ten deele op het openhou'
, den van den Mississippi voor de
scheepvaart en het zuiden. van
allen toevoer uit het westen af
te snijden. De strijd om den
sissippi concentreerde zich tot
een beslissenden kamp om het
bezit van de monding, waar Faragut, de admiraal van het floorden, zich meester maakte van de
vloot der zuidelijke staten, die
Fig. 24. Admiraal Faragut.
in de haven van New-Orleans
lag; deze stad veroverde hij in 1862, om van daaruit te trachten
samenwerking met het landleger tot stand te brengen.
Reeds sinds het begin van den burgeroorlog spanden de zuidelijke staten al hun krachten in om de bondshoofdstad, Washington, te veroveren. Zonder dralen zouden de Europeesche mogendheden de zijde hebben gekozen van de partij der hoofdstad, die
(le eigenlijke meesteres van het land was. De gevaarlijkste poging
-tot het innemen van Washington werd vroeg in het voorjaar van
1862 gewaagd, van zee uit. De geconfedereerden hadden zich
-meester gemaakt van een der oorlogsschepen der unie, de Merrimac, dat zij hadden verbouwd tot een pantserschip, waarmede
.zij hevige verwoestingen aanrichtten onder de houten schepen der
_noordelijke staten. Met dit pantserschip wilden zij de Potomac
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opvaren en Washington aanvallen. Aan den ingang van de Chesapeakebaai bij Hampton Red ontmoette de flottille der geconfedereerden met de Merrimac aan het hoof d, de fregatten uit het noorden (9 Maart 1862). Onder deze laatsten be yond zich de Monitor,
een door den Zweedschen ingenieur John Ericsson geconstrueerd
pantserschip, dat met een zes duim dikke staallaag bekleed was
en in het midden een bomvrijen toren had, van waaruit de kanonskogels werden afgevuurd. De Merrimac liep eerst met zijn stalen
steven op de houten fregatten in en richtte groote verwoestingen
aan. Daarna kwam het tot een strijd tusschen de twee stalen
tegenstanders, doch de dikke pantserplaten van den Monitor boden
weerstand aan de Merrimac, die zelf z#56 groote schade feed,
dat hij het strijdperk in allerijl moest verlaten. De Monitor had
overwonnen en de heerschappij ter zee van de geconfedereerden
was voor altijd gebroken. Het was thans mogelijk de havens der
zuidelijke staten te blokkeeren en hen van alle verbinding met
Europa af te sluiten, Waardoor een hevige economische crisis
ontstond, terwijl de zuidelijke staten tevens buitengesloten waren
van de mogelijkheid om zich krijgsbehoeften te verschaffen.
De strijd te land werd in 1862 ingeleid door Mac Clellan's opmarsch naar Richmond. Hij veroverde Yorktown, dat verdedigd
werd door generaal J. E. Johnston, wiens leger hij volgde op den
terugtocht naar Richmond. Nadat Johnson bij een treffen gewond
was, nam Lee het opperbevel over en dwong Mac Clellan terug
te trekken. Lee overwon voorts bij den Bull-Runn; het ter bescherming van Washington opgerichte Virginie-leger onder generaal Pope trok daarna noordwaarts en drong Maryland binnen.
Mac Clellan trok hem in allerijl achterna en dwong Lee in een
bloedigen, doch onbeslisten slag bij Antietam te retireeren.
Terwijl deze strijd op het oostelijk front werd uitgevochten, behaalde generaal Grant in het westen verschillende schitterende
overwinningen op de troepen van het zuiden. Hij veroverde Vicksburg in Mississippi, een der sterkste vestingen van het zuiden en
dwong generaal Pemberton zich over te geven met zijn geheele
leger van meer dan 30.000 man (zomer 1862). Hiermede had de
oorlog een beslissende wending ten voordeele van het noorden gekregen. Korten tijd daarna werd Johnson, de generaal van het
zuiden, door Grant's onderbevelhebber Sherman gedwongen de
hoofdstad van Mississippi, Jackson, te ontruimen en zich terug te
trekken naar het oosten. Door hun overwinningen in Mississippi
gelukte het den noordelijken staten het zuiden van alle verbindingen met zijn bondgenooten in het westen af te snijden, waar-
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door zij ook geen levensmiddelen en versterkingen meer kregen.
Ook op het oostelijke front in Virginie hadden de noordelijken
weldra de leiding, vooral nadat de aanvoerder van het plaatselijk
leger, George Meade, bij Gettysbury den generaal van het zuiden
Lee had ontmoet. Hij versloeg hem in een der bloedigste en meest
beteekenende veldslagen van den oorlog (3 Juli 1863). Lee verloor 36,000 man; van het noorden bleven 23.000 man op het slagveld achter. Met de resten van zijn leger wist Lee nog de wijk
to nemen naar Virginie.
In de volgende periode speelden de belangrijkste gebeurtenissen zich eveneens op het westelijk front af. Reeds in het voorj aar van 1862 had het leger van
de unie Tennessee veroverd en
was Kentucky binnengetrokken;
nadat Grant in November 1863
een schitterende overwinmus
had behaald over de zuidelijke
troepen onder Braxton Bragg bij
Chattanooga, was Virginie opnieuw van alle verbinding met
het zuiden afgesneden. Grant
kreeg in het voorjaar van 1864
het commando in het oosten,
waarop Sherman het opperbevel
Fig.25.
25.Generaal Ulysses Grant.
in het westen verkreeg. Hij drong
met zijn leger door Georgie, waar hij de belangrijke stad Atlanta
veroverde, naar de kust, waar de havenstad Savannah in zijn handen viel. Hier verwoestte hij het grootste arsenaal des vij ands.
Van Georgie trok hij verder door Zuid- en Noord-Carolina om
zijn troepen met die van Grant te vereenigen.
Deze had in het voorjaar van 1864 getracht van het noorden
uit Richmond te bereiken, doch na vele slagen tegen Lee had hij
dat plan moeten opgeven en in plaats daarvan het voornemen opgevat een omweg te maken om Richmond uit het zuiden over de
stad Petersburg aan te vallen. Tegelijkertijd verdreef generaal
Thomas door zijn overwinning over de zuidelijke troepen deze
uit Tennessee; daar generaal Sheridan in het voorjaar van 1865,
nadat hij het Shenandoandal van vijanden had bevrijd, Richmond
naderde om zich bij Grant te voegen, was de -vijand van alle kanten ingesloten. Den 26den Maart 1865 voegde Sheridan zich bij
Grant en den volgenden dag landde Sherman. Nu begon het
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sief tegen Richmond. Tegen de 57.000 man van Lee stonden de
noordelijke troepen, die 125.000 man sterk waren. In het begin
van April 1865 viel Petersburg en slechts enkele dagen daarna
moest Richmond zich overgeven, nadat Jefferson Davis uit de stad
gevlucht was. Lee had zijn troepen met die van Johnson willen
vereenigen, doch hij werd bij Appomatox ingehaald door Grant,
voor wien hij de wapenen moest neerleggen met zijn leger, dat
tot 28.000 man was weggeslonken. Bij het bericht hiervan begaf
Johnson zich naar het zuiden, in de hoop het zuidelijk leger te

Fig. 26. Officieren van het Bondsleger. (Lithografie uit denzelfden tijd).

Alabama te kunnen bereiken. Hij werd echter bij Durham Station
ingehaald door Sherman, waarop hij zich met zijn leger van
89.000 als gevangene moest overgeven. Dit waren alle troepen der
geconfedereerden in Noord-Carolina, Georgie en Florida. Daarmede was de oorlog beslist en de unie gered. In Mei 1865 werd
Jefferson Davis in Georgie gevangengenomen en eenigen tijd later
gaven ook de troepen van Mississippi en Alabama zich over.
Dit was het einde van een der bloedigste oorlogen uit de toenmalige wereldgeschiedenis, een oorlog, die slechts te vergelijken
is met die van Napoleon en den wereldoorlog. Meer dan een half
millioen menschenlevens waren aan beide zijden verloren gegaan
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en de gruwelijkste verwoestingen waren aangericht. De troepen,
die bijna vier millioen man sterk waren geweest, waren in 2000
veldslagen op elkander losgelaten. De onkosten hadden 9 milliard
verslonden, waarbij later nog pensioens en ondersteuningen kwamen. Geheele steden lagen in puin en de streken, waar de slagen geleverd waren, in het bijzonder Virgini6, waren veranderd
in woestenijen. Een voordeel slechts was het resultaat van deze
menschenslachting: de slavernij werd afgeschaft, waardoor een
der donkerste schandvlekken van Amerika niet alleen, doch van
de geheele menschheid werd uitgewischt. Wederopbouw en verzoening moest de nu volgende
tijd brengen. Zouden zij, die elkaar pas zoo bloedig bevochten
hadden, elkaar werkelijk de
hand ter verzoening rijken?
De toekomst zou het leeren.
DE AFSCHAFFING DER SLAVERNIJ EN HET HERSTELLINGSWERK.
Reeds in het tweede jaar van
den oorlog had Lincoln • een proclamatie uitgevaardigd, waarin
de slavernij in de oproerige zuidelijke staten met ingang van
Fig. 27. Generaal William Sherman. 1 Januari 1863 volkomen werd
opgeheven. In die staten, welke

de unie trouw waren gebleven, mocht daarentegen de vrijlatin
graadswijs geschieden en zouden de slaveneigenaars vergoedirq
krijgen voor hun verlies. Lincoln had dezen stap zoo lang moge.
lijk uitgesteld en vastgehouden aan de verklaring, die hij
afgelegd bij het aanvaarden van zijn ambt: "dat hij het niet noodii
achtte de slavernij of te schaffen in die staten, waar zij nog he.
stond;" hij moest ten laatste wel toegeven, deels om het leger ool
met zwarte soldaten te kunnen versterken, deels om de noordelijk(
staten, waar de haat tegen de slavernij steeds toenam, tevreden t(
stellen. De proclamatie van 22 September 1862 was wel is waa]
een groote stap in de richting van de afschaffing der slavernij
doch om haar in het geheele gebied der unie op te heffen, was eer
wijziging van de grondwet noodig. Den 18den December 186!
werd het amendement, dat de slavernij in de geheele Vereenigdo
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Staten ophief, bekend gemaakt, doch toen was Lincoln reeds overleden. Hij was den 14den April van dat jaar in een schouwburg
in den rug getroffen door den kogel van een fanatiek tooneelspeler,
die gezworen had "den tiran" te zullen dooden. Hiermede was de,
eenige man weggenomen, die den goeden wil en ook de macht had
gehad om een verzoening tot stand te brengen. De verbittering
van beide partijen was groot. De zuidelijke staten, waar de oorlog
voornamelijk had gewoed, die de meeste hunner zonen hadden
zien vallen, wier plantages verwoest en wier steden in puin gelegd
waren, waren thans ook van hun vermogen beroofd. Geen wonder
dat zij den overwinnaar, het noorden, haatten. De noordelijke
staten van hun karat koesterden vurigen haat tegen de rebellen uit
het zuiden op wier welvaart zij altij d j aloersch waren geweest
en die de gruwelen van den oorlog over het land hadden gebracht.
Lincoln's opvolger was zijn vice-president Andrew Johnson, een
arme farmer nit Tennessee, die, hoewel zuiderling, de unie was
trouw gebleven. Hij was een zwak man zonder zelfbeheersching
en geenszins opgewassen tegen de zware taak, die hem op de schouders was gelegd. Het congres wist hem dan ook spoedig uit te schakelen. De kwestie, die zich thans opwierp, was de vraag, of de
zwarten dezelfde politieke en burgerlijke rechten moesten hebben
als de blanken. Johnson verzette zich tegen deze gelijkgerechtigheid en eischte bovendien, dat de rebellen zonder meer in de unie
zouden worden opgenomen. Het congres weigerde dit en stelden
hem in staat van beschuldiging. Wel werd hij in vrijheid gesteld,
doch het congres behandelde hem voortaan naar eigen goeddunken.
Daar het zuiden voortging de negers als onvrijen te behandelen
en door de invoering van bepaalde verordeningen de wet op de
opheffing der slavernij haar kracht wist te ontnemen, liet het
congres de militaire dictatuur in de zuidelijke staten afkondigen.
Zoo werden militairen uitgezonden om de verkiezingen tot de wetgevende vergaderingen der staten te controleeren; door de negers
aan de verkiezingen te doen deelnemen, gelukte het de zaak in het
rechte spoor te leiden. De meeste vergaderingen der staten namen
dan ook de eischen aan, die het congres stelde voor hun toetreden
tot de unie. In het z. g. 14de amendement, een supplement op
de grondwet, werd aan de negers burgerlijke gelijkstelling verzekerd. Voorts werden de leiders der geconfedereerden van alle
publieke ambten buitengesloten en werd de rechtsgeldigheid van
de oorlogsschuld der geconfedereerden bestreden.
In Juli 1868 voltooide het congres zijn werk door het aannemen
van een nieuwe grondwetsherziening, waarbij aan de negers hetVI 5
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zelfde kiesrecht werd toegestaan als aan de blanken. Dit echter
beteekende een volkomen omwenteling in de oude verhoudingen
en was een onverstandige maatregel, die noodlottige gevolgen zou
hebben. De onontwikkelde negers, die geen goed gebruik van hun
pas verkregen rechten wisten te makers, waren stemvee in de handen van politieke geluksjagers en avonturiers, om niet te zeggen
misdadigers uit het noorden, die de zuidelijke staten overstroomden en die om hun schunnige bagage "carpetbaggers" (menschen

Fig. 28. Generaal Grant leest generaal Lee de capitulatievoorwaarden voor.

met reistasschen) genoemd werden. Deze menschen oefenden
weldra een voor het zuiden noodlottigen invloed uit. De belastingen werden al hooger en hooger en verrijkten slechts deze parasieten, die alle ambten bezetten. Geen wonder, dat de blanke bevolking in het zuiden zich verbitterd voelde. Om zich tegen de
uitzuigers te beschermen, stichtten zij geheime vereenigingen, zooals de bekende Ku-Klux-Klan, die met alle middelen, zoo noodig
met geweld, de negers en hun blanke bondgenooten bestreden.
Ten slotte gelukte het aan de blanken in het zuiden in de j aren
na 1870 door geweld en list het politiek overwicht te krijgen. In
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1890 kwam een wet tot stand, die de politieke gelijkstelling der
negers nog slechts tot een illusie maakte: het stemrecht werd
namelijk afhankelijk gemaakt van het feit of men al dan niet
kon lezen.
Hoewel het slavenprobleem uit den weg was geruimd, waren
nog de gemoederen in de zuidelijke staten van Amerika in beroering; nog steeds is de kloof tusschen het blanke en het zwarte ras
niet overbrugd. In vele van de zuidelijke staten is het b. v. verboden, dat blanken in het huwelijk treden met zwarten, j a, zelfs
zijn de negers op vele plaatsen buitengesloten van cafe's, schouwburgen, tram- en spoorwegcoupe's en zelfs van kerken en ziekenhuizen. Doch nog afgezien van het rassenverschil, hadden de
blanken inderdaad vaak reden om de negers to verachten. Deze
onontwikkelde, onbeschaafde lieden, die nooit verantwoordelijk
voor hun laden waren geweest, wisten in de meeste gevallen niet,
hoe zij de nieuwe vrijheid moesten gebruiken en vormden door
hun strooperijen, knoeierijen en misdaden vaak een ware landplaag. Eerst in de laatste tien of twintig jaar kan men van een
werkelijk beschaafden middenstand onder de negers spreken.
Ondanks de wreede wonden, die de burgeroorlog in de Vereenigde Staten had geslagen, bleek de tijd, zooals steeds, een goed heelmeester en zelfs eerder dan men verwacht had, werd het herstel
merkbaar. In 1870 waren de zuidelijke staten opnieuw in de unie
opgenomen en sindsdien ging de ontwikkeling met reuzenschreden voorwaarts. Onder voortdurenden strijd met de Indianen
drong men dieper en dieper het westen in; steeds nieuwe streken
werden ontgonnen. In 1869 werd de eerste spoorweg van den
Stillen Oceaan naar San Francisco geopend, waardoor het westen
nieuwe perspectieven kreeg, terwijl de vraag naar vleesch en koren
in Europa tegelijkertijd toenam. De landbouw nam steeds meer
zijn toevlucht tot machines en werd al intensiever beoefend. In
1862 werd de Momesteadwet uitgevaardigd, die de landbouw zeer
ten goede kwam. Van de groote boekweitmarkten in Minnesota
en Dakota en van de maismarkten in Kansas, Nebraska en langs
den Stillen Oceaan haalde weidra de geheele wereld zijn koren
en op de eindelooze velden van het Rotsgebergte graasden veekudden, grooter dan waar ook ter wereld, schapenkudden, die de
geheele aarde van wol voorzagen, runderen, die Amerika tot het
belangrijkste exportland van vleesch maakten. Niet alleen landbouw en veeteelt bereikten een hoogte als nooit tevoren; ook de
industrie beleefde een geweldigen bloei, dank zij den rijkdom der
Vereenigde Staten aan grondstoffen en hun goede uitvoerpolitiek,
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vooral na den aanleg van spoorwegen in alle richtingen. Reeds
voor den oorlog was men begonnen de ertsen in het Rotsgebergte,
Nevada, Colorado, Montana, Arizona en Idaho te ontginnen; zoo
ontstond een mijnbedrijf, dat niet alleen de binnenlandsche industrie van grondstoffen voorzag, doch allengs een der belangrijkste exportartikelen opleverde. De zilverproductie vooral nam
een bijna sprookjesachtige vlucht, doch ook goud, ijzer en koper
werden rijkelijk uit de mijnen in het westen a angevoerd.

Fig. 29. Lincoln legt den raad van ministers de proclamatie voor, waarin vrijheid geeischt wordt voor alle slaven in de staten, die nog op 1 Januari 1863
in oproer waren.

Het was echter niet alleen in de noordelijke staten en in het
nieuwe westen, dat het economische leven bloeide; ook het zuiden,
dat het zwaarst door den oorlog geteisterd was, herstelde zich
spoedig. Hier geschiedden ingrijpende veranderingen. De groote
planters, die in den oorlog zware verliezen hadden geleden en
door de opheffing der slavernij van hun werkkrachten waren beroof d, hadden geen geld genoeg om het bedrijf in' stand te houden
met betaalde arbeiders. Zij verdeelden daarom hun plantages in
kleinere stukken grond en verkochten die. Hierdoor verdween
het grootgrondbezit en kwam het kleinere boerenbedrijf op. Men
verbouwde katoen evenals voor den oorlog; nu bleek, dat de
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leuze van de verdedigers der slavernij valsch was: de katoenteelt
ging geenszins achteruit door het ontbreken van slaven en had
reeds in 1879 dezelfde hoogte bereikt als voor den oorlog. Het ging
nu in stijgende lijn, zoodat de katoen binnen korten tijd de eerste
plaats onder de exportartikelen innam.
Minder fraai zag het er uit met het politieke leven in de Vereenigde Staten. Het ontaardde vooral, nadat de republikeinsche
partij door de verkiezing van generaal Grant tot president (1869)
de macht in handen had gekregen. Fraude, corruptie en lichtzinnige speculaties waren schering en inslag onder de rijksambtenaren, zelfs in de naaste kringen van den
president. In 1873 kwam het tot een economische crisis in het spoorwegkapitaal.
De uitzuig-politiek der republikeinen riep
een krachtige oppositie wakker en deed
de democratische partij in grootte toenemen. Deze was echter evenmin vrij van
corruptie als de republikeinsche. Beroepspolitici, "bosses", traden op in de gemeentebesturen en zogen de gemeenten uit.
Wij herinneren slechts aan Tammany
Hall, een politieke organisatie in NewYork, die onder leiding van een voormaligen meubelmaker het gemeentebestuur
van New-York in handen kreeg en de
stad in den tijd van twee jaar 60 millioen Fig. 30. President Ulysses
dollar kostte aan omkooperij en en afGrant.
persingen.
Ondanks deze feiten was het duidelijk merkbaar, dat een overslaan van de macht naar de democratische partij niet lang op
zich zou laten wachten. Bij de volgende congresverkiezing bleek
dan ook reeds, dat de democratische partij krachtige vorderingen
had gemaakt, daar zij de meerderheid in het congres wish te verkrijgen; toen er in 1877 een opvolger voor Grant moest worden
gekozen, konden de republikeinen slechts door list en door middel
van hun carpetbaggers de macht behouden.
Rutherford Hayes werd nu tot president gekozen. Hij was een
eerlijk man, op wien niets valt te zeggen; terstond na het aanvaarden van zijn ambt nam hij strenge maatregelen tegen de
corruptie onder de ambtenaren. Daar hij echter geen meerderheid in het congres had, was zijn positie uiterst moeilijk. Door de
laatste troepen uit het zuiden terug te roepen, wischte hij elke her-
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innering aan den oorlog uit en bevrijdde het zuiden van het drukkend besef overwonnen te zijn. Met zijn uitstekenden minister van
financien Sherman regelde hij de financien der unie; hij keerde
terug tot de gouden munt door het intrekken van de greenbacks,
het bankpapier, dat tij dens den oorlog was uitgegeven en zijn naam
dankte aan zijn groene rugzijde. In den oorlog hadden zij 30%
van hun waarde verloren; thans werden zij tegen hun voile waarde ingewisseld.
Het karakteristieke van de afgeloopen periode ligt daarin, dat
de binnenlandsche politiek volkomen hoofdzaak is. Alle belangstelling was geconcentreerd op Amerika zelf. In een volgend tij dperk zullen wij zien, hoe de Vereenigde Staten zich in het strijdperk der wereldpolitiek werpen en den strijd aangorden tot het
verwerven van kolonien.
Ook in de volgende tij den bezat de republikeinsche partij de
macht, behalve in de jaren 1885-1889 en 1893-1897, toen Grover
Cleveland president was. In zijn tijd werd de grondwet herzien
en bepaalde ambten onafhankelijk gemaakt van de wisselingen
der regeering. In lien tijd is de corruptie in de regeering werkelijk minder. In verband met economische vraagstukken waren de
democraten het oneens. In 1890 werd het Mac Kinlay-tarief aangenomen, dat een verhooging van de invoerrechten meebracht. Na
Mac Kinlay (1897-1901) werd Roosevelt (1901--1909) president.
Daar de strijd tusschen de werkgevers en de werknemers al heftiger, de druk van het kapitaal en de overmacht der trusts al zwaarder was geworden, liet Roosevelt den staat ook op dit gebied ingrijpen. De bescherming door invoerrechten dreef de prijzen der
levensmiddelen omhoog en onder het presidentschap van Taft
(1909-1913) kreeg de democratische partij vele aanhangers en
triomfeerde zij bij de nieuwe presidentsverkiezing door de benoeming van haar candidaat Woodrow Wilson (1913-1921). Hij
werd opgevolgd door Harding (1921-1923), lid van de republikeinsche partij, evenals zijn opvolger Calvin Coolidge (1923—
1929).
HET AMERIKAANSCHE IMPERIALISME.
De Monroe-leer (1823) had in de negentiende eeuw verschillende keeren Europeesche staten, die in Amerika land wilden veroveren, een hinderpaal in den weg gelegd; de Vereenigde Staten
hadden daarmee te kennen gegeven, dat dit geheele werelddeel
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hun belangensfeer was. Aan het Bind van de negentiende eeuw
kwam dit nog duidelijker aan het licht, door de "Pan-Amerikaansche" politiek, d. i. de bewuste economische samenwerking tusschen Noord- en Zuid-Amerika, die o. a. in de Pan-Amerikaansche
congressen tot uiting kwam.
De positie van de Vereenigde Staten als een groote mogendheid
met een rijk ontwikkeld bedrijfsleven deed ook in dit land de zucht
naar een imperialistische expansie ontwaken, die vooral in de
laatste jaren van de negentiende en
in het begin van de twintigste eeuw
naar voren kwam. Een van de vurigste advocaten van het Amerikaansche imperialisme was Theodoor Roosevelt (1858-1919), die van
1901-1909 president van de Vereenigde Staten was. Hij stamde nit
een gegoede Hollandsche familie,
studeerde eenige jaren aan Amerikaansche en Duitsche universiteiten
en leefde toen eenige jaren als farmer in Kansas. Daarna wierp hij
zich in de politiek (1881). Hij behoorde tot de republikeinsche partij en ijverde er zeer voor om de positie der negers te verbeteren. Zijn
patriotisme, zijn energie, die hem
vaak onvoorzichtig maakten, zijn
vrijmoedig optreden verschaf ten
Theodoor Roosevelt.
Fig. 3 1 .
hem een groote populariteit. Hij
nam zoo'n sterke positie in, dat hij
met goed geluk den strijd tegen de corruptie en tegen de al te groote

macht der trusts kon opnemen en ook zijn scherp uitgesproken
imperialistische politiek droeg er toe bij om hem deze populariteit te verzekeren, benevens zijn persoonlijke dapperheid, die hij
aan het hoofd van zijn "rough riders" aan den dag legde; dat was
een cavalerieregiment van "wilde ruiters", dat hij in den oorlog
tegen Spanje had gevormd en dat onder zijn bevel stond. Hij had
een buitengewoon scherpen blik voor de buitenlandsche politick.
In 1905 trail hij als bemiddelaar tusschen Rusland en Japan op,
voor welke taak hij in 1906 den Nobelprijs voor den vrede verwierf. Tijdens den wereldoorlog ijverde hij er voor, dat de Vereenigde Staten Duitschland den oorlog zouden verklaren.
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Reeds onder Mac Kinley, die van 1897-1901 president was, begonnen de Vereenigde Staten 'hun expansie buiten het eigen continent, doordat zij in 1898 Hawal en de Sandwich-eilanden in bezit
namen. Zij sloegen daarmede als het ware een brug over den
Stillen Oceaan naar de Philippijnen.
DE SPAANSCH-AMERIKAANSCHE OORLOG EN HET
PANAMAKANAAL.
De Philippijnen behoorden vanouds aan Spanje. Nadat de
Zuidamerikaansche kolonien zich vrij hadden gemaakt (begin
aegentiende eeuw),
bezat Spanje in de
Caraibische zee nog
maar alleen de eilanden Cuba en Portorico. Hier gelijk elders was het Spaansche bestuur ontaard
in een despotie met
handelsmonopolies en
zware belastingen.
Zoowel op de Philippijnen als op Cuba
ontstonden onlusten.
Het oproer in Cuba
van 1868 tot 1878,
Fig. 32. Het wrak van de "Maine" in de haven
van Havanna in 1898. Een van de oorzaken van
maakte, dat het eiland
den Spaansch-Amerikaanschen oorlog was, dat de
een grooter zelfbeAmerikanen de Spanjaarden beschuldigden, dat
zij het slagschip -De Maine" in de lucht hadden
stuur kreeg, maar
laten springen.
toch brak er in 1895
opnieuw een oproer uit. Op de Philippijnen schaarden de ontevreden elementen zich onder een inheemschen hoofdman, Aguinaldo y Famo, die den band met Spanje wilde verbreken. Het oproer werd door de Spanjaarden onderdrukt in 1896 en 1897, maar
het laaide tijdens den Spaansch-Amerikaanschen oorlog weer op.
Tijdens het oproer op Cuba namen de Spanjaarden zeer strenge
maatregelen, maar toch konden zij dit niet onderdrukken. Het
afschuwelijke geweld, waartoe zij hun toevlucht namen, veroorzaakte de grootste opwinding in de Vereenigde Staten. Voor hen
stond'en er groote financieele belangen op het spel en om de Noordamerikaansche burgers to beschermen zonden zij het oorlogsschip
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"Maine" naar Havanna. Dit vloog
toen in de haven in de lucht
(Februari 1898) ; het gerucht verspreidde zich, dat de Spanjaarden
hier schuldig aan waren. Hierdoor ontstond er in de Vereenigde Staten een geweldige agitatie;
men eischte den oorlog tegen
Spanje. De vloot van de Vereenigde Staten koos zee; men
eischte, dat Spanje Cuba zijn zelfstandigheid zou teruggeven.
Spanje weigerde dit en verklaarde aan de Vereenigde Staten den
oorlog.
De inwoners van de Philippijnen vonden nu de gelegenheid
gunstig om het Spaansche juk of Fig. 33. Het Spaansche oorlogsto schudden. Aguinaldo sloot een schip "Oquendo" na den slag bij de
verbond met de Vereenigde Sta- reede van Manilla (1 Mei 1898). De
Spaansche vloot werd hier definitief
ten, die hem beloofden, dat de verslagen door de Amerika.ansche, die
Philippijnen een onafhankelijke door admiraal Dewey werd aangevoerd.
republiek onder de bescherming
van de Vereenigde Staten zouden worden. De Stille Zuidzee-vloot van de Amerikanen onder admiraal Dewey vertrok
van China naar de Philippijnen en vernietigde een Spaansch eskader bij Cavite.
Daarop namen de Amerikanen Manilla,
dat zich zeer dapper verdedigde. Nadat
Aguinaldo de Spanjaarden uit het grootste eiland der Philippijnen, Luzon, had
verdreven, werd de republiek uitgeroepen, terwijl hij zelf president zou worden. Spanje liet de Philippijnen aan hun
lot over, maar zond van Europa uit een
groote Spaansche vloot onder admiraal
Cervera naar Cuba. Maar deze werd door
Fig. 34. Onkel Sam: "Nu
admiraal Sampson verslagen en de Ame- heb
ik het, maar wat moet
rikaansche troepen landden op Cuba en ik er mee doen?" (Ameriop Portorico. De Spanjaarden begrepen, kaansche caricatuur na den
Spaansch-Amerikaanschen
dat de strijd vruchteloos was en toen de
oorlog).
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vloot van de Vereenigde Staten de kust van Spanje bedreigde,
sloten zij onder Fransche bemiddeling te Parijs vrede (10 December 1898). Cuba, Portorico en de Philippijnen werden aan de Vereenigde Staten afgestaan; voor de Philippijnen kreeg Spanje 20
millioen dollar. Een paar maanden later brak er op de Philippijnen een oproer tegen de Amerikanen uit, die eerst na een geweldigen strijd Aguinaldo en zijn dappere schare overwonnen (1902).
Sedert lien tijd hebben de Vereenigde Staten de Philippijnen zeer
versterkt, daar deze eilandengroep een belangrijke voorpost vorm-

Fig. 35. De aanleg van het Panamakanaal.

de tegen China en Japan. Om de orde op Cuba te herstellen,
plaatsten de Amerikanen na den vrede een macht van 100000 man
op dit eiland, dat tot 1909 door een Noordamerikaanschen militairen gouverneur werd bestuurd. Cuba is nu wel is waar in naam
een zelfstandige republiek, maar haar financier en haar buitenlandsche politiek worden door de Vereenigde Staten geleid.
Dat de Monroeleer "Amerika voor de Amerikanen" aan het eind
van de negentiende eeuw hetzelfde beteekende als "Amerika voor
de Vereenigde Staten" blijkt ook wel uit de geschiedenis van het
Panamakanaal. Reeds in den tijd van Philips II had men het
plan opgevat om de smalle landengte van Panama door te graven
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om zoo een gemakkelijke verbinding tusschen de Caraibische Zee
en den Stillen Oceaan te verkrijgen. Eerst in het midden van de
negentiende eeuw namen deze plannen vasten vorm aan, toen de
Vereenigde Staten en Engeland bij een tractaat overeenkwamen
om dit kanaal gemeenschappelijk aan te leggen. Zij zouden dan
ook de controle samen in handen houden (Clayton-Bulwertractaat,
1850). Inmiddels had de Fransche ingenieur De Lesseps, die vroeger het Suezkanaal had aangelegd, het initiatief genomen om ook
aan dit werk te beginnen. De ondragelijke arbeidsverhoudingen,

Fig. 36. Het Panamakanaal.

het moordende klimaat en de zwakke leiding bemoeilijkten dezen
arbeid ten zeerste. Daar de Panamakanaal-maatschappij in economische moeilijkheden verkeerde, besloot de Fransche staat een
obligatieleening uit te schrijven. Maar het volgend jaar 1889 ging
de maatschappij failliet, nadat zij ongeveer een milliard gulden
had verbruikt. Dit was een vreeselijk ongeluk. Tal van kleine
kapitalisten werden geruineerd en uit het latere juridische onderzoek bleek, dat tal van hooggeplaatste regeeringspersonen, ambtenaren, politici en journalisten zich hadden laten omkoopen
en dat tal van beursspeculanten reusachtige sommen op kosten
van de kleine aandeelhouders hadden verworven. Aan de grootste
schurken gelukte het nog hun buit in veiligheid te brengen. De
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storm keerde zich minder tegen den stokouden De Lesseps, die
zeker niet het meest schuldig was, als wel tegen een reeks vooraanstaande politici, die zich nu terug moesten trekken. Na dit
groote Panamaschandaal grepen de Vereenigde Staten in. De
spanning omstreeks 1890 had de Vereenigde Staten bewezen, welke
behoefte er bestond aan een kanaal, door hetwelk de zeeschepen
snel van den Stillen Oceaan naar den Atlantischen Oceaan konden
gaan en omgekeerd. In 1901 gaf Engeland de Vereenigde Staten
het recht om, het kanaal te voltooien, mits het neutrale zone zou
blijven en mits het kanaal voor handels- en oorlogsschepen van
alle landen zou open staan. In het volgende jaar kochten de Amerikanen de Fransche kanaalwerken en de onderneming kon beginnen. Het kanaal zou door de republiek Colombia loopen, maar
deze maakte moeilijkheden. Met steun van de Vereenigde Staten,
kwam de bevolking van de landengte van Panama in opstand tegen Columbia; nu werd Panama een zelfstandige republiek (1903) :
Roosevelt verklaarde, dat de Vereenigde Staten zich niet konden
schikken naar de kleinzielige intriges van een staat, "die door
zijn toevallige ligging de heerschappij uitoefende over het gebied,
door hetwelk het kanaal moest loopen". De Vereenigde Staten
haastten zich om de nieuwe republiek te erkennen en om haar met
oorlogsschepen tegen Colombia te verdedigen. De nieuwe staat
Panama stond voor tien millioen dollar een 16 K. M. breede kanaalzone in voile souvereiniteit aan de Vereenigde Staten of
(1903) en in de jaren 1904-1914 werd het geweldige werk voltonid, dat omstreeks 375 millioen dollar gekost heeft.
HET NIEUWE JAPAN.
In den algemeenen toestand van verval, die in Japan heerschte
tegen het einde der middeleeuwen, toen de stadhouders zich zelfstandig hadden gemaakt en elkaar voortdurend bestreden, terwijl
zij de macht des keizers steeds meer ondermijnden, traden de
shoguns op, die, gelijk de Fransche hofmeiers in den tijd der
Merovingers, de orde in het land herstelden en een eind maakten
aan de macht der zelfstandige leenheeren. Het ambt van shogun,
dat overeenkwam met dat van rijksveldheer, was in 1184 geschonken als een looze titel; doch reeds de tweede bekleeder van dit
ambt, Yoritomo, had zich tot 's lands regent opgeworpen en een
militair bewind georganiseerd, dat door zijn ambtenaren het civiele bestuur overschaduwde. Uit zijn hoofdstad, Kamakura,
heerschte hij over Japan; zijn macht en aanzien namen steeds toe
en zelfs had hij het y olk de opvatting opgedrongen, dat hem, als
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Fig. 3 7. Aziatische ruiters in het begin van de 1 9de eeuw.
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vertegenwoordiger van den keizer, alle grond toebehoorde, zoodat hij naar eigen goeddunken eigendommen kon confisqueeren
en als belooning uitdeelen aan zijn eigen ambtenaren en aanhangers. Zoo verloor de keizer allengs zijn macht; ten slotte was
hij nog slechts een marionet, die uitsluitend geeerd werd als vertegenwoordiger van den staatsgodsdienst en als incarnatie van

Fig. 38. Het portaal van de Iyeyasutempel te Nikko, het godsdienstig middelpunt
van Japan.

den zonnegod. Zoo ver kwam het echter eerst na verscheidene
shogun-generaties.
Nadat het geslacht van Yoritomo in het begin van de dertiende
eeuw was ten gronde gegaan aan onderlinge twisten, ging het
shogunaat over op het geslacht Hojo. Onder hun bewind werd een
gevaarlijke aanval der Mongolen afgeslagen, hun leger vernietigd,
hun vloot in den grond geboord. Eindelijk hadden de Mongolen
een tegenstander gevonden, die hun te sterk was.
De tijd der Hojo's was op cultureel gebied een bloeitijdperk
voor Japan. Het ridderwezen bereikte zijn hoogtepunt, machtige
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handelssteden met vrije burgers verrezen; kunst en literatuur
bereikten een hoogte als nooit tevoren. In dezen tijd kwam Japan
voor het eerst met Europa in aanraking door de reizen van Marco
Polo. Daar echter het verval opnieuw merkbaar werd onder de
laatste shoguns uit de Hojo-dynastie, die de keizers al dieper vernederden en hen zelfs onder de binnenlandsche onlusten, waardoor het land geteisterd werd, mishandelden en als gevangenen
wegsleepten, keerde de stemming des yolks zich tegen de shoguns.
Een der keizers, Go Daigo, die een poging deed om zich uit de

Fig. 39. Japansche voorstelling van den tocht van Hideyoshi naar Korea (1592).

afhankelijkheid van den shogun to bevrijden, vond onmiddellijk
sympathie bij het yolk en wordt nog steeds als een door sagen
omzweefde heldenfiguur vereerd. De troepen van Go Daigo bestormden de shogun-residentie en legden haar in de asch. In den
hierop volgenden strijd vonden de laatste telgen uit het huis Hojo
den flood. Weldra echter keerde het misnoegen van het leger zich
tegen Go Daigo zelf wegens diens willekeurige verdeeling van
leenen. Onder leiding van den jongen daimio Ashikaga ontbrandde een hevig oproer; dit vormde het begin van den strijd tusschen
de familie van Ashikaga en die van Go Daigo, een strijd die een
geheelen menschenleeftijd duurde en ten slotte in 1336 het shogunaat aan het huis Ashikaga bracht. Onder deze dynastie, die
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tot 1573 aan het bewind bleef, beleefden de Japansche kunst en
literatuur een tijdperk van bloei. De schilderkunst had uitnemende vertegenwoordigers, die met een scherpen blik voor de natuur,
gepaard aan een buitengewoon gevoel voor het decoratieve, hun
sierlijke plant- en dierenmotieven uitvoerden. In de literatuur
bloeide het drama, het z. g. No-spel, dat in lyrischen vorm en naar
Boeddhistischen geest scenes uit de oude heldensagen weergaf.
Onder de eerste shoguns uit de Ashikaga-dynastie heerschten orde
en vastheid in het rijk, doch deze toestand moest maar al te spoedig wijken voor woelingen en onlusten, feller dan ooit te voren.
Daar de strakke teugels pas gevierd waren, maakten de hooge
edellieden en stadhouders zich opnieuw onafhankelijk, bestreden
elkander en verstoorden de rust in het land, terwijl tegelijkertijd
godsdiensttwisten tusschen verschillende Boeddhistische secten
woedden. Bij het einde van de regeering der Ashikaga-dynastie
heerschten de meest wettelooze toestanden; rooverbenden maakten
het land onveilig, zeeroovers teisterden de kusten. Een groot deel
van het yolk ging gebukt onder de nijpende armoede, die zelfs
zoover ging, dat verarmde edellieden tot den bedelstaf werden
gebracht.
Eindelijk werd Kyoto, welke stall de shoguns uit het huis Ashikaga tot hun residentie handen verheven, bestormd door een leenvorst (1560), Nobunaga, die door de schitterende overwinningen
van zijn uitmuntenden veldheer Hideyoshi van kleinen leenheer
was opgeklommen tot een der eersten des lands. De shogun werd
vermoord en zijn broeder werd shogun in naam, doch de eigenlijke regent was Nobunaga. Hij pleegde echter kort daarna zelf moord om niet in de handen van een verrader te vallen, waarop
zijn veldheer Hideyoshi besloot zich zelf tot regent op te werpen.
Hideyoshi sloot nu een verbond met den eveneens schitterenden
veldheer Iyeyasu Tokugava, die later een zoo belangrijke rol zou
spelen in de geschiedenis van Japan, en slaagde er werkelijk in,
zijn mededingers te verslaan en zich van de macht meester te
maken. Na de lange bandeloosheid, die in het land had geheerscht,
herstelde hij de orde met krachtige hand en overwon de kleine
vorsten. Tokugava kreeg uitgestrekte landstreken tot belooning
en vestigde zich te Jedo, dat zich weldra tot een bloeiende handelsstad ontplooide.
Nadat de binnenlandsche orde hersteld was, stelde Hideyoshi
zich ten doel, door roemvolle overwinningen de grenzen des rijks
uit te breiden. Hij keerde zich het eerst tegen Korea, dat hij, na
een hem welkome aanleiding den oorlog verklaarde. De Japansche
troepen trokken met geweld het land binnen en de oude Kore-
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aansche beschaving ging door hun plunderingen geheel ten onder.
De Koreanen werden echter geholpen door de Chineezen, zoodat
de Japanners weldra gedwongen werden het schiereiland te verlaten. Deze oorlog werd nu voor eenigen tijd afgebroken, da ar
Hideyoshi de handen vol kreeg met de Europeanen.
In het begin van de zestiende eeuw waren de Portugeezen naar
de Japansche eilanden gekomen, waardoor een levendige handelsbetrekking was ontstaan tusschen Japan en de Portugeesche bezittingen in Indie. De
kooplieden werden al
spoedig gevolgd door
zendelingen, onder vie
vooral Franciscus Xaverius zich zeer verdienstelijk maakte bij
de kerstening der Japanners. Weidra breidde het Christendom,
dat aanvankelijk beschouwd werd als een
Boeddhistische secte,
zich in al wij der kringen over Japan uit. Met
hun gebruikelijke tactiek legden de Jezuieten het er vooral op
aan om de vorsten te
winnen. Zij handen een
probaat middel in hun
invloed op de Portugeezen, die zij in handelsbetrekking brachFig. 40. Japansche samoerai.
ten tot hun Japansche
beschermers. Met nit
voordeel voor oogen lieten vele voorname Japanners zich doopen
en roeiden het Boeddhisme op hun grondgebied uit. Een verlokkend voorbeeld was dat van den eersten Japanschen edelman, die
zich. liet doopen en wiens pas aangelegde havenstad Nagasaki
sindsdien in ongewoon korten tijd een der grootste en rijkste handelssteden des lands werd. In het begin van zijn regeering had
Hideyoshi zich welwillend jegens de Jezuleten betoond, doch weldra bleek, dat het Christendom in flagrante tegenspraak was met
het oud-Japansche gebruik van vergoding van het staatshoofd
VI 6
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en met de heidensche zeden : de eerste maatregel van Hideyoshi
vond zijn aanleiding in het feit, dat Christen meisjes weigerden,
zich ter beschikking van Hideyoshi te stellen. De concurrentie tusschen de Spaansche en Portugeesche handelsneden en later tusschen deze beiden en de Engelschen en Hollanders wakkerde den
afkeer aan. Het eerste bevel tot vertrek van de Jezuleten in 1587
bleef onuitgevoerd. Een zekere Faranda, Spanjaard, wist in 1593
door een list de Franciscanen te bewegen, om ook naar Japan te
gaan niettegenstaande een pauselijk verbod. Hij maakte hun nl.
wijs, dat de Jezuleten vertrokken waren en dat in die omstandigheden het verbod niet kon gelden. De onvermijdelijke strijd tusschen de Jezuieten en de Franciscanen bracht onrust en ontstemming in het land teweeg, zoodat het niet te verwonderen valt, dat
Hideyoshi nog slechts op een gunstige gelegenheid wachtte om het
Christendom uit te roeien en de zendelingen uit het land te verj agen. Onverwachts deed zich een gebeurtenis voor, die met een slag
een einde maakte aan zijn dralen. Een Spaansch schip was gestrand op de Japansche kust en in beslag genomen. Om de Japansche overheid te imponeeren en haar te dwingen het schip uit
te leveren, toonde de Spaansche kapitein een kaart en wees daarop
alle Spaansche bezittingen over de geheele wereld aan. Toen men
hem vroeg, hoe de Spanjaarden er in waren geslaagd zooveel gebieden te onderwerpen, antwoordde hij, dat zij eerst zendelingen
stuurden om de bewoners te bekeeren en daarna pas soldaten om
het land te veroveren. Dit antwoord ging als een loopend vuurtje
door geheel Japan en wekte diepe verontwaardiging. Het werd
het sein tot een wreede vervolging van de Christenen; vele Franciscanen en een aantal Jezdieten werden gevangengenomen en aan
het kruis genageld in het bijzijn van de christelijke gemeente.
Overal werden de christelijke kerken en pastorieen afgebroken
(1597).
Reeds voordat Hideyoshi zich aldus van de missionarissen had
ontdaan, hervatte hij den oorlog met Korea (1590-1593). Voor die
expeditie had hij voornamelijk de Christen-daimio's gebruikt en
ze had succes. In 1598 stierf Hideyoshi, diep betreurd door het
grootste deel van het Japansche yolk, welks lief de hij had weten
te winnen, meer dan een zijner voorgangers. Hij zou door de
eeuwen geeerd worden als een der grootste en merkwaardigste
figuren uit de geschiedenis van Japan.
Hideyoshi werd opgevolgd door zijn minderjarigen zoon, voor
wien een voogdijraad onder leiding van Iyeyasu Tokugava het bewind voerde. Tokugava's vijanden vormden echter al spoedig een
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ligue, met het doe! hem ten val te brengen. In den grooten slag bij
Sekigahara wist Tokugava zijn vij anden te verslaan; hij veroverde
daarna Kyoto en Osaka en werd door den keizer tot shogun uitgeroepen. Tot 1868 toe heeft zijn familie deze waardigheid bekleed. Tokugava vermeerderde de aan het hooge ambt verbonden
macht als Been der shoguns vOOr hem. De zelfstandigheid .der leenvorsten werd te niet gedaan en met het einde van het leenstelsel
begon de monarchie van de Tokugava-dynastie. Wij zien hier
denzelfden ontwikkelingsgang als vroeger in Frankrijk; het land

Fig. 41. Deftige Japansche . vrouwen op reis.

was verbrokkeld in kleine leenstaatjes met zoo goed als zelfstandige leenheeren, doch plotseling verhief zich een van hen boven
de andere, heroverde 's lands grond en stichtte een sterke alleenheerschappij, die de alles bijeenhoudende kern vormde in den
nationalen staat, waartoe het land zich langzamerhand ontwikkelde. Zooals de macht van den Franschen koning lag in het feit,
dat hij de grootste leenheer des lands was met een krachtig gevolg als steun, zoo rustte ook de macht van het huis Tokugava op
het rijke leen, dat zich vooral uitstrekte in de vlakte van Kwanto,
een der rijkste landstreken van Japan, die hem betrouwbare,
sterke manschappen leverde.
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Iyeyasu grondvestte met buitengewoon helder doorzicht den
nationalen Japanschen eenheidsstaat en de Japansche maatschappij, zooals die zich tot in onzen tijd heeft staande gehouden. Binnen den ondoordringbaren muur, waarmede Japan zich na zijn
ervaringen met de Europeanen, opgeda an onder de regeering van
Ilicleyoshi, omgaf, ontwikkelde zich de Japansche cultuur, vrij van
vreemden invloed, tot haar eigenaardige vormen, die wij thans
kennen. De vervolgingen van de Christenen, die begonnen waren onder Hideyoshi, en de uitsluitingspolitiek tegenover vreemdelingen, werden gehandhaafd door Iyeyasu zoowel als door zijn
zoon Iyemitsus, ofschoon Iyeyasu den handel en de zeevaart steunde door de schepen, op de Japansche werven gebouwd, naar Amerika en Europa te zenden. In 1639 echter werd voor eeuwen lang
alle verbinding met den vreemde afgebroken: het werd den Japanners op straffe des floods verboden naar het buitenland te reizen of
met buitenlanders in verbinding te staan. De eenigen op wie dit
verbod niet van toepassing was, waren de Hollanders, die in 1641
het recht kregen tot het stichten van een handelsstation in de nabijheid van Nagasaki op het eilandje Decima. Zij moesten zich
echter aan vernederende bepalingen onderwerpen. Tot in het
midden van de negentiende eeuw waren zij de eenige schakel
tusschen Japan en de overige wereld.
Iyeyasu's opvolger zette den arbeid tot de ontwikkeling van
staat en maatschappij voort volgens de lijnen, die Iyeyasu aangaf
in zijn politiek testament, "de honderd wetten". De klasse-indeeling volgens dit nagelaten geschrift geleek op die van het Europa
uit den tijd van het leenstelsel. De hoogste macht, boven den keizer, die nog steeds een marionet was, bezat de shogun of, gelijk
hij ook wel genoemd werd, de taikun (d. i. de groote veldheer),
die als tegenhanger van den koning in den Europeeschen feodalen
staat, de hoogste civiele en militaire bevoegdheid bezat. Direct
onder hem stonden de stadhouders, de daimio's, die onder strenge
contrOle werden gehouden en uit hun positie van zoo goed als
zelfstandige leenheeren werden vernederd tot een soort hofadel,
die de bevelen van den shogun moesten gehoorzamen en bij bepaalde gelegenheden hun opwachting aan zijn hof maken. De
vazallen der daimio's, de samourai's, een rang, die overeenkwam
met den Europeeschen ridderstand, vormden de volgende sport
op den ladder der Japansche maatschappij. Evenals de ridders in
Europa hadden de samoerai's een speciale levensbeschouwing en
zekere moreele wetten, die samengevat zijn in het door Indische
philosophie en confucianisme sterk beinvloede ethische systeem van
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Bushido, "de weg van den ridder". De deugden, die een samoerai
moesten kenmerken, komen overeen met de idealen der Europeesche ridders : dapperheid, waarheidsliefde, vroomheid, gehoorzaamheid aan ouders en meerderen, eerzucht, trots, hoofschheid, medelij den met de zwakken en onderdrukten en bereidheid tot strijden voor het goede en rechtvaardige. Het begrip gehoorzaamheid was in Japan ontwikkeld tot een uiterste, dat wij
in Europa nooit gekend hebben. Dit vond voornamelijk zijn oorzaak in de z. g. bloedsbroederschap: leenheer en vazal openden
beiden een ader, dronken elkanders bloed en waren sindsdien voor

Fig. 42. Het ploegen van een rijstakker in Japan. (Naar foto).

altijd verbonden. Het was de plicht van een samoerai zijn familie
zoo noodig te offeren voor zijn leenheer en na diens flood op het
graf zelfmoord te begaan. Deze zelfmoord, de harakiri, bestond
uit het opensnijden van den buik, waaraan bepaalde ceremonien
voorafgingen. Er waren echter ook samoerai's, die geen leenheer
hadden, de z. g. ronin, "golvenmannen", die, ongebonden als de
golven, her- en derwaarts trokken en als beroepskrijgslieden nu
bij dezen, dan bij genen leenvorst dienst namen.
Bovengenoemde klassen vormden te * zamen de kern, waaromheen de overige maatschappij zich groepeerde. Zij waren de dra-
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gers der cultureele traditie en zij waren het, die de geschiedenis
van Japan gemaakt hebben, terwijl het eigenlijke yolk, de heimin,
bestaande uit boeren, werklieden, visschers en kooplieden, nooit
op den voorgrond trad in de historische arena, doch ten hoogste nu
en dan om de coulissen gluurde. Onder de lagere klassen speelden de boeren de voornaamste rol als dragers van het economische
leven, daar de landbouw altijd het hoofdmiddel van bestaan is
geweest in Japan. Hun positie was niettemin, vooral in den oorlogstijd, vaak zeer ongunstig. Zij gingen . onder zware lasten gebukt en werden niet zelden als lijfeigenen behandeld. Ofschoon
hun positie wel wat verbeterde onder de shoguns uit de Tokugavadynastie, die de daimio's kort hielden en niet toelieten, dat dezen
inbreuk deden op de rechten der boeren, werd toch de hoer, die
het waagde zijn beklag te doen over een daimio, met den flood
gestraft, zelfs wanneer de klacht gegrond was en de daimio ter
verantwoording werd geroepen. Zoo vertelt men nog, hoe menige
Boer zijn leven geofferd heeft om een vriend te redden uit de
wreede hander van een daimio door dezen aan te klagen your
den shogun. Ondanks deze wantoestanden hadden de boeren toch
een zeker gemeenschappelijk zelfbestuur: de hoofden der verschillende families vormden een raad, waarvan de leider met het
innen der belastingen en het bewaken der orde was belast. Overigens was ieder lid van een geslacht verantwoordelijk voor de daden en misdrijven van elk der andere leden. De leden van een
geslacht waren blindelingsche gehoorzaamheid verschuldigd aan
het hoofd daarvan. Deze verantwoordelijkheid en deze plicht tot
gehoorzamen, die in den loop der eeuwen de Japanners in het
bloed was gaan zitten, vormen niet de geringste oorzaak van de
geweldige ontwikkeling, die Japan bereikte, nadat eindelijk de
kloof, die het land scheidde van de buitenwereld, was overbrugd.
Onder de Tokugava-dynastie ontstond niet alleen de typische Japansche maatschappijvorm, doch bereikten ook kunst en kunstnijverheid haar hoogtepunt. De leermeesters der Japanners waren
de Chineezen. Vooral de schilderkunst kNiTam tot buitengewone
ontwikkeling. Haar voornaamste vertegenwoordiger was Hokusai
(1760-1849), de onovertroffen landschaps- en karikatuurteekenaar die, in Japanschen stijl, met enkde pennestreken zijn schetsen opzette. Zijn lievelingsthema, dat van alle Japanners, door
alle dichters bezongen, door alle schilders weergegeven, was de
Fusi-Yama, de heilige berg van Japan. Onder Chineeschen invloed
ontwikkelde zich ook de Japansche kunstnijverheid, de lakbewerking, waarin zij hun leermeesters allengs boven het hoofd groei-
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den : de vervaardiging van aardewerk en porselein, dat in de zestiende eeuw uit China was ingevoerd en vele andere takken van
kunstnijverheid.
De laatste op den voorgrond tredende shogun uit de Tokugav adynastie was Josjimune (1716 1745), een flink, energiek regent
onder wiens regeering verschillende nuttige hervormingen werden
ingevoerd. Hij koesterde warme belangstelling voor de Europeesche wetenschap en hief het invoerverbod op, de invoer van
Europeesche boeken of religieuze werken uitgezonderd. Hierdoor
baande hij nieuwe wegen voor den invloed der Europeesche cul-

Fig. 43. Porseleinen Borden uit het begin van de 1 8de eeuw. We zien aan
deze voorwerpen hoe hoog de Japansche porseleinkunst toen reeds stond.

tuur in Japan. Ongetwijfeld zouden de Japanners in dit tijdperk
uit hun isolatie to voorschijn zijn getreden, wanneer niet de vrees
voor den invloed der Jezuleten hen had teruggehouden. Ook op
ander gebied was de regeering van Josjimune de Japanners ten
zegen. Hij regelde de financien, legde wegen, bruggen en kanalen
aan, verbeterde den maatschappelijken toestand en steunde 's
lands voornaamste middel van bestaan, den landbouw, door den
invoer van het suikerriet en een nieuw soort aardappelen.
Met Josjimune's zoon Iesjige (1745-1762) en kleinzoon Ieharu
(1763-1786) trad weer een tijd van verval in voor Japan. Zij waren slechte regenten, die het bewind en de financien verWaarloosden, terwiji het land geteisterd werd door overstroomingen,
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vulkanische uitbarstingen en branden, die het yolk in ellende en
ontbering stortten. Ieharu's opvolger, Ienari (1786-1838) en diens
uitstekende minister Matsudaira Sadanobu wierpen voor het laatst
glans over de regeering der Tokugava-dynastie. Zij regelden de
financien en voerden een strenge contrOle over de daimio's en de
samoerai's. Ook op wetenschappen, kunst en literatuur oefende
Ienari een buitengewonen invloed uit. Door de universiteiten en
scholen, die hij stichtte, breidde de ontwikkeling, die eerst slechts
was weggelegd voor de hoogere klassen, zich in al wijder kringen
uit.

Fig. 44. Japansche ivoorplastiek.

Het slechte bewind van zijn voorganger had inmiddels een
reactie-beweging onder het yolk in het leven geroepen. Men keerde zich tegen de shoguns en wilde den mikado (keizer) in aanzien
herstellen. Zelfs het beleid van Ienari was niet in staat deze beweging den kop in to drukken; wij millen spoedig zien, op welke
wijze het doel bereikt werd.
Door de studie van de geschiedenis kwamen de geletterde Japanners meer en meer tot het besef, dat de shogun zich slechts
wederrechtelijk op de plaats had gedrongen, die oorspronkelijk
alleen den mikado toekwam. Zij, die zich ten doel stelden den
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mikado te herstellen en den shogun ten val te brengen, waren de
bloem van het Japansche intellect: de samoerai's. De vonk, die
een vlam zou doen oplaaien, waardoor een eeuwenoude instelling
moest ineenstorten en Japan een moderne staat in Europeeschen
geest zou worden, kwam voornamelijk van over de grenzen. In het
begin van de negentiende eeuw hadden Russische en Engelsche
gezanten vaak getracht zich toegang tot Japan te verschaffen, doch
die was hun steeds geweigerd. Daar China echter omstreeks 1840
gedwongen werd zijn havens te openen en de Engelsche en Amerikaansche walvischvangst in de Japansche wateren steeds grooter
omvang kreeg en bovendien de Russen langs de rivier de Amoer
tot de Japansche Zee waren doorgedrongen en met hun oorlogsschepen langs de Japansche eilanden kruisten, was het duidelijk,
dat de Japanners nu weldra gedwongen zouden zijn de vreemdelingen te ontvangen. Nadat de Vereenigde Staten na de verovering
van Californie (1848) waren doorgedrongen tot de Stille Zuidzee,
werd het een zaak van het grootste belang voor de Amerikanen de
Japanners er toe te bewegen hun havens voor hen te openen. In
1853 zonden zij tot dat doel een expeditie onder leiding van den
commandant M. C. Perry naar Japan. Perry landde in de nabijheid van de plek, waar nu Yokohama ligt, en zond vandaar een
brief van den president der Vereenigde Staten naar den shogun.
Tegelijkertijd kwam een Russisch eskader met hetzelfde verzoek.
De Russen lieten duidelijk blijken, dat zij tot geweld zouden overgaan, wanneer de eisch niet werd ingewilligd.
Het geheele Japansche yolk werd door schrik bevangen en de
daimio's kregen last hun troepen te mobiliseeren. Het sprak echter vanzelf, dat de Japanners met hun boogschutters en zonder
vloot niets konden uitrichten tegen de oorlogsschepen en de moderne vuurwapenen der Amerikanen en Europeanen. De zwakke
shogun zag dan ook in, dat hij de vreemdelingen onmogelijk langer
kon buiten sluiten. In 1854 sloot hij te Kanawaga een overeenkomst met de Amerikanen, waarbij dezen toegang kregen tot de
havens Shimoda en Hakodate.
In den loop van de volgende jaren werd de shogun geilwongen
tot het sluiten van gelijksoortige overeenkomsten met vele Europeesche staten en allengs werd de eene haven na de andere voor
buitenlandsche schepen opengesteld. Zoo kregen de Amerikanen en
Europeanen het recht zich te vestigen in Yokohama, Kure en
Osaka, ten slotte zelfs in de hoofdstad Jedo, vaste eigendommen
te bezitten, huizen en kerken te bouwen en daar ongehinderd hun
godsdienst te beoefenen. Verder stonden de buitenlandsche bur-
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gers niet onder de Japansche wetten, doch onder de rechtspleging
van hun eigen consulaten. Een razende verbittering maakte zich
meester van het Japansche yolk, toen het land voor vreemdelingen
werd opengesteld en vooral de samoerai's, die tot de keizerlijke
partij behoorden, voelden dit als een diepe vernedering en besloten
handelend op te treden. Zij traden in verbinding met het keizerlijk hof te Kyoto, namen den vijftienjarigen keizer Mutsuhito gevangen (3 Januari 1868) en dwongen hem
bij een edict het shogunaat opgeheven te
verklaren.
De zegevierende partij begreep inmiddels zeer wel, dat het eenige middel om
's lands onafhankelijkheid tegenover de
vreemdelingen te bewaren, bestond in het
aanleeren van alle moderne Europeesche
hervormingen. De periode van 1868 en
de daarop volgende jaren, waarin Japan
allengs van een middeleeuwsche feodale
staat veranderde in een moderne mogendheid, heeft den naam gekregen van Meiji,
d. i. de tijd der verlichting. In drommen
trokken de samoerai's naar de Amerikaansche en Europeesche universiteiten
Fig. 46. Markies Ito.
en binnen ongelooflijk korten tijd nam
(1841-1909).
de Japansche wetenschap, in het bijzonder de geneeskunde, een buitengewoon hooge vlucht. Het Leger
werd totaal gereorganiseerd op Europeesche wijze, de ridderlegers
werden afgeschaft en algemeene dienstplicht ingevoerd (1873).
Er werd een vloot gebouwd, telegraaf en spoorwegen aangelegd.
De geheele macht kwam nu aan den keizer en de daimio's werden
tegen schadevergoeding gedwongen of stand van al hun rechten te
doen. In plaats van de oude feodale indeeling werd het land verdeeld in prefectures. In 1889 kreeg Japan een moderne grondwet
volgens Pruisisch voorbeeld en een rijksdag bestaande uit twee
kamers.
De samoerai's, die bij de invoering van den algemeenen dienstplicht hun eigenlijken rang als krijgskaste hadden verloren, traden nu als officieren of ambtenaren in 's keizers dienst, waarbij
zij den mikado met dezelfde trouw aanhingen als vroeger hun daimio's. Ook wel kozen zij een burgerlijk beroep. Hierdoor veranderde de geheele klasse-indeeling, wat echter met menigen strijd
gepaard ging. Zoo kwamen b. v. de samoerai's in de provincie Sat-
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suma in opstand, die slechts met de grootste moeite werd onderdrukt. Een nieuwe adel met Europeesche titels ontstond en met de
ontwikkeling der industrie groeide ook allengs een fabrieksarbeidersstand. Dat de oude samoerai-families toch hun beteekenis
niet verloren en een werkzaam aandeel hadden in den hervormingsarbeid, blijkt uit het optreden van mannen als vorst Katsura,
die eerste minister was van 1901 tot 1906, en markies Ito, die na
de omw mteling als diplomaat naar verschillende vreemde hoven
werd gezonden en zich zeer verdienstelijk maakte bij de moderniseering van Japan. Hij nam ook het initiatief tot den aanleg van
den eersten spoorweg (1872) van Tokio (zooals Jedo na de omwenteling werd genoemd) naar Yokohama. Het was ook Ito, die
de nieuwe grondwet uitwerkte. Hij werd later eerste-minister en
werd tot belooning voor zijn verdiensten in den vorstelijken stand
verheven. De groote hervormingen kwamen tot stand onder keizer
Mutsuhito (1867-1912). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Yoshihito, die bij zijn flood in 1927 werd opgevolgd door zijn zoon
Hirohito.
Ofschoon de Japanners, gelijk wij boven zagen, alles aannamen
wat Europeesch was, hun wetenschap, technische en politieke organisatie aan Europa ontleenden en zelfs Europeesche kleederdracht gingen dragen, bleven zij toch in opvattingen, godsdienst
en gezinsleven echte Oosterlingen. Na de geweldige hervormingen,
die Japan in de j aren na de omwenteling onderging, ontwikkelde
het land zich in kor ten tijd tot een groote mogendheid, die weldra
met succes den strijd om de heerschappij in Oost-Azie kon aanbinden met de Europeesche staten.

DE NIEUWE GRONDSLAG VOOR DE WERELDPOLITIEK.
DE BETEEKENIS VAN DE TECHNIEK EN DE UITVINDINGEN.
Een kleine honderd jaar geleden waren de verkeersmiddelen
over het algemeen nog dezelfde als in de middeleeuwen. Wel is
waar waren de wegen verbeterd en ook het reizen geschiedde
onder gemakkelijker omstandigheden, dank zij de grootere beschaving, maar de reiziger zat nog altijd in een wagen of aan
boord van een zeilschip, waarin hij dagen door tegenwind kon
worden opgehouden.

TECHNISCHE ONTWIKKELING
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Het tijdperk van den stoom en van de electriciteit heeft andere
communicatiemiddelen geschapen, waardoor de groote afstanden
ten zeerste zijn verkleind. De Amerikaansche ingenieur Fulton
bouwde in 1807 de eerste, practisch te gebruiken stoomboot, die
over de Hudsonrivier voer. De ontwikkeling geschiedde in zulk een
regelmatig tempo, dat er reeds in 1838 een regelmatig stoombootverkeer tusschen New-York en Liverpool tot stand kwam. De
Zweed John Ericsson vond de stoomschroef uit, hetgeen weer een

Fig. 47. De Ballon van Montgolfier op den 19den September 1783.

groote stap voor de ontwikkeling van de stoomboot beteekende
(1843). Met behulp van de moderne statistiek kunnen wij de ontwikkeling in details nagaan.
In 1890 waren er over de heele wereld 10.000 stoombooten, die
te zamen 12.000.000 ton representeerden. De ontwikkeling van de
stoomvaart komt duidelijk aan het licht, indien men dit cijfer
met dat van 1914 vergelijkt. Toen waren er 24.000 stoomschepen
en uit het feit, dat deze een tonneninhoud van 45.000.000 vertegenwoordigden, blijkt wel, dat ook de schepen zelf grooter waren
geworden. Terwijl het aantal der stoomschepen verdubbeld was,
werd de tonneninhoud vier keer zoo groot als vroeger. Het aantal
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zeilschepen nam in evenredigen getale af. In 1890 waren er nog
ongeveer evenveel zeilschepen als stoombooten. Een goede 25 jaar
later bedroeg het getal zeilschepen 1/20-deel van de wereldvloot.
De eerste plaats in de handelsvloot der wereld nam sinds de
achttiende eeuw Engeland in. Daarop volgden Duitschland, de Vereenigde Staten, Frankrijk en Noorwegen. In den laatsten tijd hebben Japan, Italie en Nederland Noorwegen ingehaald, terwijl ook
Engeland zijn vroegeren voorsprong niet heeft kunnen behouden.
Want terwijl de Engelsche tonneninhoud in de jaren 1890 tot 1914
verdubbeld is, vergeleken bij dien van 1800, is de Duitsche tonneninhoud bijna vier
4;x;;;'& keer zoo groot en de
Japansche meer dan
lien keer zoo groot geworderi. Dit beteekent
dus, dat Engeland gevaarlijke concurrenten op zee heeft gekregen.
Ook op het vasteland hadden de cornmunicatiemiddelen
een soortgelijke ontwikkeling doorloopen.
Nadat de EngelschFig. 48. Diligence van omstreeks 1862 gebruikt op
man Stephenson een
het traject Parijs-Straatsburg.
practisch te gebruiken
locomotief had geconstrueerd, kon men beter ijzeren spoorwegen
aanleggen dan te voren, toen men ook wel rails had gebruikt, maar
het gebruik van een stoommachine nog niet kende. De eerste spoorweg, die regelmatig gebruikt werd, was die tusschen Liverpool en
Manchester (1830). Sedert dien tijd heeft zich het spoorwegnet
over de heele wereld uitgebreid.
Ofschoon het luchtverkeer pas na den oorlog zijn groote ontwikkeling heeft doorgemaakt, was er vroeger toch ook al op ernstige
wijze een begin mee gemaakt. De broeders Montgolfier vonden in
de laatste helft van de achttiende eeuw in Frankrijk den luchtballon
uit. De groote bestuurbare luchtschepen waren al vO6r den oorlog
door den Duitscher Zeppelin gehouwd, terwijl ook de vliegmachines in dien tijd reeds een groote perfectie hadden bereikt, zoodat
zij tijdens den oorlog een verschrikkelijk wapen konden worden.
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In verband met deze spoorwegen en stoombooten heeft het postverkeer een omvang aangenomen, dien men nauwelijks kan overschatten. In 1840 werden er in Engeland voor het eerst postzegels
gebruikt en als gevolg van de internationale overeenkomsten
(wereldpostunies) kan een brief sedert 1870 voor een lagen prijs
een weg over de heele wereld afleggen. De telegraaf, de draadlooze telegraaf en de telefoon hebben een revolutie op menig gebied, vooral op economisch en politiek terrein, teweeggebracht.
De ontwikkeling van de mededeelingsmiddelen is eveneens van
de allergrootste beteekenis. Niet alleen, dat het reizen tegenwoordig op veel snellere wijze geschiedt, maar ook de telegraafkabels
verspreiden met een ongehoorde snelheid de berichten, die vroeger
pas na lang tijdsverloop in de couranten verschenen. Europa is
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Fig. 49. Handelsvloten na den wereldoorlog. Opgave in duizendtallen brutto tonnen.

dadelijk op de hoogte van alles, wat er in Amerika, China, Japan,
India of Australia geschiedt. Men begrijpt gemakkelijk, welke beteekenis dit voor den handel heeft. De koersen van de Engelsche
katoen in Manchester komen nauwelijks eerder binnen dan de telegrammen betreffende de katoenproductie in Egypte en Amerika.
De zijdefabrikanten van Lyon sluiten onderhandelingen op de
basis van gegevens aangaande de zijdewormen in Italie en in het
verre China en Japan. Als de tarweoogst in de Vereenigde Staten
een jaar minder goed is, stijgen de tarweprijzen in Europa en
wanneer de Engelsche kolenarbeiders staken, gaan de prijzen van
de kolen dadelijk de hoogte in. Een ministerieverandering in een
bepaald land, een crisis op de arbeidsmarkt, onlusten in een rijk,
al deze gebeurtenissen brengen de telegraafkabels als gehoorzame
zenuwen .in een menschelijk lichaam dadelijk naar het centrum
over, waar men terstond de noodige maatregelen neemt.
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Door dit levendige verkeer zijn tal van grenzen en hinderpalen
tusschen de volkeren vervallen. Iedere staat is niet meer zooals
een paar honderd jaar geleden een afgesloten eenheid, die op zich
zelf bestaat, een gebied, dat eigenlijk onafhankelijk is van de andere staten en dat bijna geen invloed op deze uitoefent. Het tegendeel is het geval; iedere staat, groot of klein, is in een kring betrokken, in welken plaats is voor gemeenschappelijke belangen,
maar ook voor een wederzijdschen strijd op leven en dood. Evenals de oude provinciale grenzen en de tegenwoordige nationale staten een geheel andere beteekenis hebben dan vroeger, zoo droomt
de wereld nu ook van een mogelijkheid om de scheidsmuren tusschen de verschillende volkeren neer te halen: in deze richting
nu werken ook de verkeersmiddelen.
Het is verder van de grootste beteekenis voor de politiek, dat
de diplomates in een vreemd land in onmiddellijke verbinding
met de regeering van hun moederland kunnen staan en dat zij
snel rapporten kunnen zenden, om even snel bevelen in ontvangst
te nemen. Hierdoor is hun zeIfstandigheid verminderd; de regeering kan nu een krachtiger politick voeren, die zich beter kan
aanpassen aan de verhoudingen van het oogenblik, maar eveneens
is de mogelijkheid van een haastige, ondoordachte politick toegenomen.
Ook in de binnenlandsche verhoudingen heeft de ontwikkeling
van de communicatiemiddelen een gunstigen invloed uitgeoefend.
De afstanden zijn kleiner geworden; de eenheid van het land
treedt duidelijker naar voren; de verschillende deelen van het
rijk smelten te zamen tot een sterker eenheid. Dit leidt ook tot
een groote ontwikkeling van den staat. De regeering kan op een
heel andere wijze dan vroeger het heele land overzien, zij houdt
een scherp oog op de inwoners en op de ambtenaren. Dit leidt tot
centralisatie en vaak ook tot bureaucratic; maar aan den anderen
kant komt er ook een levendiger verkeer tusschen de verschillende inwoners van het land; men kan rijksorganisaties vormen, die
op politick en economisch terrein een sterken druk op de regeering en op den enkeling kunnen uitoefenen. De publieke opinie
is in onze dagen een factor van de grootste beteekenis. Haar ontwikkeling echter danken wij voor een deel aan het betere onderwijs.
De beteekenis van den stoom en de electriciteit komt ook nog
op een andere manier aan den dag dan bij de communicatiemiddelen De industrie en de machines hebben met behulp van deze
krachten een positie ingenomen, welke veel grooter is dan vroeger.
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Fig. 50. Inwijding van den spoorweg van Neurenberg naar Fiirth (1835) . De eerste spoorweg op het vasteland van Europa.
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Het mijnbedrijf, de kolen-, de ijzer- en de olieproductie hebben
aan alle kanten voordeel getrokken van de tallooze uitvindingen
op velerlei gebied. De ontwikkeling van de springstoftechniek
heeft zoowel haar licht- als haar schaduwzijde gehad. De Zweed
Alfred Nobel, (1833-1896) de stichter van de Nobelprijzen, vond
in 1866 het dynamiet en daarna nog een heele reeks van andere
vreeselijke explosiemiddelen uit. Under de grootste uitvinders van
onzen tijd moeten wij ook den, naam van den Amerikaan Edison
noemen.
De techniek en de uitvindingen zijn ook op alle mogelijke wijzen
in den oorlog toegepast. Door den algemeenen dienstplicht zijn de
legers veel grooter geworden dan vroeger. Ook de wapenen zijn
vreeselijker. Het Mausergeweer (1866) en de groote snelvuurkanonnen (1897) hebben een volledige revolutie in de krijgstechniek ve*oorzaakt. De zeeoorlog met de pantserschepen (het
Dreadnought-type van 1906), de onderzeebooten, de torpedo's en
de kruisers stellen gedurig nog grootere eischen aan de techniek
en aan de uitvinders; de militaire uitgaven stijgen ook daardoor.
SOCIALE EN ECONOMISCHE VERHOUDINGEN.
De parlementaire ontwikkeling, waaraan vrijwel alle staten
deelnemen, is alleen mogelijk bij een hooge volksontwikkeling.
Volksscholen, wier taak het is, den kinderen een algemeene
onwikkeling bij te brengen en die tevens een grondslag leggen voor
een zekere vakkennis, werden in de meeste landen opgericht. Hierdoor hebben groote kringen lezen, schrijven en rekenen geleerd; en
in West- en Midden-Europa is het aantal der analphabeten d. w. z.
der personen, die niet lezen of schrijven kunnen, heel wat verminderd. In Oost- en Zuid-Europa, onder de Slavische en Romaansche volkeren, is de volksontwikkeling minder goed. Voor
de verdere vorming zorgen de verschillende vakscholen, hoogere
scholen en universiteiten en de toegang tot de openbare bibliotheken stelt personen, die zich voor een bepaald vraagstuk interesseeren, in staat dit aldaar nader te bestudeeren.
In denzelfden tijd, dat de volksverlichting grooteren omvang
heeft aangenomen, was de belangstelling voor den godsdienst in
sommige kringen verminderd. De critische geest, die zich gedurende de renaissance en den tijd der verlichting onder de hoogere
klassen had ontwikkeld, is nu ook in grootere volkslagen gevaren.
De sociaal-democratie heeft daar het hare toe bijgedragen. De
talrijke godsdienstige secten, die men vooral in de Engelsch spre-
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kende landen kan waarnemen, hebben wel is waar aan den eenen
kant de religieuze belangstelling doen toenemen, maar aan den
anderen kant hebben zij het geloof in een bepaalde- religieuze
autoriteit ondermijnd. Ook de wetenschap heeft haar aandeel
hierin gehad. De Engelschman Darwin (gestorven 1882) is een
van de verkondigers der ontwikkelingsleer; hij meende nl., dat
alle hoogere levensvormen uit de lagere zijn ontstaan. Zijn landsman Spencer (gestorven 1903) paste deze theorie op het sociale
gebied toe. Hij accentueerde vooral de beteekenis van de erfelijkheld en van het milieu voor alle levende wezens. Hij ontwikkelde
de leer van het recht van den sterkste in den strijd om het bestaan.
Aan den anderen kant heeft de teleurstelling, die gevolgd is op de
verwachting, dat de moderne moraalphilosophie vrijer en gelukkiger toestanden zou scheppen, den godsdienst weer grooten
invloed verleend in den modernen tijd.
De bevolkingscijfers van de voornaamste staten toonen groote
verschillen. De absolute bevolking was een paar jaar voor den
wereldoorlog aldus:
Rusland
Duitschland
Oostenrijk-Hongarij e
Groot-Brittannie en Ierland
Frankrijk
Italie
De Vereenigde Staten
Japan

128 mill.
65 mill.
51 mill.
46 mill.
40 mill.
34 mill.
90 mill.
53 mill.

Een nog grootere beteekenis dan deze cijfers betreffende de absolute bevolking hebben de cijfers, die het inwoneraantal per vierkanten K. M. aangeven. Onder de groote mogendheden is Engeland
het dichtst bevolkt met 146 inwoners per vierkanten K. M. Daarna
komen Italie en Duitschland met 121 en 120 inwoners per vierkanten K. M., terwijl Oostenrijk en Frankrijk respectievelijk 76 en
75 hebben. Het laatst aan de rij komen het geweldige Rusland
met slechts 25 inwoners per vierkanten K. M. en de Vereenigde Staten met 9, terwijl Japan niet minder dan 143 inwoners per vierkanten K. M. heeft. Dit bewijst, dat de dichtheid der bevolking in de
verschillende landen zeer varieert.
Een niet minder belangrijke statistiek is die, welke ons de jaarlijksche vermeerdering der bevolking laat zien. Ten gevolge van
den vooruitgang der hygiene en der medische wetenschap zijn de
sterftecijfers in de meeste landen lager geworden. De Engelsche
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dokter Jenner (gestorven 1823) vond het middel uit ter bestrij ding
van de pokken, de zoogenaamde vaccinatie, waardoor hij de
menschheid een machtig wapen in handen gaf in haar strijd met

Fig. 51. Station voor draadlooze telegrafie (Sainte Assise, Frankrijk).

een van de vreeselijkste ziekten. De Fransche onderzoeker Louis
Pasteur (gestorven 1896) was een van de grondleggers der bacteriologie, waardoor een helder licht is verspreid over het ontstaan

Fig. 52. Een Zeppelin.

en de verspreiding van zoo menige ziekte; hij is daardoor een van
de grootste weldoeners van de menschheid geworden.
De jaarlijksche bevolkingsaanwas in een land wordt bepaald
door de verhouding van de sterfte tot de geboorten. In de decennia,
die aan den wereldoorlog voorafgaan, was de bevolkingsvermeer-
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dering het grootst in Rusland, in de Vereenigde Staten en in
Duitschland; in Engeland was zij betrekkelijk gering en in Frankrijk nog veel geringer. In Engeland en Frankrijk waren de sterftecijfers niet hooger dan in die andere landen, maar de geboortecijfers waren er lager. In 1914 stierven
in Frankrijk 647, 549
menschen, terwijl er
594, 222 levende kinderen geboren werden. Dit beteekent
een vermindering
van 53,327 menschen.
Natuurlijk wordt een
dergelijke achteruitgang in vele landen
te niet gedaan door
een sterke immigratie; dit is dan ook
b. v. een der oorzaken van de bevolkingsvermeerdering
in de Vereenigde
Staten. Maar dit beteekent tevens, dat
er tal van vreemde
elementen in den
staat komen, die zich
niet altijd assimileeren aan de nieuwe
verhoudingen. Een
groat aantal vreemde elementen in een
staat leidt vaak tot
politieke en econoFig. 53. Postkoets in den St.—Gothardpas.
mische verwikkelingen.
Het dalende bevolkingscijfer in Frankrijk vindt niet zijn oorsprong in het feit, dat het Fransche ras zijn levenskracht heeft
verloren, maar in een bewuste beperking van het aantal kinderen
door het zoogenaamde tweekindersysteem. Voor den huisvader
beteekent het tweekindersysteem, dat zijn uitgaven voor de op-
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voeding niet te groot worden. Hij wil daarmede tevens bereiken,
dat zijn erfenis niet onder te veel kinderen wordt verdeeld. Maar
voor den staat is het tweekindersysteem volgens veler meening een
ongeluk. Het is duidelijk, dat wanneer het getal der zuigelingen
steeds minder wordt, de bevolking daardoor achteruitgaat. De
Fransche staat heeft dan ook op velerlei wijzen naar een uitweg
gezocht. Maar deze maatregelen zijn tot nu toe vrijwel vruchteloos geweest. Frankrijks bevolking is nog eenigszins op peil gehouden door de immigratie uit de naburige landen. Het leger is
aangevuld met zwarte en bruine soldaten. Maar een staat met een
dalend bevolkingscijfer en goede natuurlijke omstandigheden
trekt de menschen van alle kanten naar zich toe en de landhonger
van de naburige staten kan op kosten van zulk een land bevredigd

Fig. 54. Vliegmachine voor handelsdoeleinden.

worden. De verschillende bevolkingselementen, die vaak in hetzelfde land levee, hebben in de negentiende eeuw een reeks rationale oorlogen veroorzaakt, die gevoerd werden om den nationalen
eenheidsstaat te grondvesten. Het nationalisme speelde ondertusschen na 1878 een minder groote rol in de Europeesche politiek dan te voren. Maar in sommige landen bleef de nationale
tegenstelling bestaan, zooals b. v. in Engeland, in OostenrijkHongarije en in de Balkanstaten.
Om de beteekenis van de bevolkingsverhoudingen op de politiek
goed te begrijpen, is het noodzakelijk, een blik te werpen op
de oiiderlinge verhouding der staten. In de twintig j aar, die aan
den wereldoorlog voorafgingen, constateeren wij in Duitschland
de grootste toename der bevolking, t. w. een van vijftien millioen,
daarna komt Engeland met 10.000.000 en ten slotte Frankrijk met
3.000.000. Het is voor de regeeringen een zeer lastig vraagstuk ge-
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weest om al deze menschen aan voldoenden arbeid te helpen.
De Engelschen hadden groote arbeidsgebieden door hun handel
en industrie, door hun geweldige handelsvloot en door hun enorme
kolonien. Voor Duitschland was het probleem echter heel wat
moeilijker. Duitschland is een dichtbevolkte continentale staat.
Zijn handelsvloot telde in 1890 nog maar 11/2 millioen ton, d. w. z.
omstreeks 1/7-deel van de Engelsche handelsvloot, die 9 1/2 millioen
ton telde. Ook Duitschlands mijnbedrijven en zijn industrie waren
toen juist opgekomen. In het begin van de jaren om en nabij
1890 leefde ongeveer 45 % van de Duitsche bevolking van de industrie en het mijnbedrijf, terwij1 de Engelsche industrie
68 % van de bevolking een bestaan verleende. De ijzer- en kolenproductie van Duitschland bedroeg in lien tijd slechts de
helft van die van
Engeland. Eerst in de
j aren omstreeks 1880
begon Duitschland kolonien te stichten. Toi
nu toe had de bevolking haar heil ir
eigen land of in emigratie moeten zoeken
Naast het probleem
van de overbevolking_
zijn die van de groot55. De Transatlantic "Paris", terwijl men met
industrie en van de Fig.
den bouw bezig is. Is in 1921 voltooid, 234 Meter
industrialisatie belang, verplaatst 36150 ton.
langrijke factoren in
de wereldpolitiek. De ontwikkeling van de grootindustrie in den
eigenlijken zin des woords valt in de negentiende eeuw. In de
eerste decennia dezer eeuw is in Engeland de grootste ontwikkeling verkregen, omdat men daar het eerst van de stoomkracht
gebruik maakte en omdat men daar over de grootste voorraden
kolen beschikte. De kleeding- en ijzerindustrie trokken de Engelsche bevolking van het platteland naar de steden. In den aany ang der negentiende eeuw verkeerden de arbeiders in een vreeselijken toestand. Kinderen werkten in de mijngroeven, j a, er waren
kinderen van vier jaar onder. Onder slagen duwden zij de mijnwagens door de gangen, waar volwassenen zich niet konden bewegen. Er waren er onder die vierj arige kinderen, die tien a veertien uur per dag werkten. Door de armoede in de groote steden werden tallooze kleine kinderen naar de kolendistricten gedreven,
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waar ze hun ondergang tegemoet gingen. De vrouwenarbeid was
een tweede schandvlek voor de industrie en de meedoogenlooze
concurrentie tusschen de kapitalisten maakte de positie van deze
industrieele arbeiders in den tredmolen nog erger. Toch dwongen
omstandigheden hen hier te blijven; wij bedoelen den achteruitgang van den Engelschen landbouw. In alle landen, waar de grootindustrie haar intrede deed, kwamen soortgelijke verhoudingen
voor. Uit de lichamelijke en moreele ellende, die de kindsheid
van de grootindustrie kenmerkt, rezen de coOperatie en de yakvereenigingen op, die zich ten doel stelden om aan de arbeiders
den steun te verleenen, welke een hechte organisatie altij d biedt.
Het doel van de vakvereenigingen bestaat niet alleen in het regel en
van de arbeidsvoorwaarden; zij verleenen ook steun op ander gehied. De vakvereeniging ontstond in Engeland en sloeg omstreeks
1880 wortel in de meeste landen van Europa. Sedert dien tijd zijn

Fig. 56. De Transatlantic "France" (Links, met een verplaatsing van 27200 ton.
Daarnaast de "Olympic" van de White Starline. Verplaatst 45000 ton.

de vakvereenigingen niet alleen economische, maar ook politieke
factoren, waar men rekening mee moet houden.
Ten einde zich te verdedigen tegen de wapenen der arbeiders,
zooals staking en boycot, hebben de werkgevers zich eveneens in
bonden aaneengesloten, die vaak in hun strijd tegen de arbeiders
in de uitsluitingen hun hell zoeken. Andere vereenigingen, die van
de grootste beteekenis zijn voor de economie en de politiek, zijn
de trusts. Zij verbinden de ondernemingen van de grootindustrieelen tot onderlinge prijs- en productieregeling, terwiji ook de
groote financiers hier belang bij hebben; zoo bestaan er staaltrusts, olietrUsts enz.
Het industriewezen heeft ook nog andere maatschappelijke verschijnselen in het leven geroepen, waarvan de sociaal-democratie
en het anarchisme de belangrijksten zijn. De sociaal-democratie
steunt op de leer van Marx, volgens welke de historische ontwikkeling bepaald wordt door de wijze, waarop de goederen worden
geproduceerd en verdeeld. Het kapitalisme voert tot den klassen-
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strijd tusschen bourgeoisie (oorspronkelijk beteekent dit den burgerstand, later werd dit woord gebruikt om de klasse der kapitalisten aan te duiden) en het proletariaat (de bezitloozen). Het
"Communistisch Manifest", geredigeerd door Marx in 1848, sluit
met de woorden "Proletariers aller landen, vereenigt U". De
sociaal-democratie draagt een internationaal karakter. In 1864
sloten de arbeiders-organisaties uit verschillende landen zich bij
elkaar aan, onder den naam "De Internationale". Het jaar te
voren had Lasalle de algemeene Duitsche arbeidersvereeniging
gesticht, een politieke partij op socialistischen grondslag, die van
de grootste beteekenis werd. De organisatie was nationaal en dit
maakte, dat een deel van de partij in 1869 een aparte sociaaldemocratische arbeiderspartij stichtte, die een deel van de Internationale vormde. Het internationalisme,
waarvan de sociaal-democraten de tolken
waren, was inmiddels niet zeer sterk en
maakte bij het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 bankroet, toen het nationalisme de gemoederen geheel bleek te
beheerschen.
Voor de ontwikkeling van de maatschappij is de sociaal-democratie van groote beteekenis geweest. Reeds in 1889 begonnen de sociaal-democraten regelmatig
hun congressen te houden, waar men de
Fig, 5 7. Alfred Nobel.
lijnen vaststelde, die de internationale arbeiderspolitiek te volgen had. Het programma, dat de Duitsche
sociaal-democraten op hun congres te Erfurt opstelden (1891), is
ook in andere landen aangenomen. De voornaamste eischen van
dit congres waren naast tal van punten, die de bescherming van de
arbeidersklasse op het oog handen, de volgende : Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen boven de twintig jaar; recht voor
het y olk om zelf zijn wetten aan te nemen of te verwerpen, zelfbestuur in de administratie; een algemeene volksmilitie in plaats
van de staande legers, recht voor het yolk om over oorlog en vrede
te beslissen; arbitrage in internationale kwesties. Marx hernieuwde de catastrophen-theorie, volgens welke de proletariers langs
revolutionnairen weg de macht in handen zouden krijgen, terwijl
de productiemiddelen in het bezit van den staat zouden komen.
De catastrophen-theorie heeft heel wat onrust veroorzaakt. Inmiddels had Lasalle reeds ingezien, dat de sociaal-democratie
met de uitbreiding van het kiesrecht en met haar grooteren in-
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vicked in den rijksdag langzamerhand vele gewenschte hervormingen kon doorvoeren. In Engeland verklaarde Ramsay MacDonald, een van de leiders van de partij na 1900, die in 1924 premier werd van het eerste arbeiders-ministerie in Engeland: "Het
socialisme is een evolutie, geen revolutie en zijn strijdplaats is
het parlement. Het socialisme is een richting, een tendens, geen
absoluut dogma, het verandert van, geslacht tot geslacht in zijn
uitdrukkingsvormen". Zoo is de sociaal-democratische par ti j
overal meer een reformatiepartij dan een revolutionnaire partij
geworden.

Fig. 58. Vliegmachine.

Het anarchisme daarentegen is een zuiver revolutionnaire beweging, die onbeperkte vrijheid voor den enkeling eischt en die
al het particulier eigendom en alle staatsinstellingen wil afschaffen. De heerschappij van den staat over het individu, aldus leert
het anarchisme, is niets dan tirannie. Daardoor bestaat er een
sterk antagonisme tusschen het anarchisme en het socialisme. Het
woord anarchie beteekent feitelijk regeeringsloosheid. De meer
idealistisch-anarchistische richting, die de Rus graaf Leo Tolstoi
(gestorven 1910) voorstond, is in de politiek minder naar voren
gekomen, dan de richting, die door aanslagen en moorden op de
staatsoverheden en andere hoogstaande personen een revolutionnair terrorisme uitoefent. De laatstgenoemde richting is die,
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Welke men gewoonlijk met het woord anarchisme aanduidt. De
stichter van die leer was de Rus Bakoemin (gestorven 1876). Het
anarchisme vond zijn besten voedingsbodem in de armste landen,
zoo b. v. in Rusland, Italie en Spanje. Onder de offers van de
anarchisten noemen wij hier den Franschen president Carnot
(1894), de Oostenrijksche keizerin Elizabeth (1898), koning Umberto van Italie (1900) en den Amerikaanschen president Mac Kinley (1901). Dit anarchisme vormt de grootste tegenstelling met
de leer van Tolstoi, volgens -wake de menschen de boodschap
van het Christendom betreffende lief de en broederschap moeten
volgen, willen zij eendrachtig te zamen leven.
Het syndicalisme is een arberdersbeweging, die eveneens in de
laatste jaren vooral in de Romaansche landen een groote uitbreiding heeft gekregen. De naam komt van het Fransche woord voor
vakvereeniging "syndicat". De syndicalisten staan tusschen de
socialisten en de anarchisten in. Zij willen alle macht in handen
brengen van de vakvereenigingen, die de productiemiddelen moeten overnemen. Deze taak kan niet op den staat rusten en daarom
verwerpt het syndicalisme ook het parlementarisme. Al deze opvattingen strijden met het socialisme. Evenals de anarchistei
willen ook de syndicalisten de staatsmacht vernietigen. Zij hopen
hun doel te bereiken door het voeren van een ononderbroken
klassenstrijd; naast stakingen en boycots staan ook de zoogenaamde ca' canny, dit is het opzettelijk langzaam werken, de sabotage,
d. i. het vernielen van machines, op hun programma. Zij nemen
over het algemeen hun toevlucht tot het veroorzaken van schade,
hetzij binnen, hetzij buiten de grenzen van de wet. Daar het syndicalisme in het militairisme den sterksten steun van den staat
ziet, is het zijn voornaamste doel dit te verzwakken. Daarom
is de anti-militairistische propaganda ook een gewichtige schakel
in zijn werkzaamheid.
De moderne sociale politiek, die in de meeste cultuurstaten geleid heeft tot arbeidersbescherming, tot een arbitrage tijdens arbeidsgeschillen en tot rechtvaardiger belastingverdeeling, is in de
wereld geroepen door den wensch de sociale misstanden te verbeteren, die in den loop der j aren steeds meer op den voorgrond
zijn gekomen. Die hervormingen hebben de 'eiders, der arbeidersklassen tot een belangrijke, politieke machtspositie gebracht, die
niet alleen grooten invloed uitoefent op de binnenlandsche verhoudingen, maar ook op de buitenlandsche politiek.
Een van de grondgedachten der vrijhandelspolitiek is, dat men
daarmee de economische conflicten tusschen de staten wil doen
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ophouden, hetgeen het handhaven van den wereldvrede ten gevolge moet hebben. leder land kon zich dan specialiseeren op de
bedrijven, die in overeenstemming zijn met zijn natuurlijke hulpbronnen. Op deze wijze zou alle ongezonde concurrentie tusschen
de verschillende landen ophouden. De export en de import zouden
hun natuurlijken loop volgen zonder door tollen gehinderd te worden. Men heeft immers de ervaring, dat hooge beschermende rechten een geweldige productie ten gevolge hebben, maar dat de afzetmogelijkheden dezer producten juist daardoor kleiner worden.
Het blijkt voorts, dat de industrie van een land wel door bescherming bevorderd kan worden, maar dat door gebrek aan concurrentie de kwaliteit der producten vaak achteruitgaat.
Het zwakke punt in het systeem van den vrijhandel is wel, dat
haast iedere staat gedwongen is bepaalde waren in te voeren. De
wensch naar "autarkie", d. w. z. naar een toestand, waarin een
staat binnen eigen grenzen voor zich zelf kan zorgen, wordt steeds
sterker. Een industrieel land, dat in vredestijd zijn levensmiddelen importeert, komt tijdens een oorlog in een gevaarlijke positie;
het kan dan zijn industrieele producten niet verkoopen en dientengevolge Been levensmiddelen voor zijn inwoners koopen. Voorts
kan de ontginning van den natuurlijken rijkdom van een staat
verhinderd worden door import uit een land, dat al een grooten
voorsprong in den economischen strijd heeft, daar het in het bezit
is van een rijk ontwikkelde nijverheid. Een land dat b. v. in het
bezit is van veel kolen en ijzer, kan door den invoer van goedkoope buitenlandsche ijzerproducten verhinderd worden dezen
rijkdom van eigen bodem volledig te exploiteeren. De snel groeiende bevolking is een andere hinderpaal voor het systeem van den
vrijhandel. De inwoners kunnen zich niet overal bezig houden
met landbouw, mijnbouw, veeteelt of handel. Goedkoope arbeidskracht lokt een industrie aan en met de bevolking moet ook de
industrie groeien, willen de werklooze arbeiders niet gedwongen
worden te emigreeren.
Het kan ons daarom niet verbazen, dat Engeland tot op onze
dagen met groote consequentie het systeem van vrijhandel heeft
gehandhaafd. Het beschikte over kapitaal, over eeuwenoude handelsverbindingen en over een rijk ontwikkelde industrie, die in
staat was om het heele vasteland te voorzien. Even natuurlijk
was het, dat de Vereenigde Staten en Rusland zich nooit tot den
vrijhandel aangetrokkcn voelden. De Vereenigde Staten moesten
door tollen hun opkomende industrie tegen de Engelsche concurrentie beschermen. De republikeinsche partij, die in den bur-

Fig. 59. Slagschip.
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geroorlog gezegevierd had (1861-1865) moest de opkomende industrie van de noordelijke staten beschermen. De protectionistische ontwikkeling in de Vereenigde Staten bereikte in 1890 haar
hoogtepunt met de Mac-Kinley-wet. Rusland had in 1860 zijn tollen
wel verlaagd, maar het handhaafde ze sedert 1877 weer meer
systematisch. Door den export van industrieproducten uit de Vereenigde Staten en van landbouwproducten uit Rusland en ZuidAmerika zagen de Europeesche staten hun bedrijfsleven bedreigd,
zoodat zij in de jaren tusschen 1870 en 1880 tot een protectionistische handelspolitiek overgingen. Italiö en Oostenrijk verhoogden reeds in 1878 hun tollen. In het volgende jaar ging Duitschland definitief tot het protectionisme over en ook Frankrijk voerde
sedert 1881 een protectionistische politiek. Bismarck was in de
jaren tusschen 1860 en 1870 nog een voorstander van den vrijhandel geweest. De Duitsche industrie beleeide echter omstreeks 1875
een moeilijke crisis; men eischte bescherming wegens de concurrentie van Engeland en de Vereenigde Staten. Evenals de Fransche
waren ook de Duitsche boeren misnoegd over de groote hoeveelheid koren en vee, die uit Rusland en Amerika binnenstroomde
en die dalende prijzen in de landbouwbedrijven ten gevolge had.
Maar Duitschland en Frankrijk gingen niet alleen tot het protectionisme over om de rationale industrie en den landbouw te beschermen. De inkomsten uit de indirecte belastingen speelden een
groote rol in de financien van den staat en na den oorlog van
1870 gebruikte Frankrijk het protectionisme om daarin verbeteringen aan te brengen. Na het congres van Berlijn in 1878 stond
Duitschland in een minder goede verhouding tot Rusland dan te
voren. Ja, Bismarck begon zelfs bevreesd te worden voor een
oorlog tegen Frankrijk en Rusland, een oorlog aan twee fronten.
Met een zoo dreigend zwaard boven zijn hoofd moest hij het leger
versterken en om geld daarvoor te krijgen verhoogde de rijksdag
op zijn voorstel het toltarief in 1879. Door al die verhoogde tollen
ontstonden er nieuwe geschilpunten in de wereldpolitiek. De
diplomatie kon nu die tollen als waxen gebruiken, of — en dit
was doelmatiger — zij kon handelstractaten sluiten, waarbij de
betreffende staten zich tegenover elkander verplichtten om elkander in de tolaangelegenheden als "de meest begunstigde natie" te
behandelen.
Door hun groote hoeveelheid ruw materiaal en door hun steeds
toenemende bevolking streefden tegen het einde van de negentiende eeuw de Vereenigde Staten en Duitschland Engeland in
vele opzichten voorbij, hetgeen gedeeltelijk met de toepassing van
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het protectionistisch systeem samenhangt. Reeds in 1890 was de
ijzerproductie van de Vereenigde Staten grooter dan die van
Engeland; in 1913 produceerden de Vereenigde Staten Brie keer
zooveel ijzer als Engeland, terwijl Duitschland, dank zij het erts
in het veroverde Lotharingen, dubbel zooveel als Engeland produceerde. In 1913 was de kolenproductie van Duitschland bijna
zoo groot als die van Engeland, terwijl de Vereenigde Staten bijna
de dubbele hoeveelheid van Engeland produceerden. In betrekking tot den handel in industrieele producten nam Engeland in
1913 nog de eerste plaats in, gevolgd door Duitschland, de Ver-

Fig. 60. Godsdienstoefening op den Transsiberischen spoorweg van uit een
spoorwagen.

eenigde Staten en Frankrijk. Maar Engelands heerschappij werd
ernstig door Duitschland bedreigd. Dit blijkt duidelijk uit een
vergelijking tusschen den export en den import van industrieele artikelen. Duitschlands export bedroeg ongeveer 8 milliard mark;
zijn import ongeveer 3 milliard; het exportcijfer bedraagt dus 5
milliard meer dan dat van den import. Voor Engeland hebben wij
de volgende getallen; 9, 5 1/2 , 31/2 ; voor de Vereenigde Staten, 6, 4, 2;
voor Frankrijk 4, 3, 1. Wij zien dus, dat Duitschland het grootste
exportsurplus had; daarop volgden Engeland, de Vereenigde Staten en Frankrijk. Daaruit volgt tevens, dat de positie van de Engel-
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sche industrie op de wereldmarkt in belangrijke mate was achteruitgegaan. In den wereldhandel nemen wij hetzelfde verschijnsel
waar. In 1890 bedroeg Duitschlands aandeel aan den wereldhandel 11 %, dat van Engeland 20% en dat van Frankrijk eveneens
11 % . In 1912 was Duitschlands aandeel tot 13 % gestegen, dat van
Engeland was tot 16 1/2 % en dat van Frankrijk tot 9% gedaald.
De groot-industrie en de uitbreiding der ondernemingen vergrootten het nationale vermogen en veroorzaakten een sterke opeenhooping van kapitaal. Bij het uitbreken van den wereldoorlog
was Duitschland de grootste kapitaalmacht in Europa; het had
zoowel Engeland als Frankrijk ingehaald. Naast de overbevolking
en de groot-industrie vormt de kapitaalconcentratie een van de belangrijkste drijfkrachten in de internationale ontwikkeling. Het
geld moet voor economische ondernemingen worden besteed om
het kapitaal een genoegzame winst te verschaffen. Voor het kapitaal geldt hetzelfde als voor de bevolking; ook het kapitaal vindt
geen voldoende plaatsruimte binnen de grenzen van het eigen land
en het richt zich daarom naar het buitenland, vaak ook naar de
kolonien, waar groote winstmogelijkheden zijn. Evenals de emigranten der verschillende staten naar verre landen stroomen, zoo
stroomt ook het kapitaal uit de verschillende landen naar de kolonien. Er ontstaat een wedstrijd tusschen de kapitalisten over
handelsrechten, over tollen en over arbeidsmogelijkheden. De kapitalisten doen een beroep op den diplomatieken steun hunner
regeeringen en zoo worden economische conflicten van particuliere ondernemers met elkaar en met de vreemde staten politieke moeilijkheden tusschen de verschillende regeeringen, die de'
belangen harer onderdanen willen beschermen. Het grootkapitaal
is daarom een machtige factor in de wereldpolitiek.
POLITIEKE FACTOREN.
Als reactie op de wereldpolitiek van Napoleon braken in het
begin van de negentiende eeuw in de verschillende landen van
Europa allerlei nationale bewegingen uit. Deze nationale beweging streefde er naar om de volkeren van eenzelfde nationaliteit
in een rijk te vereenigen, of om een rijk te splitsen, waar verschillende nationaliteiten te zamen woonden. Het moderne imperialisme steunt op het zelfbewustzijn van de groote naties, maar het
streeft tegelijkertijd naar het bouwen van andere fundamenten
voor den staat dan de nationale beweging van vroeger dit gedaan
heeft.
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Reeds in de middeleeuwen kwam de grootsche gedachte op, om
verschillende volkeren en staten onder een schepter te vereenigen;
en daarnaast bestond een opvatting, dat aan den paus de heerschappij over de heele wereld toekwam. In het moderne imperialisme treedt nu de gedachte aan een wereldmonarchie in een
nieuwen, nationalen vorm naar voren. Het woord imperialisme
hangt samen met het Latijnsche woord imperium, waarmede de
Romeinen hun keizerrijk aanduidden. De mogendheid, die in onze
dagen, wat haar omvang aangaat, het best met het Romeinsche
rijk is te vergelijken, is Engeland met zijn kolonien. In de naamsaanduiding van dit onmetelijke rijk "the British Empire" vinden
wij het woord imperium terug. Dat is zeer karakteristiek. Men
noemt imperialisme
dus de politiek, die er
naar streeft yolksgroepen buiten eigen
grenzen door allerlei
machtsmiddelen onder zijn . bestuur te
brengen. Maar dit imperialisme treedt onder verschillende vormen op en zijn doel
en middelen zijn
slechts met groote
moeite volledig aan te
geven.
Het imperialisme is
Fig. 6 1 . Pasteur in zijn laboratorium.
een karakteristieke
trek in de politiek van alle groote mogendheden in het begin van
de twintigste eeuw. Het streven van de verschillende groote mogendheden naar autarkie moet een van de belangrijkste oorzaken
genoemd worden van dit imperialisme. De expansie is er op gericht nieuwe landen te verwerven, die het moederland van ruwe
producten, waar zijn industrie behoefte aan heeft, kunnen voorzien en die dit moederland de levensmiddelen kunnen verschaffen,
die het zelf niet kan voortbrengen. De nieuwe landen bieden ook
plaats voor het bevolkingsoverschot van het moederland en zoo
ook aan het groeiende kapitaal, terwijl er voor de inheemsche
exportartikelen een prachtig afzetgebied gevonden is.
Er zijn natuurlijk tal van schaduwzijden aan het imperialisme
verbonden, maar lichtkanten ontbreken ook niet. Zoodra
VI 8
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een rijk zich van nieuve gebieden meester maakt, legt het zich
ook met kracht op de 1: ewerking van den grond toe. En zelfs
daar, waar het met roof en geweld is opgetreden, is er toch .7.-)
den duur een belangengemeenschap ontstaan tusschen het moederland en de nieuwe bezittingen.
Het politieke imperialisme gaat hand aan hand met het economische, ja, meestal gaat het zoo, dat het economische imperialisme ongemerkt in het politieke overgaat. Eenige kapitalisten
van een groote mogendheid beleggen b. v. hun kapitaal in buitenlandsche ondernemingen, waaraan wel is waar een groot risico
verbonden is, maar die toch ook uitzicht openen op enorme verdiensten. Er ontstaat b. v. een economische crisis in een vreemd
land en een groote mogendheid grijpt in. De wijze, waarop Engeland zich van het
Suez-kanaal meester
maakte en de annexatie van Egypte en den
Egyptischen Soedan
zijn een goed voorbeeld van deze beide
vormen van -het imperialisme.
Een imperialistische
politiek kan alleen gevoerd worden door
groote mogendheden.
Fig. 62. Het groote laboratorium in het Pasteur- Hierbij komen ook
instituut. duidelijk haar verschillende belangen aan het daglicht. Oostenrijk-Hongarije, dat
een continentale staat was, streefde er naar om een deel van het
Balkanschiereiland te veroveren, teneinde toegang tot de zee te
krijgen. Italie streefde eveneens naar meerdere havens aan de
Middellandsche Zee. Rusland wierp rooflustige blikken op het
Balkanschiereiland en op Oost-Azie, Duitschland op de Russische
Oostzee-provincies, Engeland en Frankrijk waren in overzeesche
gebieden op een koloniale expansie aangewezen, waar ook Duitschla:nd als mededinger optrad. Zoo lang er plaats genoeg was in
.deze kolonien, zoo lang behoefden zij ---- evenmin als dit in de
middeleeuwen geschiedde — hun vlag niet te hijschen, om te
kennen te geven, dat deze landen van hen waren : aanleidingen
tot koloniale geschillen deden zich dan ook nog niet voor. Maar
in de jaren omstreeks 1890 begon dat deel van de wereld, waar
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de Europeanen hun voeten nog niet hadden neergezet, te slinken..
Men moest nu tot andere veroveringsmethoden zijn toevlucht nemen, die meer in stilte, maar toch niet minder krachtig werkten.
Men sprak niet langer over kolonisatie; in plaats daarvan gebruikte
men de woorden "belangensferen" en "protectoraten". Zulke gebieden waren schijnbaar onafhankelijk, maar in wezen waren zij
geheel afhankelijk van de Europeesche mogendheden, die haar geld
in den vorm van staatsobligaties daarin hadden gestoken, of die
den bouw van spoorwegen, den aanleg van kanalen en andere ondernemingen bevorderden, om te lien einde monopolies en andere
voordeelen te verkrijgen. De staten, die in zulk een vreemd land
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Fig. 63. De emigratie uit Europa.

geen bevoorrechte positie innemen, eischen een "open-deur-politiek", d. w. z. zij willen, dat alle naties dezelfde economische rechten zullen krijgen. Zoo geeft het koloniale vraagstuk aanleiding
tot tal van conflicten tusschen de groote mogendheden.
Het aandeel van het grootkapitaal aan de internationale oorlogen
is zeer moeilijk vast te stellen, daar deze zij de van het bedrijfsleven
meestal verborgen blijft. Alle groote mogendheden — de Vereenigde Staten incluis — hebben haar buitenlandsche politiek steeds aan
de openbare controle weten te onttrekken. De buitenlandsche politiek heeft — en dit is al zeker sedert onheugelijke tijden het geval — haar grootste triomfen behaald, wanneer zij door enkele per-
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sonen werd geleid en wanneer er werd gezorgd, dat het parlement
daar geen invloed op kon uitoefenen. Behalve de geheime buitenlandsche politiek heeft ook de snelle communicatie door telegraaf
en dagblad de nervositeit onder de staten vergroot. De algemeene
spanning op politick en economisch gebied, die dit eeuwig oorlogsgevaar met zich bracht, maakte tevens, dat men geneigd was, om
steeds grootere sommen voor de
oorlogsuitrustingen toe to staan. De
officieele sommen op de staatsbudgetten zijn maar een deel van
de uitgaven, die de oorlogstoerustin(len
eischten. Verschillende milib
taire uitgaven staan onder andere
posten en bovendien moet er rekening worden gehouden met de
groote verliezen aan arbeid, die
een algemeene dienstplicht steeds
met zich brengt. Alle landen hebben in het tijdvak van 1880-1900
hun oorlogsbudget bijna verdubbeld. Terecht noemt men den tijd
van 1880-4914 dan ook "de periode van den gewapenden vrede".
Van groote beteekenis voor jiet imperialisme was het ook, dat de afzonderlijke staten zich aan het
eind van de negentiende eeuw tot
sterke nationale eenheden consoFig. 64. De Eiffeltoren in Parijs, lideerden. Men eischte met, steeds
300 Meter hoog, het hoogste gebouw ter wereld. Gebouwd van grooter nadruk, dat de burgers zich,
1887-1889 door den Franschen evenals de buitenlandsche elemeningenieur Eiffel.
ten, die zich toevallig in een staat
bevonden, naar de bevelen van den
staat zouden richten. De concentratie om den staat is steeds grooter geworden. Het imperialisme heeft de tegenstelling tusschen
kleine en groote mogendheden steeds verscherpt. Slechts bij een
zeldzame gelegenheid konden de kleine mogendheden een actieve
rol spelen in de internationale politiek. Daarentegen waren zij
niet zelden het voorwerp van de meer of minder vriendschappelijke
belangstelling van de groote mogendheden, waardoor zij dan een
zekere passieve rol konden vervullen. Het was een kleine staat,
die het vuur van den wereldoorlog deed oplaaien.
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Het militairisme en de alliantiepolitiek, die zoo lang den vrede
hebben kunnen handhaven en tegelijk bedreigen, vormden tevens
een vruchtbaren bodem voor de vredesbeweging, die in dezen tijd
zoo sterk is gegroeid, dat zij reeds de heele wereld omvat.
DE VREDESBEWEGING.
De gedachte aan een eeuwigen vrede is al heel oud. In den
nieuwen tijd interesseerden zich de mannen van de "Verlichting"
sterk voor de vraag, of een wereldvrede tot stand kon komen. De
groote Duitsche philosoof Kant schreef in den tijd, dat de laatste
verdeeling van Polen tot stand kwam, een beroemd boekje "over
den eeuwigen vrede". Hij meende, dat men tot dezen vrede kon
komen door de staande legers of te schaffen, waarna de vrije Staten zich moesten aaneensluiten om de rechten van het yolk te
waarborgen. Onder hen, die in de negentiende eeuw het sterkst
voor den vrede hebben gepleit, behoorden Bertha von Suttner
(1843-1904) met haar roman "De wapens neer" (1860), Leo
Tolstoi en Fried (1864--1922), welke laatste in tal van geschriften
een heldero uiteenzetting heeft gegeven van de vredesgedachte. In
dit verband moeten wij ook nog den naam noemen van den Russischen bankier von Bloch (gestorven 1902), die omstreeks 1890
een wereldberoemd boek heeft geschreven. "De oorlog in de toekomst", waarin hij ons een schrikheeld geeft van de nieuwe oorlogstechniek, zooals die dan ook in den wereldoorlog bewaarheid
is. "De oorlog", zoo zegt hij, "is de zelfmoord der staten".
Vele particuliere vereenigingen en congressen hebben voor den
vrede gewerkt; het aandeel van de sociaal-democratie aan deze
vredesgedachte hebben wij boven reeds besproken. De sociaaldemocratie bestreed het militairisme daarom ook zoo krachtig, om.dat zij dit als een steun van het gehate kapitalisme beschouwde.
De arbeiderscongressen bespraken vaak de vraag, of een oorlogsverklaring niet met een algemeene staking moest worden beantwoord, een gedachte, die bij het uitbreken van den wereldoorlog
niets uitwerkte. In 1880 werden er in verschillende landen tal van
vredesvereenigingen gesticht, die een geheele reeks congressen
hielden. Het middelpunt van deze vereeniging vormde de Engelsche vredesorganisatie, die in 1880 door Hodgson Pratt (1824—
1907) was gesticht. Dank zij haar, nam de vredesbeweging een
internationaal karakter aan. Te Bern werd het internationale
_bureau voor den vrede opgericht (1891).
Een groot aandeel aan de internationale vredesbeweging had de
inter-parlementaire unie, die in 1889 door het Engelsche parle-
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mentslid William Randal Cremer (1829-1908) werd gesticht.
Deze unie werd een orgaan voor de vredesvrienden uit de parlementen der verschillende landen. De unie stond in nauw contact
met de parlementen in de verschillende landen en kon op deze
wijze eenigen invloed op de politiek uitoefenen.
In de geschiedenis van de vredesbeweging neemt het jaar 1889'
een voorname plaats in. Toen toch vond een internationaal soci alistisch congres plaats, het eerste van een lange rij. Tij dens de
wereldtentoonstelling in Parijs werd het eerste internationale vredescongres gehouden en daar ontstond ook .de interparlementaire
unie, die tot op heden bestaat. Het doel van de vredesbeweging
bestond daarin, dat men de staten wilde opwekken, om hun uitrustingen te verminderen en om bij internationale geschillen de
uitspraak van den scheidsrechter op te volgen. In het Engelsche
lagerhuis ijverde Cremer er voor, dat Engeland met de Vereenigde
Staten een arbitrage-tractaat zou sluiten. Engeland had trouwens,
al vroeger dien weg ingeslagen bij gelegenheid van de Alabamaffaire in 1872; Bij de besprekingen in het parlement verdedigde
Gladstone het denkbeeld, dat men een internationale rechtbank
moest oprichten; de staten konden dan naar vrije verkiezing hun
gedingen voor die rechtbank brengen. Deze woorden vonden weerklank in vele landen. Er werden sedert 1880 heel wat arbitragetractaten gesloten. In 1898 vaardigde de tsaar van Rusland, Nicolaas II, een manifest uit, waarbij hij een conferentie bijeenriep, ten einde over het verminderen der oorlogstoerustingen te
spreken.
Het manifest van den tsaar vond zijn oorsprong niet in zuiver
ideeele motieven. De Russische minister van oorlog wilde in 1898.
de Russische artillerie uitbreiden, maar de minister van financien,
Witte, verzette zich daar krachtig tegen, omdat de financien dit
niet toelieten. In de verschillende staten werd het oorlogsbudget
niet bepaald naar den toestand van de eigen middelen, maar naar
dat van de naburige staten. Dit was dan ook de reden, dat detsaar met dit voorstel kwam. In de uitnoodiging tot deze conferentie werd het verlangen naar den wereldvrede in duidelijke
termen uitgedrukt. "De handhaving van den vrede is het hoogste
doel van de internationale politick. In naam van den vrede hebben groote staten machtige verbonden met elkaar gesloten. Maar
om beter den vrede te kunnen bewaren, hebben de staten hun militaire machtsmiddelen op ongekende wijze vergroot en zij gaan
daarmee door zonder voor een offer terug te deinzen. Maar al
deze pogingen hebben toch niet het resultaat opgeleverd, dat men_
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Fig. 65. Amerikaansche wolkenkrabber.

120

DE NIEUWE GRONDSLAG VOOR DE WERELDPOLITIEK

daarvan verwachtte; de vrede is er niet door verzekerd". De oorlogsvoorbereidingen eischten een groot deel van het geestelijk,
lichamelijk en economiscli volksvermogen. "Honderden millioenen
worden uitgegeven voor het aanschaffen van de vreeselijkste verdelgingsmiddelen, die vandaag nog als het laatste woord van de
wetenschap worden beschouwd, maar die morgen al weer verouderd zijn, omdat men nog vreeselijker middelen heeft uitgevonden. De wapenen beantwoorden daarom steeds minder en minder
aan hun doel. De economische crisis ontstaat voor een groot deel
door deze geweldige oorlogslasten en het leger is in onze dagen
een steeds drukkender last voor het yolk. Indien men op dezen weg
voortgaat, moet dit tot een catastrophe
leiden, wier verschrikkingen ieder mensch
doen huiveren".
Het manifest sprak eigenlijk alleen maar
over de beperking der oorlogsvoorbereidingen. Menigeen twijfelde dan ook aan
de resultaten van deze komende vredesconferentie en velen deelden de meening
van den Duitschen historicus Mommsen,
die er spottend van zei : "Het is een drukfout in de wereldgeschiedenis".
Het vredesbureau te Bern en de interparlementaire unie hadden de aandacht
al gericht op het vraagstuk van de Internationale arbitrage. Dank zij het werken
Fig. 66. Jozef Chamberlain,
van deze vredesvrienden, besloot de conEngelsch minister van kolonien van 1895-1903. ferentie ook dit vraagstuk op haar programma te plaatsen en dit redde haar van
een volledig fiasco.
Op den geboortedag van den tsaar, 18 Mei 1899, kwam de conferentie in Den Haag bij elkaar. 26 Mogendheden waren vertegenwoordigd; alle Europeesche landen en bovendien nog Japan, China, Siam, Perzie, Turkije, de Vereenigde Staten en Mexico. Zooals
te verwachten was, liep de beperking van de oorlogstoerustingen
op niets uit. Tijdens de conferentie hield keizer Willem II een van
zijn tallooze redevoeringen, waarmede hij altijd onrust verwekte;
hij zei daarin o. a., dat "Een scherp geslepen zwaard de beste
garantie voor den vrede is".
Had de conferentie zich alleen met dit vraagstuk bezig gehouden,
dan zou zij volledig mislukt zijn, maar zij bereikte toch nog een
resultaat van groote beteekenis op het gebied van het volkenrecht.
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Bij de conventie van Geneve in 1864 was het "Roode Kruis" opgericht. Tal van staten hadden zich verplicht om tij dens den oorlog
de vlaggen en de ambulances van het Roode Kruis te eerbiedigen,
waardoor het harde lot van de zieken en gewonden eenigszins verzacht werd. De Haagsche conferentie zette dit werk voort en dit
kunnen wij dus een positief resultaat van haar werkzaamheid
noemen. Van groote beteekenis was het voorts, dat de besprekingen over een internationale arbitrage werkelijk tot een "Besluit aangaande de vreedzame beslissing van internationale gedingen" leidde. De conferentie wees drie wegen aan om tot een
vreedzame beslissing in internationale gedingen te komen: die van
bemiddeling, die van arbitrage en die, welke het oprichten van
een onderzoekingscommissie beoogde. In Den Haag werd dan ook

Fig. 67. De Hoodkruiser, een van de grootste moderne schepen van de Engelsche
oorlogsvloot. Verplaatst 41200 ton.

een permanent bureau voor arbitrage opgericht. Het gelukte de
conferentie echter niet om deze arbitrage tusschen de staten verplicht te stellen; vooral Duitschland verzette zich hiertegen. Men
had het dus aan de afzonderlijke staten overgelaten, om met andere mogendheden afspraken betreffende internationale arbitrage
aan te gaan. Het eerste arbitrage-verdrag kwam in 1903 tusschen
Engeland en Frankrijk tot stand. Het bepaalde echter uitdrukkelijk, dat gedingen, die over de eer en het levensbelang der beide
staten liepen, buiten het gebied dezer arbitrage zouden vallen.
Maar in de volgende j aren kwamen nog tal van deze arbitrageverdragen tot stand, van welke ten minste sommige bepaalden,
dat alle gedingen door arbitrage zouden worden opgelost.
Zoowel de vaste arbitrage-rechtbank in Den Haag als de verschillende onderzoekingscommissies hadden in de volgende jaren
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tal van internationale vraagstukken to behandelen. Zij kweten zich
op zulk een wijze van hun taak, dat hun aanzien rees. De Casablanca-affaire (1908) tusschen Frankrijk en Duitschland, de strijd
om de visscherijrechten in New-Foundland tusschen Engeland en
de Vereenigde Staten en menig geding over koloniale grenzen werden op deze wijze door arbitrage beslist. De meest bekende internationale onderzoekingscommissie is die, welke klaarheid moest
brengen in de volgende zaak. Tijdens den Russisch-Japanschen
oorlog hadden Russische oorlogsschepen nl. schoten gelost op
een Engelsche visschersvloot in de Noordzee. De commissie, die
in Parijs zitting hield, verklaarde, dat de beschieting op een misverstand rustte; de Russen hadden de visschersbooten voor Japansche oorlogsschepen aangezien. Deze uitspraak was weinig
vleiend voor de Russische zeeofficieren, maar Rusland wilde geen
oorlog met Engeland; het betaalde een groote schadevergoeding
aan hen, die beschoten waren of aan hun nakomelingen.
In de volgende jaren kwamen er nog tal van nieuwe congressen
bijeen. In 1907 riep de Amerikaansche president Roosevelt een
tweede conferentie in Den Haag bijeen, waar niet minder dan 44
staten vertegenwoordigd waren. Brussel werd een tweede centrum
voor de vredesbeweging; de interparlementaire unie richtte hier
een bureau op, waar iedere staat zijn bijdragen aan ,afstond
(1909). Eenige cijfers verduidelijken het best de ontwikkeling
van de internationale vredescongressen. In de jaren 1880-1890
werden er 295, in de jaren 1890-1900 645 en van 1900-1910 niet
minder dan 790 congressen gehouden. Onder hen, die voor den
vrede hebben geijverd, noemen wij in de eerste plaats den Amerikaanschen staalkoning Andrew Carnegie (1837-1919), die in
1910 tien millioen voor een vredesfonds afstond en die de kosten van het vredespaleis in Den Haag heeft betaald. Naast hem
noemen wij den Zweed Alfred Nobel (1833--1896), die bepaald
heeft, dat een der prijzen, die de Nobelstichting uitdeelt, geschonken moet worden aan hem of haar, die "het meest gedaan heeft
voor de broederlijke vereeniging der volkeren en voor de afschaffing en vermindering der staande legers, benevens voor de uitbreiding der vredesgedachte."
DE POLITIEK DER ALLIANTIES TOT ONGEVEER 1900. HET
DRIE-KEIZERVERBOND EN DE TRIPLE-ALLIANTIE.
Na den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-1871 heerschte er
een algemeene onzekerheid in Europa. Frankrijk herstelde zich
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spoedig na zijn ernstige nederlaag en alles scheen er op te wijzen,
dat het spoedig revanche zou nemen op Duitschland. Met onrust
en wangunst zagen de meeste Europeesche staten, dat de macht
van Duitschland steeds toenam. De Duitsche ondernemingsgeest
maakte een goed gebruik van de
vijf milliard, die Frankrijk na den
vrede had moeten betalen en de
Duitsche industrieele producten begonnen de wereldmarkt te overstroomen, hetgeen de concurrenten
met vrees vervulde.
Het Balkanconflict, waarvoor het
congres te Berlijn in 1878 een oplossing had trachten te vinden, had de
spanning in Europa nog vergroot.
Bismarck had in zijn politiek, die er
op gericht was om Frankrijk te isoleeren, in Oostenrijk-Hongarije een
bondgenoot gevonden. Na de nederlaag tegen Pruisen was er een grondwet tot stand gekomen, waardoor
het zwaartepunt van het rijk naar
Hongarije was verplaatst. Dit kwam
duidelijk in de buitenlandsche politiek naar voren, want OostenrijkHongarije had meer en meer de verovering van den Balkan op het oog.
Van het einde van 1870 of tot en met
1879 was een Hongaar, Andrassy,
Fig. 68. jaures, Fransch socialist
en vurig voorstander van den vrede
minister van buitenlandsche zaken.
(Geboren 1859, vermoord 1914,
Andrassy was Duitschgezind en hij
een dag voor het uitbreken van
hoopte Duitschland voor zijn buitenden wereldoorlog door een Fransch
nationalist). Houdt een redevoelandsche politiek op den Balkan te
ring tegen het invoeren van een
winnen; de Balkan toch was de
driejarigen dienstplicht in 1913.
plaats, waar van oudsher de Russische en Oostenrijksche belangen met elkander in conflict waren.
Bismarck wilde Oostenrijk-Hongarije in zijn Balkanpolitiek niet
dwarsboomen en ook persoonlijk was hij goede vrienden met Andrassy. Het verbond tusschen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije was van de allergrootste beteekenis voor de wereldpolitiek.
Het bleef bijna vijftig jaar bestaan en vormde den grondslag voor
een systeem van vaste allianties, die wij in de periode van den
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gewapenden vrede zoo vaak aantreffen. In den tijd toch, dat het
Duitsche rijk tot stand kwam en dat het koninkrijk Italie gevormd
werd, bracht de politieke situatie mee, dat dergelijke allianties
gevormd werden. Zeer karakteristiek zijn de eerste woorden, welke koning Victor Emanuel van Italie zich in 1873 te Berlijn tegenover keizer Willem I liet ontvallen : "Ik moet bekennen, Uwe
Majesteit, dat ik in 1870 op het punt stand, om naar de wapenen
te grijpen". In 1866 waren Pruisen en Italie toch gemeenschappelijk tegen Oostenrijk opgetreden.
De stichter van dat systeem van
allianties tusschen de groote mogendheden was Bismarck. De onrust in Duitschland meende hij met
geweld te kunnen onderdrukken,
hetwelk de Franschen in ElzasLotharingen, de Denen in ZuidJutland en de Polen in Posen te
voelen kregen. Maar de buiten, landsche positie van het rijk wilde
Bismarck door allianties versterken.
In 1874 werd de vredessterkte
van het Duitsche leger bij een besluit van den rijksdag belangrijk
vergroot; zij zou voor een tijdvak
van 7 jaar op dezelfde grootte blijven; vandaar dat men van een
Fig. 69. Veresjtsjagin, de Overwin- "septennaat" sprak. Dit werd in
naar. De Russische schilder (1842 1881 hernieuwd. Wij hebben bo-1904) wilde voor den vrede wer- y en reeds medegedeeld, dat Bisken door in zijn schilderijen een
beeld te geven van de rampen van marck tot het protectionisme overden oorlog. ging, ten einde uit deze belastingen
de sommen te verkrijgen, die voor de uitrustingen noodig waren.
Onder den druk van Ruslands oorlogstoerustingen bracht Bismarck het Duitsche leger op een sterkte van 1 millioen in oorlogstij d, terwijl hij nog over 1 millioen reservesoldaten kon
beschikken. In zijn groote redevoering van 6 Februari 1888 gebruikte hij toen de beroemde woorden : "Wij, Duitschers, vreezen
God, maar antlers niets in de wereld". Terwiji deze uitrustingen
grooter en grooter werden, gebruikte Bismarck bijna iedere gelegenheid om te kennen te geven, dat Duitschland geen nieuwe
veroveringen nastreefde, dat het — zooals hij het uitdrukte —
"verzadigd" was.

DUITSCHLAND EN RUSLAND
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De vrede zou dus door allianties worden gewaarborgd. De
vriendschappelijke verhouding tot Oostenrijk, die al van 1871
dateerde, begon met bezoeken, die keizer Willem I en Frans Jozef
bij elkaar aflegden. Maar tot een formeel verbond kwam het
nog niet. De overeenkomst tusschen Duitschland en Oostenrijk
betreffende den Balkan werd geheim gehouden om Rusland niet
te verontrusten. Bismarck toch beschouwde het als een van de
voornaamste Duitsche belangen een vriendschappelijke verhouding tot Rusland te handhaven; hij was bevreesd voor een alliantie tusschen Frankrijk en Rusland. In dat geval toch zou Duitschland een oorlog aan twee fronten moeten voeren en deze gedachte
drukte Bismarck als een nachtmerrie. Maar er waren ook andere
omstandigheden, die een vriendschappelijke verhouding tot Rusland wenschelijk maakten. Duitschland had tal van economische
belangen in Rusland en het importeerde voorts groote hoeveelheden koren uit Rusland. De drie keizerrijken Duitschland,
Oostenrijk en Rusland hadden gemeenschappelijke belangen tegenover de Polen, die een onrustig element in deze staten vormden.
Tsaar Alexander II voelde zich persoonlijk zeer aangetrokken
tot zijn oom Willem I. Sedert 1863 had er een vriendschappelijke
verhouding tusschen Duitschland en Rusland bestaan. Nadat de
tsaar zijn wensch had te kennen gegeven om de twee andere
keizers te ontmoeten, vond er op het eind van 1872 een ontmoeting
tusschen de drie 14-_eizers plaats. Wel is waar werd er geen eigenlijk verbond gesloten, maar men besloot de bestaande grenzen te
eerbiedigen; men wilde in vriendschap de moeilijkheden oplossen,
die er in het oosten konden ontstaan, men wilde voorts gemeenschappelijk het socialisme en de Internationale bestrij den.
De drie keizers ontmoetten elkander tusschen de jaren 1873 en.
1875 nog enkele malen. Maar in lien tijd kwam er een tegensterling tusschen Duitschland en Rusland aan den dag. Bismarck
en de Russische minister van buitenlandsche zaken, Gortschakow,.
konden elkaar niet goed zetten. Maar van nog grooter belang was
het, dat Rusland het Balkanschiereiland niet wilde overlaten aan
de machtsbegeerte van Oostenrijk en dat het voorts Fr`ankrijk
tegen Duitschland wilde beschermen. Toen er in 1875 een nieuwe
oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk dreigde uit te barsten,
sprak Gortschakow de woorden uit: "Europa heeft behoefte aan
een. sterk Frankrijk" en hij kende zich zelf de eer toe den oorlog
voorkomen te hebben.
Toen brak in 1877 de oorlog tusschen Rusland en Turkije uit,
terwijl in 1878 het congres te Berlijn plaats vond. Rusland meende
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toen, dat het op den steun van Duitschland kon rekenen wegens
de diensten, die het dit land vroeger had bewezen en het was daarom ook zeer teleurgesteld, toen Duitschland Oostenrijk hielp bij
het verkrijgen van Bosnie en Herzegowina. Op zijn karakteristieke manier gaf Bismarck zijn meening over de Russische positie
op den Balkan tegenover den Amerikaanschen generaal Grant te
kennen: "Rusland heeft meer verslonden dan het verdragen kan
en het congres moet het helpen bij het purgeeren". Na het congres van Berlijn voelde Bismarck meer dan ooit de noodzakelijkheid om Duitschlands positie door een groot leger te versterken
en om den band met Oostenrijk vaster aan te halen. Wij hebben boven al gesproken over Duitschlands
overgang naar het protectionisme en over
de toltarieven van 1879; ook de vergroote
wapenuitrustingen zijn al ter sprake gebracht. Toen de tsaar in een brief aan
keizer Willem I zijn verbitterde stemming
tegenover Bismarck te kennen gaf, besloot
doze de voor hem gunstige positie in
Oostenrijk te benutten. Nog voor Andrassy
in 1879 zijn ontslag als minister van buitenlandsche zaken nam, gelukte het Bismarck een verdedigend verbond tusschen
Duitschland en Oostenrijk tot stand te
brengen, dat duidelijk tegen Rusland was
gericht. Keizer Willem I maakte wel is
Fig. 70.
Stephan Stamwaar bezwaren tegen onderteekening,
boelow.
maar Bismarck dreigde toen met ontslag.
Keizer Willem teekende toen het tractaat onder voorwaarde, dat hij verlof kreeg om zijn neef Alexander II daarvan in
kennis te stellen. Dit bericht verwekte natuurlijk het grootste misnoegen in St. Petersburg, maar Bismarck verklaarde, dat hij alles
wilde doen om de goede verhouding tusschen Duitschland en
Rusland te handhaven. Van dien tijd of was echter de breuk met
Rusland onvermijdelijk. Door een diplomatiek spel, dat wel het
hoogtepunt van zijn staatsmanscarriêre beteekent, gelukte het Bismarck echter om tot aan het einde van zijn kanselierstijd te voorkomen, dat Rusland zich bij een andere macht t. w. Frankrijk
aansloot.
Italie, dat gaarne de Italiaansche streken Trentino en Triest
wilde verkrijgen, die nog aan Oostenrijk behoorden, had geen
voordeel te verwachten van een verbond met Oostenrijk. In 1873

Fig. 7 1. De Bulgaren rukken op na een vergeefschen aanval van de Serviers tegen de vestingwerken bij Sliwnitza.

1—,
.t.i
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trad Italie niettemin toe tot het driekeizerverbond, dat Rusland,
Oostenrijk en Duitschland met elkaar gesloten hadden. Bismarck
had er zich bijzonder voor ingespannen om Italie in het driekeizerverbond te trekken. Bij het congres te Berlijn van 1878
had Engeland aan de zijde van Duitschland en Oostenrijk gestaan
tusom Ruslands Balkanpolitiek te dwarsboomen en in de
met
schen 1880 en 1890 stond Engeland op goeden voet met
de beide
centrale mogendheden. Daar Italie met zijn lange kustlijn op de
vriendschap met de zeemogendheid Engeland was aangewezen,
was het heel natuurlijk, dat Italie toenadering tot Duitschland en.
Oostenrijk zocht. Bovendien had de strijd om Egypte een vij andige stemming tusschen Engeland en Frankrijk in het leven geroepen.
Bismarck had de Franschen aangemoedigd om zich op de koloniale politiek te werpen, ten einde hun gedachten van de revanche
of te leiden. In 1881 namen de Franschen Tunis in bezit, dat Italie
gaarne had bezet. Toen besloot Italie een verbond te sluiten met
de centrale mogendheden. In hetzelfde jaar werd tsaar Alexander II te Petersburg vermoord. Zijn zoon en opvolger, Alexander
III (1881--1894), was allesbehalve Duitschgezind en wilde de Russische expansiepolitiek op het Balkanschiereiland voortzetten. Het
zag er dreigend uit voor Duitschland en voor Oostenrijk. Bismarck had reden om aan te nemen, dat de nieuwe tsaar onder
invloed van zijn ouden tegenstander Gortschakow zich uit den driekeizerbond zou terugtrekken. Hij hoopte in een verbond met
Italie hiervoor schadeloosstelling te vinden. In het begin van 1882
sloten dan Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Italie een triplealliantie voor vijf jaar met elkaar. Italie kreeg de toezegging, dat
het geholpen zou worden, indien de Franschen een aanval ondernamen — een eenigszins negatief voordeel.
In het volgende jaar trad Roemenie tot het verbond toe, terwijl
in 1887 deze triple-alliantie hernieuwd werd. Duitschland en Italie
beloofden elkander wederzijdsche hulp, indien zij door Frankrijk zouden worden aangevallen, maar Italie kon ook hulp eischen,
indien het in botsing kwam met de Fransche machtsuitbreiding in
Noord-Afrika. Indien een van de bondgenooten aangevallen zou
worden door twee vreemde machten — hierbij doelde men op
Frankrijk en Rusland — dan zouden beide andere bondgenooten
geen gewapende hulp behoeven te verleenen. Werd een van de
bondgenooten door een vreemde mogendheid aangevallen, dan
zouden de anderen een "welwillende neutraliteit" bewaren. De
triple-alliantie werd in 1912 voor den laatsten keer hernieuwd.
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Het jaar 1881 was een kritiek jaar voor den driekeizerbond. In.
1882 nam de Russische minister van buitenlandsche zaken Gortschakow op 84-j arigen leeftijd zijn ontslag. Hij stierf in 1883;
daarmede was voor Bismarck een gevaarlijke tegenstander van de
baan. Na Gortschakow werd Von Giers minister van buitenlandsche zaken. Deze was Duitschgezind en voorstander van een voorzichtige buitenlandsche politiek. Toch hehield hij zijn post gedurende den heelers regeeringstijd van Alexander III. Het was
Bismarck werkelijk gelukt om de drie keizers in een verbond bijeen
te houden, maar dit geschiedde op zoo'n heimelijke manier, dat
bijna niemand er iets
van wist. De drie
nogendheden garandeerden elkander
een welwillende neutraliteit, indien een
van hen door een
vreemde macht zou
worden aangevallen.
In 1884 ontmoetten
de drie keizers elkaar en toen vermoedde de wereld
voor het eerst iets
van een verbond. De
overeenkomst van
1881, die voor drie
Fig. 72. Millet (1 814-1875 ) . Het Vesperklokje.
jaar gesloten was,
werd in 1884 weer
voor uiterlijk drie jaar hernieuwd. De Balkancrisis van 1885
maakte echter, dat de driekeizerbond in 1887 eindigde.
DE BALKANCRISIS VAN 1885-1887.
Op het Balkanschiereiland had de vorst van Roemenie, Karel I,
(1866-1914) in 1881 den koningstitel aangenomen en hij had zich
in 1883 bij de triple-alliantie aangesloten. Rusland had nl. in
1878 van Roemenie het zuidelijkste deel van Bessarabia weten te
bemachtigen. In 1882 nam ook de heerscher van Servie, Milan.
Obrenowitsch, den titel van koning aan. De familie der Obrenowitchen sloot zich bij Oostenrijk aan. In dezen tijd had Rusland
nog maar alleen invloed in Montenegro en Bulgarije. Tot vorst
van Bulgarije koos de nationale vergadering in 1879 den prins van
VI 9
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Battenberg, Alexander. De keuze geschiedde onder invloed van
den tsaar, die verwachtte, dat Bulgarije zich steeds naar Rusland
zou schikken. Wel verlieten de Russische bezettingstroepen het
land, maar Russische officieren en ambtenaren namen nog steeds
belangrijke plaatsen in, hetgeen de nationale partij onder leiding
van Stamboelow ten zeerste verbitterde. De vorst koos de zijde
van de nationale partij, de Russische ambtenaren moesten het land
verlaten. Bulgarije zocht nu steun tegen Rusland bij Oostenrijk.
Op het congres van Berlijn had Rusland er naar gestreefd om
alle Bulgaren tot een rijk te vereenigen.
Maar de Bulgaren, die in Oost-Roemelie ten
k\ zuiden van den Balkan woonden, waren
Turksche onderdanen gebleven. In 1885
brak er in Oost-Roemelie een oproer uit.
Men proclameerde de vereeniging van.
Oost-Roemelie met Bulgarije. Alexander III toonde nu openlijk zijn ontevredenheid tegenover Alexander van Bulgarije. Hij eischte, dat deze afstand van den
troon zou doen. Maar vorst Alexander boog
zich niet voor den wil van den tsaar; integendeel, hij rukte Oost-Roemelie binnen en
verkIaarde, dat het tot , Bulgarije behoorde.
Deze vereeniging werd bij volksstemming
goedgekeurd. Servie, dat met wangunst het
succes van Bulgarije had gadegeslagen, verklaarde
in November 1885 Bulgarije den
Fig . 73. De loods ver last het schip (Engelsche oorlog. Dezelfde maand werd het Servische
caricatuur naar aanleiding leger definitief door de Bulgaren bij Sliwvan Bismarcks ontslag als
nitza verslagen en nadat de Bulgaren Pirot
rijkskanselier) .
veroverd_hadden, lag Servie voor hen open.
Maar nu plaatste Oostenrijk zich aan den
kant van Servie. De vrede kwam in 1886 tot stand, waarbij geen
der partijen land behoefde of te staan. Den nacht, nadat de vrede
gesloten was, drongen Russisch-gezinde Bulgaarsche officieren het
paleis van vorst Alexander te Sofia binnen. Alexander moest afstand doen en werd aan de Russen ovei-geleverd, die hem echter
zijn vrijheid teruggaven. Inmiddels brak er in Bulgarije een oproer uit. Alexander werd met blijdschap ontvangen en nam de
regeering weer in handen. Hij verklaarde in een telegram aan den
tsaar, dat hij de kroon, die Rusland hem gegeven had, in de
handen van den tsaar wilde leggen. Maar daar de Russen dreig-
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den met wapengeweld te zullen ingrijpen, indien vorst Alexander
zijn macht waagde te behouden, legde hij in 1886 de regeering
neer. De Russen probeerden met geweld de heerschappij in Bulgarije te handhaven, maar in den zomer van 1887 werd Ferdinand
van Koburg tegen den zin van den tsaar vorst van Bulgarije
(1887-1918). Oost-Roemelie behoorde formeel aan Turkije, maar
werd door den Bulgaarschen vorst als stadhouder bestuurd.
DE FRANSCH-RUSSISCHE ENTENTE.
De Balkancrisis veroorzaakte in Rusland een hevige ontevredenheid tegen Oostenrijk en Duitschland. In dien tijd had Duitschland nog Been belangen in het oosten. Bismarck vertrouwde erop,
dat Oostenrijk en Engeland Bulgarije zouden verdedigen en dat
zij op iederen stap van Rusland op het Balkanschiereiland zouden
letten. Hij kon dus keer op keer verklaren, dat de verhoudingen
in het Balkanschiereiland Duitschland onverschillig waren. Het
was niet waard, dat een Pommersche grenadier er zijn leven voor
liet. Bismarck wenschte persoonlijk, dat Oostenrijk en Rusland
beiden invloed op den Balkan zouden uitoefenen; hij meende, dat
Bulgarije in de belangensfeer van Rusland lag. Hij was dus ontevreden over de dreigende houding, die Oostenrijk tegenover Rusland aannam. Bismarck had alle aanleiding om een breuk met
Rusland te voorkomen, nu Frankrijk ook met een oorlog dreigde.
Generaal Boulanger was in 1886 minister van oorlog geworden; hij
was een der voornaamste advocates voor een revanchepolitiek.
Bismarck kreeg een goeden steun, toen in Februari 1887 de triplealliantie weer hernieuwd werd. Maar in April stond men dichter
bij een oorlog dan ooit te voren. Toch gelukte het Bismarck om
dien oorlog te vermij den en in Mei nam Boulanger gedwongen
zijn ontslag. In Juni 1887 sloten Duitschland en Rusland het zoogenaamde "Herverzekeringstractaat", waarvan de inhoud pas in
1896 bekend werd. De breuk tusschen Rusland en Oostenrijk was
zeer dreigend en het was dus onmogelijk om den driekeizerbond
van 1884 te hernieuwen. Het schijnt, dat Rusland het initiatief
heeft genomen voor dit herverzekeringstractaat. Maar voor Bismarck was het bijzonder welkom, ofschoon er wel eenig risico aan
verbonden was. In dit tractaat beloofden Rusland en Duitschland
elkaar een welwillende neutraliteit, in geval zij met een andere
mogendheid in oorlog geraakten, maar dit tractaat zou niet gelden,
als Duitschland Frankrijk of als Rusland Oostenrijk aanviel. De
grootste beteekenis van dit tractaat was wel, dat een breuk tusschen Duitschland en Rusland nu bezwaarlijker zou worden. Toen
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het septennaat vernieuwd werd (1888) werd het Duitsche leger
hierdoor nog sterker. Bismarck had op gelukkige wijze het dreigend gevaar afgewend.
Maar het waren niet de Balkanvraagstukken, die de breuk tusschen Rusland en Duitschland veroorzaakten, maar de economische verhoudingen. De overgang van de Europeesche staten naar
het protectionisme veroorzaakte een economische spanning tusschen Rusland en Duitschland. Ten slotte vaardigde Rusland een
formeel import-verbod uit voor de Duitsche waren. Bismarck

Fig. 74. Een Russisch eskader in Toulon in 1893, dat een bezoek van de Fransche
vloot aan St. Petersburg in 1891 beantwoordt (Schilderij van P. Jobert) .

beantwoordde in 1887 dat besluit met een verbod aan de Duitsche
rijksbank om geld te leenen op Russische staatspapieren. Rusland
had echter behoefte aan geld om zijn industrie te ontwikkelen en
zijn verkeersmiddelen uit te breiden. Daar het zelf geen kapitaal
had, moest het tot vreemde mogendheden zijn toevlucht nemen. Het
probeerde eerst in Duitschland een leening te sluiten, maar toen
dit na 1887 onmogelijk werd, wendde Rusland zich tot Frankrijk.
Het Fransche yolk had door vlijt en spaarzaamheid een kapitaal vergaard, dat door de groote geldinstellingen bestuurd werd
en dat door de regeering werd gecontroleerd. Het kapitaal werd
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gedeeltelijk voor de kolonies gebruikt, gedeeltelijk voor leeningen
aan vreemde mogendheden en dat werd dan ook een factor van
beteekenis in de Fransche politiek. Omstreeks 1880 was Frankrijk door de crisis in Egypte in een minder goede verhouding tot
Engeland gekomen. Door het
annexeeren van
Tunis had het
Italie naar het
drievoudig verbond gedreven.
Bismarck's
politiek
om
Frankrijk
te
isoleeren
scheen dus te
gelukken.
In
1890 vond er
een toenadering
tusschen
Duitschland en
Engeland
plaats; bij het
Helgoland-Zanzibar-tractaat
kreeg Duitschland het eiland
Helgoland aan
de
Duitsche
Noordzeekust.
Drie maanden
van te voren
Londen, de Theems met de dokken.
Fig. 75. De haven van Londen,
had Bismarck
Beneden ziet men de Towerbridge en de Tower.
zijn ontslag als
rijkskanselier genomen.
Frankrijk beyond zich dus in de dringende noodzakelijkheid
om naar een bondgenoot uit te zien. De economische belangen
dreven naar Rusland. De groote Russische staatsleening van 500
millioen francs te Parijs (1888) schiep een basis voor het FranschRussische verbond. In 1890 wilden keizer Willem II en Bismarck's
opvolger, generaal Caprivi, het herverzekeringstractaat niet vernieuwen, daar zij het met het verbond met Oostenrijk in strijd
beschouwden. Hierdoor werden, zooals Bismarck verklaarde,
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"twee pezen van den boog gesneden, die tot dusver Duitschlands
politiek beschermd hadden." Duitschland vermocht niet langer de
toenadering tusschen Frankrijk en Rusland te verhinderen. De
nieuwe keizer verliet den weg van Bismarck's politiek.
In 1891 — een jaar na Bismarck's aftreden — zonden de Franschen een eskader naar Kroonstad. Tsaar Alexander III luisterde
naar de Marseillaise, die tot dusver in Rusland verboden was. In
hetzelfde jaar spraken de beide mogendheden of een wederzijdsch
verbond teisluiten voor het geval de vrede bedreigd werd, wanneer
een van hen nl. werd aangevallen. In 1893 kwam er een militaire
conventie tot stand. In dezen tijd zag de geheele wereld dus, dat
er een goede verhouding tusschen Rusland en Frankrijk heerschte.
De Russische tsaar Nicolaas II en zijn echtgenoote bezochten in
1896 Parijs en de Fransche president Faure kwam in 1897 naar St.
Petersburg. Bij dit bezoek verklaarde de tsaar, dat er een hartelijke overeenstemming (entente cordiale) . tusschen beide naties
bestond. Dat dit geen leege woorden waren, blijkt uit het feit, dat
de Russische leeningen in Frankrijk 5500 millioen francs bedroegen. Het Fransch-Russische verbond van 1891 werd de grondslag
voor de latere triple-entente.
Buiten dit verbond van deze twee groote mogendheden stond
Engeland in een "splendid isolation" ! Onder leiding van Beaconsfield en sedert 1886 onder leiding van Salisbury en Chamberlain.
had Engeland oog gekregen voor de beteekenis der kolonien. Zonder zijn invloed op de Europeesche vraagstukken te verliezen,
hechtte Engeland toch de grootste beteekenis aan de uitbreiding
buiten Europa. Er ontstonden conflicten met Frankrijk (over Egypte) en met Rusland (over Afghanistan). De Engelsche politiek staat
in dezen tijd in het nauwste verband met de kolonien en wij zullen
haar dus in samenhang met den strijd om de kolonien behandelen.
DE STRIJD OM OOST-AZIE.
DE GROOTE MOGENDHEDEN EN CHINA.
Nog tot aan het eind van de negentiende eeuw gold in Rusland
de opvatting, dat men de rust aan de grenzen van het geweldige
Chineesche rijk niet moest verstoren, omdat men niet wist over
Welke machtsbronnen China te beschikken had. In 1858 had Rusland het land ten noorden van de Amoer in bezit genomen en een
paar jaar later bemachtigde het de kuststreek bij de Japansche
Zee, terwijl het in 1875 vasten voet kreeg op het eiland Sachalin
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tegenover den mond van de Amoer. Omstreeks 1890 werd de Russische expansie in Oost-Azie met steeds grooter kracht voortgezet.
In 1891 begonnen de Russen den grooten Transsiberischen spoorweg aan te leggen; het eindpunt van dien spoorweg zou de havenstad Wladiwostok aan de Japansche Zee worden. Ruslarid streeide
er naar in het bezit van een "warm water" te komen, maar. de
Chineesche vasalrijken, Mantsjoerije en Korea, lagen het in
den weg.
Voor Korea interesseerde
zich Japan eveneens; dit
hoopte daar een plaats te
vinden voor zijn steeds
toenemende bevolking en
voor zijn industrie. Toen
er in Korea onlusten uitbraken, die tegen de
vreemdelingen waren gericht, maakte Japan van
deze gelegenheid gebruik;
het zond troepen naar Korea (1894) en bezette de
hoofdstad Seoel. Toen China zich hiertegen verzette,
rukten de Japansche legers
over de rivier de Jaloe in
Mantsjoerije, terwijl een
sterke Japansche vloot op
het schiereiland Liaotung
een ander leger aan wal Fig. 76. In den Khojakpas (Schilderij van
zette, dat onder bevel van
R. C. Woodville).
worst Oyama (1842-1906)
Port Arthur belegerde en innam. Het volgende j aar richte Oyama
zijn vloot naar de oorlogshaven Wei-hai-wei, die eveneens werd
ingenomen. De Japansche vloot vernietigde de Chineesche; het
Japansche leger bestormde Nioetschwang, terwijl het een ander
Chineesch leger bij Tien-Tschwang-Tai versloeg. De weg naar
Moekden en Peking lag nu voor de Japanners open en China
haastte zich daarom een voorloopigen vrede bij Shimonoseki te
sluiten (April 1895). China deed ten behoeve van Japan of stand
van het schiereiland Liaotung en van het eiland Formosa; het erkende de onafhankelijkheid van Korea en nam de verplichting
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op zich om een groote schadevergoeding te betalen en aan de Japanners belangrijke economische voordeelen toe te staan.
Deze vrede was een streep door de Russische rekening, daar nu
Korea aan Japan was uitgeleverd. Terwijl de Russen hun belangen
door de Japanners bedreigd zagen, werden zij door Frankrijk,
waarmede zij sedert 1891 verbonden waren, gesteund, maar eveneens door Duitschland. Op initiatief van deze Brie mogendheden,
de zoogenaamde Oost-Aziatische Triple-Alliantie, moest Japan bij
den definitieven vrede met China dit laatste land, het schiereiland

Fig. 77. Het paleis van den emir van Belutsjistan te Kelat.

Liaotung met Port Arthur en Talienwan of staan; daarvoor kreeg
het echter een grootere schadevergoeding.
Korea was nu vrij en China was verzwakt. Daarmede was de
baan vrij voor de Europeesche mogendheden, die in China land
wilden veroveren en economische voordeelen wenschten te verwerven. In 1896 beloofde Rusland in een geheim tractaat, dat het
China tegen Japan zou beschermen. De belooning, die Rusland
voor dezen vriendschapsdienst kreeg, bestond daarin, dat China
een Russische maatschappij het recht verleende den transsiberi-
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schen spoorweg over Chineesch grondgebied tot Wladiwostok te
verlengen, terwijl het daar ook militaire bezetting mocht leggen.
Een jaar daarna vond Duitschland in een moord op twee Duitsche
zendelingen gepleegd, een voorwendsel om Kiautschau aan de
Gele Zee te bezetten, dat het in een overeenkomst met China voor
99 jaar in administratie nam (1898). Nu zou eerst blijken, wat

Fig. 70. Liaojang.

Rusland in het schild voerde. Gedurende den winter van 1897
tot 1898 had een Russisch eskader in Port Arthur overwinterd, dat
samen met het zuidelijke deel van het schiereiland Liaotung bij
een overeenkomst van 1898 voor 25 jaar aan Rusland was verpacht,
waardoor het zijn spoorweg tot aan dit punt zou kunnen bouwen.

Fig. 79. De haven van Wladiwostok.

Hierdoor kreeg Rusland eindelijk zijn ijsvrije haven en zijn vlootstation. Engeland en de Vereenigde Staten werden wel is waar
in dezen tijd door andere zaken in beslag genomen (Zuid-Afrika,
de Soedan en Cuba), maar de Engelschen vonden toch nog gelegenheid om beslag te leggen op de haven Wei-hai-wei. Frankrijk
nam de golf van Kwangtschau in Zuid-China in bezit en kreeg
voorts spoorwegconcessies, waardoor zijn macht over Tonkin be-
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vestigd werd. Engeland en Rusland gingen een verdrag aan, waarbij Mantsjoerije als een Russische belangensfeer werd erkend,
terwijl het belangrijke Jangtse-kianggebied aan Engeland werd
overgelaten. Maar onderwiji bestond 'er toch een groote antagonie
tusschen Engeland en Rusland; terwijl Engeland toch "de opendeurpolitiek" voor alle gebieden in China eischte, wenschten de
Russen Mantsjoerije uitsluitend voor zich zelf te behouden.
Het ruwe optreden van de "vreemde duivels" riep in China een
haat tegen de vreemdelingen wakker. Er werden over heel NoordChina geheime nationale yereenigingen opgericht, welker leden
zich in het gebruik van wapenen oefenden. De Engelschen* noemden hen "boksers". In het voorjaar van 1900 laaide de bokseropstand op, die door de conservatieve regeering onder de keizerinweduwe Tzoe Hsi gesteund werd. Alle
vreemdelingen moesten het ontgelden. Peking werd ingenomen;
de vreemde gezantschappen werden belegerd; tot de vevielen,
die
len,
Of
‘,..behoorde ook de
Een waagstuk (Een caricatuur in de
Fig. 80.
Duitsche
gezant von
"Figaro- naar aanleiding van den Russisch-Japanschen oorlog).
Kettler, die op straat
vermoord werd. De Engelsche en Japansche oorlogsschepen zetten troepen aan wal en de Engelsche admiraal Seymour ontzette
den 14den Augustus de belegerden. Daar de Chineesche regeering het oproer niet kon of niet wilde onderdrukken, vereenigden
Engeland, Rusland, Frankrijk, Duitschland, de Vereenigde Staten
en Japan zich om met een internationaal leger en een internationale vloot een gemeenschappelijke actie op touw te zetten. Keizer
Willem II, die de Chineezen wilde straffen voor den moord op
de twee zendelingen gepleegd en die blij was, dat hem de gelegenheid geboden werd om een grootsche wereldpolitiek te voeren,
sprak in een redevoering tot de naar China vertrekkende Duitsche
troepen de beroemde woorden uit: "Ma ak een zoodanig gebruik
van Uw wapenen, dat geen Chinees het meer in duizenden j aren
in zijn hoofd zal halen om een Duitscher scheel aan te zien ... .
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Open den weg voor de kultuur". Hij smaakte ook de voldoening,
dat een. Duitsche veldmaarschalk, graaf von Waldersee, aan het
hoofd van dit internationale leger kwam te staan. Het bokseroproer werd in een jaar onderdrukt (1901) : China moest een
groote schadevergoeding betalen, het moest aan de Europeanen
garanties bieden; een Chineesche legatie met een Chineeschen
prins aan het hoofd vertrok naar Berlijn om haar excuus aan te
bieden voor den moord op von Kettler gepleegd.

Fig. 81. Japansch oorIogsschip beschiet Port Arthur. ( Japansche houtsnede).

DE RUSSISCH-JAPANSCHE OORLOG.
Rusland had gebruik gemaakt van den bokseropstand om geheel Mantsjoerije te bezetten. Port Arthur werd een Russische
vesting en oorlogshaven en de transsiberische spoorweg werd
voltooid (1901). Om Rusland den weg te versperren sloten Engeland en Duitschland een tractaat, waarbij de ondeelbaarheid van
China en de open-deur-politiek gegarandeerd werden. Daar de
Russen onder geen omstandigheden met Mantsjoerije alleen genoegen namen en daar zij Korea niet aan de Japanners wilden
overlaten, begreep men in Japan, dat er van een lang beraamd
plan om met Rusland een verbond aan te gaan niets kon komen.
Daar Engeland en Japan gemeenschappelijke belangen tegen Rusland hadden te verdedigen, gingen zij op den 30sten Januari 1902
een verdedigend verbond aan; beide staten garandeerden China's
onafhankelijkheid en beloofden elkaar militaire hulp, wanneer
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een van hen door een derde mogendheid zou worden aangevallen.
De Russen beloofden, dat zij Mantsjoerije zouden ontruimen,
maar de onderhandelingen tusschen Rusland en Japan werden
langen tijd gerekt; in het najaar van 1903 was er een zeer gespannen verhouding tusschen beide mogendheden. De Japanners
vreesden, dat de Russen de onderhandelingen tot aan het voorjaar wilden rekken om zoodoende de gelegenheid te hebben groote
troepenafdeelingen in Mantsjoerije te concentreeren. Daarom
braken zij in 1904 de diplomatieke betrekkingen met Rusland of en
grepen met een torpedo-flottille een Russisch eskader bij Port
Arthur aan.
De Russische Stille-Zuidzee-vloot, die voor het grootste gedeelte
in Port Arthur lag, werd door de Japansche vloot onder admiraal
Togo een geheel j aar in de haven van Port Arthur opgesloten; zij
kon niet verhinderen, dat de Japanners met een leger van 200.000
man in Korea landden, welks keizer gedwongen werd een verbond
met Japan te sluiten. Het Japansche leger trok over de rivier de
Jaloe Mantsjoerije binnen. De Russische opperbevelhebber, generaal Koeropatkin, trok naar het noorden om op versterkingen te
wachten, totdat zijn leger sterker dan dat der Japanners zou zijn.
De Russische onderkoning over Mantsjoerije, admiraal Alexejew, die zoowel de vloot als het leger commandeerde, dwong de
vloot om een poging te doen de Japansche blokkade te verbreken,
hetgeen finaal mislukte. Toen een Japansch leger onder bevel
van generaal Nogi aan het eind van Mei van alle kanten Port
Arthur insloot, beval de onderkoning het leger op te rukken om
Port Arthur te oritzetten. De Russische afdeeling, die met deze
taak belast was, werd echter door de Japanners verslagen. Terwijl generaal Nogi met zijn leger voor Port Arthur lag, dat door
generaal StOssel verdedigd werd, rukten drie Japansche legers onder bevel van maarschalk Oyama naar het noorden en dwongen
bij den slag van Liaoj ang (begin September) Koeropatkin naar
Moekden terug te trekken. Maar de terugtocht geschiedde in volledige orde en in den slag hadden de Japanners 27.000 man verloren, dat was bijna dubbel zooveel als de Russen. Een maand
later poogde Koeropatkin tevergeefs om naar Liaoj ang te trekken.
Na een lange en moeilijke belegering, die de Japanners 90.000 man
kostte, of Port Arthur zich den 2den Januari 1905 over. De Japanners hadden van de heuvels op het land de in de haven opgesloten Russische vloot beschoten, zoodat deze geheel gezonken was.
Na den val van Port Arthur was het leger van Nogi, dat omstreeks
100.000 man telde vrij gekomen en nu rukte dit op om zich met
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Fig. 82. Japansche aanval op een fort bij Port Arthur in 1904.
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het leger van Oyama te vereenigen. Een Russische poging om onder generaal Gripenberg Oyama's troepen te verdrijven mislukte,
daar 'Koeropatkin den overwinnenden Gripenberg geen troepen
dorst te sturen, die hij noodig had om zijn aanval verder te doen
gelukken. In het begin van Maart 1905 rukte Oyama met zijn geheele vereenigde legerscharen, die omstreeks 310.000 man telden,
naar Moekden en na een bloedigen strijd van 10 dagen moest
Koeropatkin. wijken. Het Russische leger, dat vOOr den slag 325.000
man telde, verloor 10.000 man op het slagveld, terwiji 31.000 gevangen werden genomen. Evenals vroeger achtervolgde Oyama
ook nu de verslagen Russen niet, die iets noordelijk een positie
innamen, die zij tot op het eind van den
oorlog wisten te behouden.
De Japansche vloot stond onder bevel
van admiraal Togo. Nadat de Russische
Stilie-Zuidzee-vloot bij Port Arthur was
opgesloten, en nadat het duidelijk was
geworden, dat zij niets meer zou kunnen
uitvoeren, stoomde de Russische Oostzee-vloot onder admiraal Roschdestwenski in het midden van October 1904 van
Libau vandaan. Toen die vloot in de
Noordzee eenige Engelsche visschersbooten beschoot, daar zij meende, dat
dit Japansche mijnenleggers waren, was
Fig. 83. Admiraal
Roschdestwenski.
er bijna een oorlog met Engeland nitz.,cr ebroken. Deze Oostzee-vloot ontmoette
nu den 27sten Mei 1905 de veel grootere en veel beter uitgeruste
Japansche vloot bij Tsoeshima in de zeeengte van Korea. Admiraal Togo behaalde een volledige overwinning : van de dertig Russische schepen konden slechts drie Wladiwostok bereiken.
De nederlagen te land en ter zee en de revolutionnaire beweging in Rusland dwongen de Russen tot vrede. Deze vrede kwam
door bemiddeling van Roosevelt in de Amerikaansche stad Portsmouth op den 5den September 1905 tot stand. Rusland stond J apan Port Arthur met het omliggende gebied en het zuidelijk deel
van het schiereiland Sachalin af. Mantsjoerije kwam aan China;
Korea, dat het voornaamste twistpunt was geweest, kwam onder
Japansch protectoraat en werd in 1910 bij Japan ingelijfd.
Japan was door dezen oorlog de sterkste mogendheid in OostAzie geworden. Engeland vernieuwde in 1905 zijn verbond met
Japan, waardoor de beide mogendheden "den algemeenen vrede

Fig. 84. Zeeslag bij Tsoeshima, 27 Mei 1905. Admiraal Togo aan boord van de ''Mikassa''.
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in Oost-Azie en in de landen bij Indie zouden handhaven". De
verhouding tusschen Japan en de Vereenigde Staten was echter
minder goed geworden. De Japansche emigratie naar de Philippijnen en naar Hawal had een groote vrees in de Vereenigde Staten wakker geroepen; men drong aldaar op strenge maatregelen
aan. Dit verwekte weer groote ontstemming in Japan. Wel kwam
er in 1908 een overeenkomst tot stand, maar het vraagstuk betreffende de heerschappij over den Stillen Oceaan is nog niet opgelost en de rivaliteit tusschen Japan en de Vereenigde Staten
tusschen de "Gelen en de Blanken" is een bron van voortdurende
onrust.
DE JAREN VOOR DEN WERELDOORLOG.
DE POLITIEKE VERWIKKELINGEN OM DE MIDDELLANDSCHE ZEE.
Gedurende duizenden jaren heeft de Middellandsche Zee een
zeer belangrijke rol in het politieke en economische Leven van
Europa gespeeld. De
Romeinen en de Turken zijn maar een
paar voorbeelden van
volkeren, die haar
kusten hebben willen
beheerschen. Ook in
den modernen tijd
zijn de Middellandsche Zee en de landen,
die daaraan liggen,
van de grootste beteekenis geweest.
In den wedloop om
punten aan de Middellandsche Zee te bezetten heeft Engeland
zich een grooten voorsprong boven de andere landen weten te
veroveren. Gibraltar
werd in 1704 genomen; Malta kwam in
1814 definitief aan de
Fig. 85. Kanaal bij den Euphraat.
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Engelschen, Cyprus wordt van 1878 af door de Engelschen bestuurd, die het in 1914 annexeerden. Wel stond Engeland de Ionische eilanden aan Griekenland af, maar in den loop van eenige
jaren kregen de Engelschen hiervoor een prachtige schadevergoeding, doordat zij het bestuur over Egypte en het beheer over
het Suez-kanaal in handen kregen. Engeland is dus meester van
de twee poorten van de Middellandsche zee en het sterke
vlootstation Malta vormt een
prachtig steunpunt midden in
die zee. Nadat het aan de
Franschen in 1830 gelukt was,
meester over Algiers te worden, begonnen zij spoedig zoowel in het oosten als in het
westen van Noord-Afrika hun
bezit uit te breiden. Tot grooten schrik van de Italianen
bezetten de Franschen in
1881 Tunis, dat de Italianen
zelf hadden willen veroveren.
Het feit, dat Frankrijk hier
de plannen van Italie dwarsboomde, had tot gevolg, dat
dit land deel ging uitmaken
van de Triple-Alliantie.
Naast Frankrijks overwinningen in noordwest-Afrika
86. Tegen Turksch Azie. Bethmann
moeten wij nog even her- Fig.
(Duitschland) draagt Rusland met zijn
inneren aan de nederlagen, knoet en Frankrijk op zijn rug (Caricatuur uit Ulk.).
die het in Egypte en in den
Soedan leed, waar de Engelschen de Fransche expansie beletten. De Fashoda-affaire van
1898 had bijna een oorlog tusschen Engeland en Frankrijk veroorzaakt. Frankrijk begreep, dat het niet in gespannen verhouding
met Duitschland en Engeland tegelijk kon leven en voegde zich
daarom in 1899 naar Engelands wenschen betreffende de verdeeling van Afrika, waardoor Frankrijk de vrije hand in noordwestAfrika en in den westelijken Soedan verkreeg.
Frankrijk legde den sluitsteen van zijn veroveringen in NoordAfrika door Marokko in bezit te nemen. Langen tijd hadden de
verschillende Europeesche mogendheden erom gestreden in dit
VI 10
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land economischen en politieken invloed te verkrijgen. Op een
conferentie van 1880 te Madrid hadden de Europeesche mogendheden de onafhankelijkheid van het land gegarandeerd; men was
tot het besluit gekomen hier een opendeur-politiek te handhaven. De man, die
vooral ernaar streefde
om Marokko onder
Franschen invloed te
brengen, was de hevig
anti-Duitsche minister
van buitenlandsche
zaken Delcasse (1852
—1923), die in 1898
Flanotaux was opgevolgd en die tot 1905
minister van buitenFig. 87. De oude Romeinsche brug over Seihun bij landsche zaken bleef.
Adana, waar nu de Bagdadspoorweg overheen gaat. Hij streefde er vooral
naar om een betere
verhouding tusschen
Frankrijk en Engeland tot stand te
brengen. In 1903 legde de Engelsche koning, Eduard VII, die
in 1901 zijn moeder
Victoria was opgevolgd, een bezoek aan
Parijs af, dat door een
bezoek van den Franschen president Loubet beantwoord werd,
die samen met Delcasse naar Londen
Fig. 88. Haven van Alexandrette (Bagdadspoorweg).
kwam. De goede verhouding (entente), die er nu tusschen Frankrijk en Engeland ontstond, eindigde niet met een eigenlijk verbond, maar in een arbitrage-tractaat en in een overeenkomst betreffende alle gebieden
van de beide mogendheden buiten Europa. Frankrijk gaf o. a.
zijn eisch op, dat de Engelschen Egypte moesten ontruimen, ter-
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wijl de Engelschen op hun beurt de zeer bijzondere positie van
Frankrijk in Marokko erkenden (1904). Reeds in 1902 had Delcassê een overeenkomst met Italie gesloten, waarbij de Franschen
Marokko kregen, terwijl de Italianen de
vrije hand in Tripolis
Nadat
behielden.
Delcasse Engeland
voor zijn Marokko-politiek had gewonnen,
sloot hij eenige maanden later (1904) een
tractaat met Spanje,
waarbij de grenzen
van de Fransche en
Spaansche belangensferen in Marokko
Fig. 89. Aanleg van den Bagdadspoorweg.
werden vastgesteld.
Inmiddels hadden
de Duitsche ondernemers eveneens een markt in Marokko gevonden; toen de zwakke sultan Abd-el-Aziz (1894 1908) te toegevend
voor de Franschen werd, zoodat dezen in het heele land een grooten invloed gingen uitoefenen, vond keizer Willem II
het oogenblik gunstig om ook
de autoriteit van Duitschland
te doen gelden. Op zijn Middellandsche zeereis in het
voorjaar van 1905 legde de
keizer een bezoek te Tanger
af, waar hij met de grootste
eerbewijzen werd ontvangen.
Evenals vroeger in Damascus
hield de keizer ook hier een
redevoering om in het licht
te stellen, dat Duitschland
Fig. 90. Straat in Koveit.
voornemens was om de onafhankelijkheid van Marokko
te handhaven, terwijl hij den sultan opwekte om een deel van de
Fransche eischen van de hand te wijzen. Het dramatisch optreden
van den keizer verwekte onrust. Delcasse nam zijn ontslag en op
de conferentie te Algeciras (bij Gibraltar) werd de onafhankelijk-
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heid van Marokko nog eens duidelijk erkend, terwijl men beloofde de open-deur-politiek te zullen handhaven; toch werd op deze
zelfde conferentie de zeer bijzondere positie van Frankrijk in
Marokko eveneens erkend, terwijl de staatsbank en de gendarmerie van dit land onder Fransche leiding kwamen. Reeds op deze
conferentie kwam aan het Licht, dat Duitschland een gelsoleerde
positie innam. Zelfs Oostenrijk-Hongarije nam het niet bijzonder
voor zijn bondgenoot op. In bepaalde Engelsche kringen verlangde men ongetwijfeld naar oorlog met Duitschland om de nieuwe Duitsche vloot te vernietigen, maar de Engelsche minister
van buitenlandsche zaken, Sir Edward Grey (geboren 1862) was
beslist tegen den oorlog.

Fig. 91 Woningen in Tunis.

In Marokko heerschte groote onrust; hier streden twee broeders
om de sultanswaardigheid, waarbij de eene door Frankrijk, de
andere door Duitschland werd ondersteund. De Franschen bezetten het eene gebied na het andere, maar dit leidde in 1908 tot
een conflict met Duitschland over de zoogenaamde Casablanca.affaire, waarbij een Fransch militair met een Duitschen ambtenaar van het consulaat in de havenstad Casablanca had gevochten. Het conflict werd na een scheidsrechterlijke uitspraak bijgelegd en in 1909 moest Duitschland Frankrijks uitzonderingspositie
in Marokko erkennen. Inmiddels zond Frankrijk in 1911 een militaire expeditie naar de hoofdstad Fez, hetgeen zoowel in Duitschland als in Spanje ontevredenheid verwekte. De Duitsche regee-
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ring, wier buitenlandsche politiek sinds 1909 door BethmannHollweg werd geleid, zond toen de Duitsche kanoneerboot "De
Panther" naar de haven van Agadir (de pantersprong), zoogenaamd om de belangen van de Duitsche onderdanen te bescher-

Fig. 92. Bab-Guissa. De stadspoort te Fez.

men. Gedurende eenige maanden was de spanning in Europa zeer
groot. De Engelsche minister van financier, Lloyd George (geboren 1863) die in de jaren 1905-1922 een zeer belangrijke rol
in de Engelsche politiek speelde, was in Europa bekend wegens
zijn vredelievende gezindheid, nadat hij onvervaard voor de zaak
,der Boeren was opgekomen. Nu lief de regeering hem naar voren
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komen; hij gaf in een beroemde redevoering te kennen, dat de
Engelsche regeerhig er niet in kon berusten, dat een internationaal
vraagstuk geregeld werd, zonder dat Engeland er in gehoord werd.
In het Fransche ministerie had tot aan het begin van den wereldoorlog Caillaux een zeer grooten invloed; hij was in dezen tijd
minister-president. Hij werkte aan een verzoening tusschen Frankrijk en Duitschland en deed dit gedeeltelijk achter den rug van
Engeland, maar de vastbesloten houding van Engeland bracht hem
aan het wankelen. In September 1911 leek de oorlog tusschen
Frankrijk en Duitschland onvermijdelijk. Aan de Belgische grens
trokken beide landen hun troepen
samen; men zag hier honderden
automobielen; de Engelsche vloot
kruiste door de Noordzee, terwijl de
Duitsche bij den mond van de Elbe
lag. In November sloten Frankrijk
en Duitschland een overeenkomst.
Marokko kwam heelemaal aan
Frankrijk, dat Duitschland een deel
zijner kolonien aan den Kongo afstond, die nu met Kameroen werden
vereenigd.
TURKIJE EN DE BALKANSTATFN.
Er brak in September 1911 geen
oorlog uit tusschen Frankrijk en
Duitschland, maar wel verklaarde
Italie den 29sten van die maand den oorlog aan Turkije. De verhoudingen in Turkije en in de vazalstaten van dit rijk waren
sinds lang de aanleiding voor groote onrust in Europa. Op Kreta
brak in 1896 een oproer uit. De inwoners wilden dit eiland met
Griekenland vereenigen en van het Turksche juk bevrijden. Om
dit Joel te verwezenlijken, begon Griekenland in 1897 een oorlog
met Turkije. De Turken behaalden verschillende overwinningen
en zij zouden ook zeker Athene hebben ingenomen, indien Rusland niet tusschenbeiden was gekomen.
Bij den vrede moest Griekenland een stuk van Thessalia afstaan, maar Kreta werd tot op zekere hoogte autonoom, ofschoon
de Turken toch nog eenige souvereiniteit behieldep. Tusschen
Griekenland in het zuiden en de Donaustaten Bosnie-Herzegowina,
Fig. 93. Theophile Delcasse.
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Servie en Bulgarije strekte zich het Turksche rijk als een breede
gordel van de Zwarte Zee tot de Adriatische Zee uit. Macedonia
had een gemengde bevolking van Bulgaren, Grieken en Serviers
en deze vormden Brie partijen, die met den steun van hun stamgenooten in de omliggende,
zelfstandige staten zich onafhankelijk trachtten te maken van de Turken, wier
heerschappij steeds drukkender werd. Ondertusschen vonden de onderdrukten geen gehoor bij de
groote mogendheden, daar
deze aan den eenen kant
hang waren om het Oostersche vraagstuk weer op te
Fig. 94. Een hut van de Toearegs.
rakelen, terwijl zij elkander
aan den anderen kant geen invloed op het Balkanschiereiland
gunden, zooals dit b. v. met Rusland en Oostenrijk-Hongarije het
geval was.
Toen brak in 1908
de revolutie der JongTurken uit, die met
een sterk nationalisme gepaard ging, dat
Turkije's macht op
het Balkanschiereiland wilde vergrooten.
Onder deze omstandigheden lijfde keizer
Frans Jozef kort daarna Bosnia en Herzegowina bij de Donaumonarchie in; hij
deed dit vooral onder Fig. 95. Het bezoek van keizer Wilhelm II aan
den invloed van zijn
Tanger in 1905.
minister van buitenlandsche zaken, Aehrenthal, die van 1906 tot 1912 dezen post vervulde. Turkije, Rusland, zoowel als Servie en Montenegro, welke
beide la atste landen in den laatsten tijd dichter bij Rusland waren
koinen te staan, protesteerden hiertegen. Maar Duitschland stelde
zich aan de zijde van Oostenrijk en keizer Willem II zeide in Maart
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Fig. 96. De laatste oproerlingen. De sultan van Marokko bij de liken der oproerlingen.
(Schilderi j van B. Constant).
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1909 bij het bericht, dat Servie toebereidselen tot den oorlog maakte, dat Duitschland met zijn gewapende macht Oostenrijk zou bijstaan. De anti-Oostenrijksche Russische minister, Iswolski, durfde
Servie niet langer in bescherming te nemen; Servie zag zich dus
gedwongen om zich te Weenen te vernederen. Vorst Ferdinand
van Bulgarije had in het najaar van 1908 van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich tot koning over Bulgarije en Oost-Roemelie uit te roepen. De Turksche sultan Abdoel Hamid, die bij een oproer van 1909 gepoogd had zijn
alleenheerschappij te heroveren,
werd in hetzelfde jaar afgezet; on-

Fig. 98. Een vliegmachine werpt proclamaties onder de woestijnstammen
tijdens den Italiaansch-Turkschen
oorlog van 1911-1912.

Fig. 99. Abdoel Hamid II (geboren 1842, gestorven 1918) .
Fransche caricatuur.

der zijn broeder en opvolger Mohammed V (1909-1918) kreeg
Turkije weer zijn constitutie, die eigenlijk reeds in 1876 was ingevoerd.
Inmiddels bleef het ook in Macedonia onrustig, terwijl in 1910
en 1911 in Albania een geweldig oproer uitbrak. Toen greep Italie
in; een Italiaansch leger landde in Tripolis om dit land op de
Turken te veroveren. Deze onderneming ging met de grootste
moeilijkheden gepaard. De Italiaansche vloot nam wel is waar
eenige eilanden in de Aegaeische Zee, maar Turkije was niet van
plan aan de eischen van Italie gehoor te geven.
De zwakheid van Turkije en de hoop om de Turken van het
Balkanschiereiland te verdrijv en, maakte dat de verschillende

Fig. 100. De Italianen landen na een bombardement van eenige uren met 10.000 man in Benghasi
op den 9den October 1911.
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Balkallaaten voor een oogenblik hun onderlinge afgunst vergaten
De Grieksche staatsman Venizelos (geboren op Kreta omstreeks
1860) wist met behulp van den Bulgaarschen minister Gesjow in
1912 Bulgarije, Servie, Montenegro en Griekenland tot een Balkanbond te vereenigen, waaraan stellig ook Rusland heeft medegewerkt. Deze laatste omstandigheid had wellicht tot gevolg, dat de
verbonden staten van hun grootsche plannen afzagen, daar zij
bang waren voor de "Panslavische" politiek van Rusland op het
Balkanschiereiland.
Door dit dreigende gevaar verontrust, besloot Turkije om te Lausanne
vrede met Italie te sluiten. Dit laatste
land kreeg nu Tripolis en Cyrenaica,
de laatste rest van de Turksche bezittingen in Noord-Afrika. De groote mogendheden, die niet inzagen, hoe gevaarlijk de situatie was, verklaarden,
dat de machtsverhoudingen op den
Balkan niet konden worden veranderd.
Dit veroorzaakte den oorlog, die op
denzelfden dag uitbrak, waarop de vrede van Lausanne werd onderteekend
(17 October 1912). Turkije verklaarde
Bulgarije en Servie den oorlog, nadat
Montenegro een week van fie voren
Turkije den oorlog had verklaard.
Griekenland stelde zich dadelijk aan
Fig. 101. Nicolaj Pasits, miniden kart van zijn bondgenooten. Van
ster-president van Servie (geb.
alle kanten rukten de vereenigde le1846, gestorven 1926) .
gers, die samen 800.000 man telden,
Turkije binnen, dat niet meer dan 400.000 man op de been kon
brengen. De Albaansche vestingen Skoetari en Janina werden bestormd, de eerste door de Montenegrijnen, de laatste door de Grieken. Dezen richtten zich ook naar het noordoosten, tegen Saloniki.
De Serviers drongen in het dal van de Wardar tot Monastir door.
De Bulgaren richtten zich naar Adrianopel en overwonnen de Turken bij Kirk-Kilisse en bij Loele Boergas. In den loop van zes weken waren de Turksche legers verslagen; Turkije moest nu een wapenstilgand sluiten. Zoowel Engeland als Duischland werkten ijveridoor den vrede. In Londen vond een raadszitting plaats van
de zesi, groote mogendheden, die door Grey gepresideerd werd.
Maar in Maart 1913 brak de oorlog andermaal uit. Adrianopel

Fig. 102. Koning George van Griekenland trekt Saloniki binnen op den 12den November 1912.
(Scbilderij van L. Tuxen).
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werd den 26sten Maart 1913 ingenomen, Skoetari een maand later.
Aileen Constantinopel be yond zich nog in handen der Turken,
maar de legers der vijanden stonden al in Tschataldscha, op zeer
korten of stand van Constantinopel. Daar men het niet eens kon
worden, dicteerde Grey op den 30sten Mei 1913 een voorloopigen
vrede. Om Oostenrijk terwille te zijn, werd er aan de Adriatische
Zee een zelfstandig koninkrijk Albanie opgericht, waardoor Servie verhinderd werd de zoo vurig begeerde zee te naderen. Turkije zou zijn bezittingen in Europa afstaan met uitzondering van
Constantinopel en de naaste omgeving.
Toen begonnen de bondgenooten op den Balkan een strijd om
den rijken buit, die veel grooter was dan men ooit had durven hopen. Een maand na den voorloopigen vrede was de oorlog weer
in vollen gang. Bulgarije had eerst de toezegging gekregen, dat het
zich in het bezit kon stellen van bepaalde deelen van Macedonia.
Maar daar Bulgarije toch al groote stukken van Thracie zou krijgen, wilden de Grieken en de Serviers Macedonia onder elkaar verdeelen. Vooral Servie, dat Albanie niet gekregen had, zocht in
Macedonia een schadevergoeding. Oostenrijk, dat in Servie een gevaarlijken nabuur zag, beloofde Bulgarije zijn steun. Bulgarije
viel toen Servie en Griekenland aan, maar kreeg ook Roemenie
tegen zich, dat de Dobroedsja tot en met Silisria wilde uitbreiden. Ook de Turken begonnen weer den oorlog en bezetten Adrianopel na een korten strijd. Toen moest het doodelijk afgematte
Bulgarije na een paar maanden weer vrede sluiten met zijn
vroegere bondgenooten (10 Augustus 1913), terwijl een maand
later de vrede tusschen Bulgarije en Turkije tot stand kwam, welk
laatste land nu .00k vrede met de andere Balkanstaten sloot. Turkije mocht Adrianopel en het land tot aan de rivier de Maritza
behouden. Roemenie kreeg van Bulgarije het zoo vurig begeenie
gebied aan de Zwarte Zee. Griekenland kreeg het zuidelijke deel
van Macedonia aan de Aegaeische Zee met Saloniki. Het noordelijk deel hiervan viel aan Servie. Bulgarije kreeg slechts een klein
deel van Macedonia, maar het strekte zich tot aan de zee uit.
Montenegro breidde zich naar alle kanten uit, zoodat zijn gebied
ongeveer dubbel zoo groot werd als te voren. Aan de Adriatische
Zee strekte zich nu het nieuw gestichte koninkrijk Albanie uit,
dat later een republiek werd (1914).
Helaas lette men bij deze verdeeling van het Turksche rijk op
het Balkanschiereiland maar heel weinig op de nationale verlangens van de bevolking. Tal van nationale problemen bleven dus
onopgelost en deze omstandigheid zou een van de oorzaken van
den wereldoorlog worden.
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ENTENTE EN DREIBUND.
Tijdens de regeering van Eduard VII (1901-1910) gaf Engeland
in een snel, zeker tempo zijn "splendid isolation" op, waarin het
gedurende de laatste decennia had geleefd. Het verdedigend verbond met Japan van 1902 werd in 1905 vernieuwd. Het FranschEngelsch tractaat aangaande Marokko (1904) deed heel wat strijdpunten tusschen beide staten verdwijnen. Nadat Poincare, de voor-

Fig. 103. Demonstraties voor het winterpaleis te St. Petersburg tijdens den
Russisch-Japanschen oorlog.

naamste advocaat van een sterke buitenlandsche politiek, in Januari 1912 premier van Frankrijk was geworden, stuurde de
Engelsche regeering op een vriendschappelijke verhouding met
Frankrijk aan. De generale staten van beide landen werkten
een plan uit tot een militaire samenwerking, indien zij mogelijkerwijze in een toekomstigen oorlog tegenover een gemeenschappelijken vijand zouden komen te staan. In werkelijkheid werd
de Fransch-Engelsche entente hoe langer hoe meer een alliantie.
Daar Rusland geheel uitgeput was na den Russisch-Japanschen
oorlog, gebruikte Engeland de gelegenheid om de kwesties met
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Rusland in Perzie, Afghanistan en Tibet zoo goed als volledig te
regelen. Na het belangrijke Russisch-Japansche tractaat van 1907
was de basis gelegd voor de grootere entente tusschen Engeland,
Frankrijk en Rusland. Toen Eduard VII en de tsaar in den voorzomer van 1907 een ontmoeting met elkaar hadden, werd een politiek verbond gesloten, waardoor de triple-entente een voldongen
feit werd. Sedert 1894 waren Rusland en Frankrijk, zooals wij
reeds zagen, met elkander verbonden.
Tegenover de triple-entente stond de triple-alliantie, die reeds
in 1882 vasten vorm had aangenomen en die Oostenrijk-Hongarije,
Duitschland en Italie omvatte.
Maar bij verschillende gelegenheden was al gebleken, dat het voor
de belangen van Italie aan de Middellandsche Zee het beste was, indien het met Engeland en Frankrijk op vriendschappelijken voet
leefde. Behalve de weifelende
houding van Italie in verschillende vraagstukken, waren er nog andere teekenen, die er op wezen, dat
deze triple-alliantie haar ontbinding nabij was. Aan het einde der
negentiende en het begin der twintigste eeuw had Engeland pogingen
aangewend om met DuitschFig. 104. Eduard VII van Engeland in betere verhouding te koland ontvangt president Loubet bij
zijn aankomst in Parijs in Mei 1903.
men. Maar Duitschland had steeds
een afwijzende houding aangenomen. Nadat Engeland een politiek had ingeleid, die ten Joel had
om een goede verhouding met zijn naburen in het leven te roepen,
die de twistobjecten wilde verwijderen, nadat Duitschland bij zijn
politiek de eene nederlaag na de andere had geleden, probeerde
de keizer op zijn nerveuze impulsieve wijze zich te doen Belden.
De redevoering in Damascus van 1898, die bij de Bagdad-affaire
in 1905 en die tijdens de Marokkocrisis in 1911, zijn bekende voorbeelden hiervan. In dit verband moeten wij ook nog wijzen op
het beroem de "keizerinterview" uit de Engelsche "Daily Telegraph" van 28 October 1908, waarbij de keizer als sterk Engelschgezind werd voorgesteld en dat tal van Duitschers ontzette. Speedig was de door den Duitschen rijkskanselier, vorst Billow, gesmeede uitdrukking, dat het de bedoeling van de Engelsche politiek
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was om Duitschland te omsingelen, op ieders lippen. Men meende
te kunnen vaststellen, dat Engeland onder Eduard VII en Sir
Edward Grey (minister van buitenlandsche zaken van 1905-1916)
er doelbewust naar streefde om Duitschland te isoleeren. Of dit
werkelijk het geval was, kunnen wij nu moeilijk vaststellen. Het
is zeker, dat de persoonlijke antipathie, die er tusschen Eduard VII
en zijn neef Willem II bestond, voedsel aan dit gerucht heeft gegeven; het is eveneens waar, dat tal van Duitsche schrijvers het
isolement van Duitschland meer toeschreven aan de onbestendige
politiek van Duitschland zelf dan aan het doelbewust streven van

.7:7;ntlt c"'„,

Fig. 105. Het koninklijk slot te Potsdam, gebouwd in 1670, in 1750
grootendeels verbouwd.

de Engelsche politiek in die richting. Men kan toch bezwaarlijk hestrijden, dat Grey's politiek een vredelievend karakter drocg. De
"Oostaziatische triple-alliantie", Rusland, Duitschland, Frankrijk, die de Japanners gedwongen had om aan China Port Arthur
terug te geven, was een groepeering, die ook geen toevallig karakter droeg. Keizer Willem liep met het plan rand om deze staten tot
een continentale liga te vereenigen en legde den Russischen tsaar
tijdens den Russisch-Japanschen oorlog dit plan voor. Na de groote nederlaag van de Russische vloot bij Tsoeshima in de lente van
1905 on tmoetten de beide monarchen elkander bij de Finsche Golf;
de keizer trachtte den tsaar over te halen, er op rekenende, dat
Frankrijk eveneens lid van dit bondgenootschap zou moeten worVI 11
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den, dat gericht was tegen de Engelsch-Japansche alliantie van 1902.
Wij hebben reeds boven medegedeeld, hoe het Engeland gelukte om
eerst Frankrijk en later Rusland op zijn zijde te krijgen. Zoo lang
Oostenrijk en Rusland zulke verschillende wegen in de Balkanpolitiek insloegen, kon men niet verwachten, dat Ruslarid een
bondgenootschap met Oostenrijks vriend Duitschland zou aangaan. Evenmin was Duitschlands optreden in het Marokko-conflict geschikt om de verhouding tusschen Frankrijk en Duitschland te verbeteren. Ook tij dens de Bosnische crisis in Maart 1908
was gebleken, dat de keizer Oostenrijks zijde tegen Rusland en
Servie koos. Eenige jaren later echter, na den dood van Eduard

Fig. 1 06. Het Keizer-Wilhelmkanaal. (Het Kanaal van Kiel) .

VII, nadat de anti-Oostenrijksche Russische minister van buitenlandsche zaken, Iswolski, plaats had moeten maken voor den
voorzichtigen Sazonow, waren de vooruitzichten voor Duitschland om de alliantie met Frankrijk ten val te brengen weer zeer
gunstig. De tsaar bezocht den keizer in Potsdam in 1910 en het
volgend jaar kwam de Duitsche kroonprins naar St. Petersburg,
terwijl het Duitsche keizerpaar den nieuwen koning van Engeland,
George V, bezocht. Bethmann-Hollweg, die in 1909 rijkskanselier
was geworden, nadat de keizer op een tamelijk bruuske wijze
vorst Billow ontslag had verleend, was Been bepaald tegenstander
van een toenadering tusschen Duitschland en Rusland. Maar de
mooie verklaringen over de vriendschap tusschen Duitschland en
Rusland konden den bestaanden toestand niet veranderen. In 1910
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reeds bewezen de redevoeringen, die er in Parijs tusschen den
Franschen president en Iswolski (deze was nu Russisch gezant te
Parijs) werden gewisseld, dat er in de Fransch-Russische entente
geen scheurtje was gekomen.
De Balkancrisis, die Oostenrijk en Duitschland van Rusland verwijderd had, veroorzaakte een toenadering tusschen Duitschland en Engeland. Bij
beide landen zat de
bedoeling voor om
den vrede te handhayen. Keizer Willem
had in 1907 Eduard
VII te Windsor bezocht, doch geen concessies voor de Duitsche politiek in WestAzie weten te verkrijgen. Bij het bezoek
van Eduard VII aan
den keizer in den nazomer van 1908 werd
o. a. gesproken over
een Duitsch-Engelsch
plan om de oorlogsuitrustingen te verminderen, maar de
keizer wilde geen gehoor geven aan het
voorstel van Enge- Fig. 107. De Fransche president Poincare op bezoek
bij Tsaar Nicolaas te St. Petersburg. Achter hen de
land. Zoowel Grey als grootvorst Nicolaas, de opperbevelhebber van het
Russische lege r.
Bethmann-Hollweg
werkten met ijver
aan een vriendschappelijke verhouding tusschen beide mogendheden. De goede indruk, Bien het bezoek van het Duitsche keizerpaar in Engeland in het voorj aar van 1911 had nagelaten, werd
echter weggevaagd, door den "pantersprong naar Agadir", die
kort daarna de wereld verontrustte.
Engeland, dat er openlijk naar streefde een goede verstandhouding tusschen beide landen tot stand te brengen, bereikte, dat
in 1913 een soort afspraak werd gemaakt betreffende de vloten
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van Engeland en Duitschland. De beide mogendheden zouden zich
als tien tot zestien ten opzichte van elkaar verhouden. Maar deze
afspraak kreeg nooit een bindend karakter. Eveneens weigerden
de Duitschers een overeenkomst aan te gaan betreffende de kolonien in West-Azie en Afrika, welke overeenkomst reeds in 1914
klaar lag om onderteekend te worden en die zoover men oordeelen kan tal van oorzaken, die tot ontstemming aanleiding zouden
kunnen geven, zou verwijderen — zij het dan ook, dat dit op kosten
van Turkije en Portugal zou gebeuren.

Fig. 108. George V van Engeland op bezoek bij den Franschen president Poincare
vOcir den oorlog.

Ook tusschen Duitschland en Frankrijk trachtte een
goede verstandhouding tot stand te brengen. Caillaux bekleedde
in de tien jaren vOOr het uitbreken van den wereldoorlog tal van
belangrijke posten in Frankrijk en streefde er met al zijn krachtcn
naar om den drang naar revanche bij de Franschen te onderdrukken. Zijn invloed eindigde . echter, toen Poincarê in Januari
1912 premier en een jaar later president werd. Deze laatste bracht_
talrijke bezoeken aan den tsaar; Rusland sloot nieuwe, groote
leeningen in Frankrijk. In den zomer van 1912 werd er
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Fransch-Russische marine-conventie gesloten. In Frankrijk werd
de dienstplichttijd tot Brie jaar verlengd.
Bij de algemeene verkiezingen voor de Fransche kamer in den zomer van 1914 stemde de meerderheid tegen den driejarigen dienstplicht. Het Fransche yolk was in de hoogste mate vredelievend.
Het Duitsche militairisme en nationalisme verwekten echter de
grootste onrust bij de naburige staten, vooral omdat het leper en
de vloot steeds versterkt werden, terwiji de keizer voortdurend onbedachtzaam en demonstratief verkondigde, dat Duitschland tot aan
de tanden gewapend was. "Laat ze
maar komen, wij zijn klaar", moet
hij den 29sten Mei 1908 te Ditheritz
gezegd hebben, terwijl hij in 1909
tijdens de Balkancrisis in het stadhuis te Weenen pralend verkondigde, dat Duitschland zich aan den
kant van Oostenrijk had geplaatst.
In Februari 1912 verzekerde prins
Lodewijk van Beieren — natuurlijk
met toestemming van den keizer -toen er een nieuw oorlogsschip in
zee ging, dat Duitschland niet bang
was voor den oorlog. Winston ChurFig. 109.
Winston Churchill.
chill, die van 1911-1915 Engelsch
minister van marine was en die

te zamen met lord Fisher de Engelsche vloot volgens een nieuw
plan organiseerde, antwoordde de Duitschers op de volgende wijze: "Engeland moet als zeemogendheid noodzakelijkerwijs sterker
staan dan alle andere mogendheden, maar voor Duitschland is een
vloot een weeldeartikel". Eenige maanden later gaf hij te kennen,
dat Duitschland de eenige vijand van Engeland was (1912).
Het sterke nationalisme in Duitschland en Rusland, de spanning
op het Balkanschiereiland, waar Servies groot-Servische propaganda en de panslavische politiek van Rusland ieder jaar de tegenstelling tusschen deze twee mogendheden eenerzijds en OostenrijkHongarije anderzijds verscherpten, deden de smeulende oorlogsvlam eindelijk hoog oplaaien. De allianties en de oorlogsvoorbereidingen, die er oorspronkelijk op gericht waren om den vrede te
handhaven, werden nu de oorzaak van een oorlog, die zich over de
heele wereld zou uitbreiden.
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De aanraking van China met de Westersche kultuur leidde tot
een ontbinding van de oorspronkelijke maatschappij. Het oeroude land met zijn aan duizendjarige tradities gebonden bevolking, kon de hervormingen, die de nieuwe tijd eischte, niet met
dezelfde kracht en elasticiteit doorvoeren als Japan. Terwijl laatstgenoemd rijk, juist dank zij die hervormingen, een plaats verwierf in de rij der groote wereldmogendheden, ontaardde China
allengs in een chaos, geteisterd door burgeroorlog, de speelbal
van de wereldstaten uit alle hoeken der aarde, die er zich economische voordeelen wilden verschaffen.
Dat China ondanks zijn millioenen inwoners en zijn reputatie
als machtigste staat van Oost-Azie inwendig uiterst zwak was,
bleek uit zijn verhouding tot de naburige staten. De keizer van
China, de "Zoon des Hemels", die door zijn schatplichtige vorsten
gegroet werd met het voorhoofd in het stof en zichzelf als de heer
der wereld beschouwde, moest na vruchteloozen tegenstand toezien, dat de Franschen Annam en Tonkin (1885) en de Engelschen
Birma (1886) veroverden en door Tibet al dichter en dichter naar
de Chineesche grens optrokken. Tien jaar later maakte Japan
zich meester van Korea en Formosa, terwijl gelijktijdig de Europeesche mogendheden zich beijverden om concessies en grond
te bemachtigen.
Onder den druk van deze nederlagen stonden in China twee
partijen op, die elk op haar wijze het land uit zijn staat van vernedering wilden opheffen. De conservatieve en zuiver nationale
partij streefde er naar de "vreemde duivels" te verdrijven en
China, gelijk eertijds, van alle Westersche kultuur gelsoleerd te
houden. De andere partij was meer vooruitstrevend; wel wilde
zij de Chineesche kultuur handhaven, doch zij hoopte tevens, dat
dit zou gebeuren met gebruik maken van de Westersche materieele
vorderingen, b. v. door het aanleggen van spoorwegen, het bouwen
van fabrieken en pantserschepen (dit laatste in plaats van de oude
houten oorlogsschepen), het aanschaffen van moderne wapenen
voor het leger enz.
Het was ten slotte de vooruitstrevende partij, die den jongen
keizer Kwangsoe (1876-1908) voor haar denkbeelden wist te winnen. Om, indien het noodig was, betrouwbare troepen bij de hand
te hebben, droeg hij generaal Yuan Shih-Kai op, zich met zijn
manschappen naar Peking te begeven. De generaal bracht inmiddels de oude keizerin-weduwe Tzu-Hsi (1835-1908) op de hoogte
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van de keizerlijke bevelen. Steunend op de conservatieve partij,
die de vooruitstrevendheid des keizers slechts met leede oogen
had aangezien, ging Tzu-Hsi over tot een staatsgreep. Den 22sten
September 1898 liet zij den jongen keizer gevangennemen en alle
aanhangers van hervormingen, voor zoover die niet in alleriji
door de vlucht het veege lijf hadden gered, arresteeren en terechtstellen. In 1900 brak het bokseroproer uit, een nationale beweging,
die tegen de Europeanen gericht was en een krachtige gezamen-

Fig. 110. Katoenmarkt in Bokara.

lijke actie van de zijde der grootmogendheden in het leven riep
tegen de vele daden van geweld, door de Chineezen begaan. Opnieuw bleek de zwakheid van China, toen de vreemde regeeringen
zware schadevergoedingen wisten to bedingen en tegelijkertijd
verschillende hervormingen doorvoerden.
Na het jammerlijke einde van het bokseroproer begrepen de
leiders in China, dat zij de hervormingen niet langer konden tegenhouden, evenmin als het binnendringen der Europeesche beschaving. De keizerin-weduwe Tzu-Hsi, wier energie en beleid bij ver-
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schillende gelegenheden was gebleken, nam het bewind in handen
voor den ziekelijken keizer en koos een hervormingsgezinde politiek, die tot goede resultaten leidde. Aan haar zij de stond Yuan
Shih-Kai, die in zijn hoedanigheid van gouverneur in Shantoeng de
orde na het bokseroproer had hersteld en sinds 1901 onderkoning
was van de provincie Tschilli (waarin de keizerstad Peking is
gelegen).
Op last van de regeering werden verschillende Chineezen naar
Europa gezonden om de Europeesche toestanden te bestudeeren.
Op hun advies ging de regeering over tot de oprichting van scholen
en universiteiten; de schoolplicht voor alle kinderen van negen
jaar werd ingevoerd, evenals algemeene dienstplicht. Ook kreeg
het land een nieuwe grondwet. Het ontwerpen daarvan bracht
evenwel groote moeilijkheden merle. Door het gemis aan ontwikkeling bij de massa kon men het yolk niet dezelfde politieke
rechten geven als in Europa. De invoering van een gecentraliseerd
bewind stuitte of op den tegenstand van de vele onderkoningen,
die uitgebreide bevoegdheid bezaten en daarin niet beperkt
wenschten te worden. Sinds overouden tijd bestond voorts een
wijde kloof tusschen Noord- en Zuid-China en eindelijk werd de
regeerende ,Mantsjoedynastie, wegens haar vreemde afkomst, in
breede kringen van het Chineesche yolk gehaat.
De nationale vernedering, de corruptie in den ambtenaarsstand,
de toenemende economische moeilijkheden, ten deele veroorzaakt
door stijgende belastingen, en ten slotte de nieuwe ideeen uit
Europa over het recht des yolks tot medezeggingschap in de regeering, gaven den stoot tot den algemeenen eisch tot het aftreden
der Mantsjoedynastie. Er werden radicale vereenigingen opgericht
en het streven naar een republikeinsche staatsinrichting werd
steeds openlijker. De voornaamste leider van het Jonge China
was Sun Yat-Sen.
Sun Yat-Sen was geboren in 1867 en had zijn opleiding genoten
aan de Engelsche hoogeschool te Hongkong. Hij had eenige reizen
naar Europa gemaakt en was daarna te Kanton werkzaam als
geneesheer. Zijn doel was de val der Mantsjoedynastie en de
invoering van de republiek. Sinds 1890 was hij uit China verbannen, waarna hij van Japan uit de revolutie voorbereidde.
De thans 73-j arige keizerin-weduwe Tzu-Hsi stierf den veertienden November 1908. Even later stied de keizer. Zijn opvolger
Hsuang-Tung (1908-1912) was slechts een knaapje van vier jaar.
Het voogdijbewind verbande twee maanden later Yuan Shih-Kai
naar zijn geboorteprovincie Honan in Midden-China. De hervormingen werden evenwel voortgezet. In het voorjaar van 1911
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werd, naar Europeesch voorbeeld, een statenraad gevormd bestaande uit 12 leden, verantwoordelijk aan keizer en yolk.
In 1910 kwam to Peking de eerste nationale vergadering bijeen.
Bij deze gelegenheid werd een regeeringsvorm beloofd, die in 1915
in werking zou treden. Het hervormingswerk werd inmiddels met
een slag afgebroken door de groote revolutie, die het keizerschap
en de Mantsjoedynastie ten val bracht en China in een republiek
veranderde.

Fig. 11.

Een Chineesche karavaan.

Uitgestrekte terreinen van den vruchtbaarsten grond lagen dor
als kerkhoven en waren heilige plaatsen voor het Chineesche yolk.
Over deze terreinen leiden de Europeesche ingenieurs nu hun
spoorwegen, hetwelk hevige onrust en gisting bij de Chineezen
teweeg bracht. Hier en daar uitte de gisting zich in flauwe oproerbeweginkjes. De haat tegen de Europeanen, gevoegd bij de antipathie tegen de Mantsjoedynastie vormden een goeden akker voor
het zaad der revolutionnairen. De plannen werden echter tij dig
ontdekt: den 9den October 1911 werd een bom geworpen in Hankoe, een millioenenstad die, met nog twee andere steden — Hangelegen is aan de Han-kiang, op de plek
jang en Woetsjang
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wear deze in de Jang-tse-kiang valt en bevaarbaar wordt voor
oceaanbooten. Eenige revolutionnairen werden terechtgesteld.
Nu besloten de revolutionnairen, die steun kregen van soldaten,
Diet langer te talmen. De openbare gebouwen werden in brand
gestoken, de ambtenaren verj aagd of gedood en alle Mantsjoeren
in de stad werden op gruwelijke wijze vervolgd. In haar nood
wendde de regeering zich tot Yuan-Shih-Kai, die moest trachten
den troon te redden. Hij werd in allerijl naar Peking geroepen en
tot onderkoning der oproerige provincies benoemd. De keizerlijke troepen moesten zich echter terugtrekken. Na verloop van
korten tijd waren de belangrijke steden Kanton, Shanghai en Nanking in handen van de oproerlingen gevallen en voor het eind
van het jaar hadden veertien van de achttien provincies zich voor
de revolutionnairen verklaard. Op een congres werd de republiek
uitgeroepen en de oude Chineesche drakenvlag werd vervangen
door de vlag "der vijf dolken", die in vijf kleuren gestreept was
ten teeken dat de republiek geheel China omvatte (rood China,
geel Mantsjoerije, Blauw Mongolie, wit Turkestan, zwart Tibet).
Sun-Yat-Sen, die zich in Engeland be yond, keerde ijlings naar
China terug en werd terstond door het congres tot president der
jonge republiek benoemd. Vice-president werd generaal Li YuanHung, de aanvoerder der revolutionnaire troepen.
In Peking had Yuan Shih-Kai zich inmiddels tot dictator opgeworpen, nadat de statenraad was afgetreden. Hij koesterde aanvankelijk plannen over de invoering van een constitutioneele monarchie, doch toen de revolutionnaire troepen naar Peking optrokken, moest hij voor hun republikeinsche eischen zwichten. Hij
adviseerde de leden der Mantsjoedynastie te abdiceeren. De
keizer zelf gaf Yuan Shih-Kai de macht van dictator, terwijl in
naam der keizerin-weduwe een zeer waardig afstandsedict werd
uitgevaardigd (12 Februari 1912), waarin verklaard werd, dat de
millioenen (het yolk) ongetwijfeld gelijk hadden en dat, zooals
de oude wijsgeeren hadden gezegd, het land eigendom van het
yolk moet zijn. De keizer mocht zijn titel behouden en voor zijn
hof, dat verplaatst werd naar het zomerpaleis te Peking, stond de
republiek een jaarlijksch bedrag toe van 9 millioen gulden.
Toen Sun Yat-Sen vernam, dat Yuan Shih-Kai uit de handen
des keizers de dictatormacht had ontvangen, boog hij voor hem
en legde vrijwillig zijn ambt van president neer.
China's nieuwe president, Yuan Shih-Kai was een man van rijke
ervaring als generaal en als staatsman door zijn deelneming aan
het oude bewind, hetgeen niet het geval was met de leiders der
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revolutie, die de laatste j aren in het buitenland hadden doorgebracht. Zijn politiek was verzoeningsgezind en door het uitdeelen
van hooge ambten aan de leiders der revolutie wist hij dezen aan,
zich te binden en hen vast te houden in Peking, waar hij hun
doen en laten kon controleeren. Zoo kwamen o. a. zoowel Sun
Yat-Sen als diens voornaamste raadsman Li Yuan-Hung naar
Peking.
De taak van Yuan Shih-Kai, het uitgestrekte rijk te vereenigen,
het een grondwet en een welgeorganiseerd bestuur te geven, was
ongeloofelijk zwaar, te zwaar zelfs voor zijn buitengewone werkkracht en staatsbeleid. In den zomer van 1913 vaardigde de nationale vergadering een grondwet uit, volgens welke China gere-geerd zou worden door een president, gekozen voor een tijdperk
van 5 jaar en een rijksdag, bestaande uit twee kamers. In hetzelfde jaar liet Yuan Shih-Kai een der leiders van de volkspartij
ter dood brengen. Dit was het sein tot een oproer. De revolu-tionnairen namen Nanking, dat echter heroverd werd door Chang-•
Hsun, die tijdens den burgeroorlog aan de zijde der regeering had
gevochten.
Inmiddels deed zich in China een beweging gelden, die de
wederinvoering der monarchie eischte. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Yuan Shih-Kai, die altijd de constitutioneele monarchie
als den besten staatsvorm heeft beschouwd, achter deze agitatie
stond. Hij nam evenwel een dralende houding aan en riep een bijzondere volksvertegenwoordiging bijeen, die uit naam van het geheele yolk moest beslissen over den regeeringsvorm. De bijeenkomst was uitstekend georganiseerd en met algemeene stemmen
werd de constitutioneele monarchie ingesteld en Yuan Shih-Kai
- tot staatshoofd gekozen. Ondanks de waarschuwingen der groote
mogendheden, vooral van Japan, nam hij 12 December 1915 de.
hem geboden keizerskroon aan.
Natuurlijk lieten de republikeinen dit alles niet zoo maar toe..
Verschillende provincies verklaarden zich onafhankelijk van de
centrale regeering te Peking en kozen Kanton tot hoofdstad hunner republiek. Yuan Shih-Kai probeerde de orde te herstellen
door een constitutioneele regeering te vormen (1916) met generaal
Tuan Chi-Jui als eersten minister. De regeering van Kanton antwoordde hierop door Li Yuan-Hung, den leider van 1911, tot president te benoem en. Deze bey ond zich echter te Peking en werd
feitelijk als een gevangene van Yuan Shih-Kai behandeld. Toch
gelukte het hem te vluchten. Yuan Shih-Kai deed of stand van de
keizerskroon en nam weer den titel van "president" aan. Het_
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conflict tusschen het noorden en het zuiden eindigde pas geheel,
toen Yuan Shih-Kai, volkomen verpletterd onder den last der regeering, in 1916 overleed. Li Yuan-Hung, de leider van het zuiden
werd nu president en de Chineesche republiek werd hersteld.
Bijna onmiddellijk daarna ontstond een felle strijd tusschen de
centrale regeering en de militaire gouverneurs in de provincies en
daarenboven tusschen den president en den eersten minister,
Yuan Chi-Jui, die een ministerregeering wilde doorvoeren en den
president slechts een schijn van macht wilde laten. Dwars tegen

Fig. 112. De vreemde legaties verdedigen zich tegen de Chineezen tijdens het
bokseroproer.

de wenschen van den president en den rijksdag in, verklaarde
Tuan-Chi-Jui den oorlog aan Duitschland, waarna hij werd ontslagen (1917). Hij schaarde zich nu aan de zijde der oppositie
voerende militaire gouverneurs en werd daardoor het hoofd van
.een machtige oppositiepartij.
Daar het conflict tusschen de centrale regeering en de gouverneurs steeds scherper werd, werd de roovergeneraal Chang-Hsun,
bekend uit Nanking, als bemiddelaar naar Peking geroepen.
Het eindigde daarmede, dat Li Yuan-Hung genoodzaakt was den
rijksdag te ontbinden en zelf het ambt van president neer te leggen.
,Zijn .opvolger was Feng Kuo-Chang. Van de heerschende ver-
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warring maakte Chang-Hsun gebruik voor een staatsgreep; hij
riep de monarchie uit en herstelde de oude dynastie op den troon
(Juli 1917). Hij hield zich tien dagen staande, toen kwam Tuan
Chi-Jui met de verzamelde troepen uit het noorden regelrecht op
Peking toe, waarop Chang-Hsun het raadzaam achtte de wijk te
nemen naar een vreemde legatie, vanwaar bij later verder vluchtte.
De overwinnaar, generaal Tuan Chi-Jui werd opnieuw tot eerste
minister benoemd aan de zijde van den nieuwen president FengKuo-Chang. De oude kwesties echter: de machtverdeeling tusschen rijksdag, statenraad en president en de verhouding tusschen
de centrale regeering en de provincie-gouverneurs waren nog onopgelost.

Fig. 1 13. Europeesche ontzettingstroepen buiten Peking tijdens het bokseroproer.

Nog grooter verwarring ontstond door het feit, dat de rijksdag te Kanton, die Li Yuan-Hung tot president had gekozen, zich
nog steeds staande Meld. In 1918 werd een nieuwe rijksdag bijeengeroepen te Peking, zoodat China er nu twee had. De rijksdag
van Kanton riep Sun Yat-Sen tot president uit; China had dus nu
twee rijksdagen, twee regeeringen en twee presidenten en de klcof
tusschen het noorden en het zuiden gaapte wijder dan .00it te
voren. De president van Peking stierf, waarop de Pekingsche
rijksdag Hsu Shih-Chang tot opvolger benoemde. De vrede van.
Versailles dicteerde wel een vredesconferentie te Shanghai tusschen het noorden en het zuiden (voorjaar 1919), doch zij leverde
geen resultaten op.
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Sinds 1917 woeden nu reeds 10 jaar burgeroorlogen in China.
Er zijn evenveel legers als gewetenlooze generaals en provinciegouverneurs en van de staatsinkomsten verslinden de militaire
uitgaven meer dan vier-vijfde. China werd in drie deelen verdeeld : in het noorden streden vier militaire gouverneurs om de
macht, in Mantsjoerije resideerde Chang-Tso-Lin in zijn hoofdstad Moekden met een leger van 300.000 man en daartegenover
stond ten slotte een triumviraat, bestaande uit de generaals Tsjili en
Hsiang en Wu Pei-Fu en Tsao Kun, gouverneur van Tsjili en heer
van Peking. Deze drie mannen beheerschten een blok der noordelijke provincies. De provincies langs den Jangtsekiang vormen een
zelfstandig verbond, dat zoowel van het noorden als van het zuiden onafhankelijk wilde zijn. In de zuidelijke provincies ten slotte
heerschte Sun Yat-Sen, die er ijverig naar streefde de regeering
van Peking ten val te brengen. In het voorj aar van 1922 werd
de burgeroorlog nog gecompliceerder. Onverwachts vereenigde
Chang-Tso-Lin in Mantsjoerije zich met Sun Yat-S?,n in Kanton
tegen generaal Wu Pei-Fu. De laatste zegevierde : hij nam Peking
in, brak de macht van Chang-Tso-Lin en herstelde Li Yuan Hung
als president (1922). Daar Sun Yat-Sen bijna tegelijkertijd genoodzaakt werd uit Kanton te vluchten, waren Noord- en ZuidChina weer voor korten tijd vereenigd.
Wu Pei-Fu slaagde erin zijn positie tot het najaar van 1924 te
behouden. Zijn beschermeling en wapenbroeder "de Christengeneraal Feng Y-Hsiang bracht hem door verraad ten val. Sinds
het voorjaar van 1924 stond Feng Yu-Hsiang in verbinding met
de bolsjewieken in Rusland, wier bondgenoot hij bleef tot den
dood van Sun Yat-Sen (1925). In het najaar van 1924 verkreeg
Tuan Chi-Jui met behulp van Feng Yu-Hsiang het ambt van eersten minister te Peking, dat hij reeds vroeger eenige malen had
bekleed. Bijna tegelijkertijd werd Hsuan-Tung, de keizer-innaam, van het laatste restje zijner rechten beroofd en uit "de verboden stad", de zomerresidentie te Peking, verdreven. Onder den
naam Pu Yi vestigde hij zich te Tientsin, niet ver van zijn oude
hoof dstad.
Ook in de laatste jaren heeft de burgeroorlog gewoed en rooverbenden teisterden bijna het geheele rijk. Een nieuwe generaal,
de militaire gouverneur in Tsje-kiang, Sun-Tschuan-Fang, heeft
zich in het spel gemengd en sinds 1927 is de nationale partij in
China in conflict geraakt met de groote mogendheden.
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Koning Edward VII.
Naar een miniatuur van Allyn Williams.

De Oostenrijksche troonopvolgers verlaten het stadhuis te Serajewo op den
28sten Juni 1914, even vOOr den aanslag.

DE WERELDOORLOG.
HET UITBREKEN VAN DEN OORLOG.
Den 28sten Juni 1914 brachten de Oostenrijksche troonopvolger,
aartshertog Frans Ferdinand, en zijn gemalin een bezoek aan Serajewo, de hoofdstad van de provincie Bosnie. Terwij1 zij uitreden
naar het feest ter ontvangst ten stadhuize, werd er een bom naar
het rijtuig geworpen; zelf bleven zij ongedeerd, doch twee dienstdoende officieren en een tiental toeschouwers werden gewond.
Later op den dag, toen het vorstelijk paar uitreed om de gewonden
te bezoeken, werden zij nogmaals het voorwerp van een aanslag.
De gymnasiast Princip, die tusschen de toeschouwers stond, trok
plotseling een revolver en schoot tweemaal op den aartshertog en
diens gemalin. Frans Ferdinand werd in den hals getroffen en
stierf bijna oogenblikkelijk, de aartshertogin werd zwaar gewond
in den buik en overleed kort daarna.
De vermoorde troonopvolger, de "sterke man" van OostenrijkHongarije, was bekend als een der ijverigste tegenstanders van
de Groot-Servische propaganda. Hij streefde naar een hechteren
VI 12
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band tusschen de vele heterogene elementen van de dubbelmonarchie. Vooral wilde hij de Zuid-Slaven vaster aan het rijk binden
en een einde maken aan de Servische propaganda tegen Oostenrijk-Hongarije. Geen wonder, dat men in Servie, waar een machtige partij droomde van de bevrijding der broeders in de Bosnische
provincie, het doen en laten van den aartshertog met verbittering
gadesloeg.
In Oostenrijk was men het er dan ook wel overeens, dat de
moord, hoewel deze gepleegd was door
„,. .een Bosnier, was geschied op aanstichting van Servie. Het onderzoek wees inderdaad uit, dat de moordenaar in verbinding had gestaan met een propagan-

dacentrale in Belgrado en dat men hem
daar zijn wapen had verschaft. Een heftige verbittering maakte zich van de
Oostenrijkers meester en men eischte,
dat Servie, als afschrikwekkend voorbeeld, ten strengste zou warden gestraft.
De toenmalige minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Berchtold, stelde gewapend optreden voor en nadat hij, uit
vrees voor Rusland, den beschermer van
Servie, van Duitschland de belofte had
verkregen, dat dit "als bondgenoot en uit
oude vriendschap trouw aan de zijde van
Oostenrijk-Hongarije zou staan”, werd er
den 23sten Juli een scherpe nota naar
Servie gezonden. Oostenrijk eischte, dat
er een grondig onderzoek zou worden
Fig. 1. De premier van
ingesteld en dat er naar aan.leiding van
Oostenrijk, graaf Berchtold.
den moord voorbeelden zouden worden
gesteld ter algemeene waarschuwing. Daar men meende, dat het
Servische onderzoek niet scherp genoeg zou zijn, eischte men,
dat de opsporingen en straffen zouden geschieden in het bijzijn van
Oostenrijksche gedelegeerden. Het antwoord moest binnen 48 uur
gegeven zijn. De Servische nota van antwoord kwam den 25sten
Juli. Servie was tot groote concessies bereid, doch eenige eischen,
die niet overeenkwamen met 's lands onafhankelijkheid, waren
afgewezen. De nota van antwoord werd onbevredigend verklaard,
de diplomatieke betrekkingen afgebroken en de Oostenrijksche
legatie te Belgrado werd teruggeroepen. In Belgrado had men
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reeds vermoed, dat dit zou geschieden, want eenige uren, voordat
de nota aan den Oostenrijkschen gezant was overhandigd, was in
de stad reeds de algemeene mobilisatie afgekondigd. Nog denzelf(len dag, 's avonds laat, kondigde ook de Oostenrijk-Hongaarsche regeering gedeeltelijke mobilisatie tegen Servie af. Na een
uitersten termijn van Brie dagen volgde de Oostenrijk-Hongaarsche oorlogsverklaring (28 Juli).
Dit was de eerste, doch andere zouden volgen met duizelingwekkende snelheid.

Fig. 2. Aartshertog Frans Ferdinand en zijn echtgenoote.

Het is duidelijk, dat Oostenrijk met zijn overdreven eischen
den oorlog met Servie heeft uitgelokt. Oostenrijk verlangde den
oorlog. "Het oude oorlogsschip verdroeg de bedreigingen van
dien onderzeeer naast zich niet langer". Men hoopte echter het
conflict te kunnen localiseeren. Dit was onmogelijk. De spanning
in het overige Europa was gestegen tot het uiterste en de misdaad
in Serajewo leidde tot een wereldoorlog, zooals een schot in het
gebergte een lawine kan doen neerstorten.
Er werden niettemin in de zoogenaamde "zwarte week" ernstige pogingen gedaan tot het afweren van den wereldoorlog, die
.als een dreigend spook op de loer lag om te voorschijn te treden,
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wanneer het tot een gewapend conflict tusschen Oostenrijk en
Rusland zou komen. Vooral van Engelsche zij de werd met kracht
en energie op verzoening aangestuurd. De Engelsche minister van
Buitenlandsche Zaken, Sir Edward Grey, stelde den 26sten Juli
een conferentie voor tusschen de vier groote mogendheden, die
niet direct belang hadden bij het Servisch-Oostenrijksche conflict;
doch in Weenen weigerde men daartoe zijn medewerking. Een

Fig. 3. Oostenrijksche troepen nemen afscheid.

tweede verzoeningspoging van Grey, zwak ondersteund door
Duitschland, scheen inderdaad doel te zullen treffen, doch strandde plotseling, toen in den ochtend van den 3lsten Juli de algemeene mobilisatie in Rusland werd afgekondigd. Op den middag
van denzelfden dag volgde de algemeene mobilisatie in OostenrijkHongarij e.
Pourtales, de Duitsche gezant te Petersburg, had de Russische
regeering reeds den 29sten Juli medegedeeld, dat een Russische
mobiliseering onvermijdelijk tot mobilisatie van het Duitsche le-

DE DUITSCHE OORLOGSVERKLARING

181

ger zou leiden. Zoodra het bericht van de Russische mobilisatie
Berlijn bereikte, kreeg Pourtales van zijn regeering de opdracht
onmiddellijk het intrekken van de Russische oorlogsvoorbereidingen te eischen. Geschiedde dit niet binnen een termijn van
12 uur, dan zou ook de Duitsche regeering zich tot mobiliseeren
genoodzaakt zien. Het Russische antwoord bleef uit; 1 Augustus,
's middags om 5 uur, werd het bevel uitgevaardigd tot mobilisatie
van Duitschlands leger en vloot. Tegelijkertijd werd te Peters-

Fig. 4. Fransche troepen verlaten Algiers.

burg de Duitsche oorlogsverklaring afgegeven. Deze luidde als
volgt:
"De keizerlijke regeering heeft sinds het uitbreken van
de crisis gestreefd naar een vredige oplossing. Gevolg
gevende aan den wensch, die Z. M. de keizer van Rusland
heeft kenbaar gemaakt aan den Duitschen keizer, heeft
Z. M. de Duitsche keizer in overeenstemming met Engeland
de rol van bemiddelaar op zich genomen bij de kabinetten
te Weenen en Petersburg, doch zonder het resultaat van
deze bemiddeling of te wachten, is Rusland overgegaan
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tot mobiliseering van zijn krijgsmacht te land en ter zee..
Op grond van deze houding, die niet gemotiveerd is door
eenige voorbereiding op militair gebied van Duitsche zijde,
staat het Duitsche keizerrijk tegenover een ernstig en dreigend gevaar. Wanneer de Duitsche regeering verzuimde
maatregelen te treffen tegen dit gevaar, zou het Duitschlands veiligheid, ja, misschien 's lands bestaan op het spel
zetten. Dit heeft de Duitsche re g eering genoopt zich te
wenden tot de regeering van Z. M. den Keizer aller Russen

Fig. 5. Duitsche troepen naar de grens.

met het verzoek tot het intrekken van de bovengenoemde
militaire voorbereidingen. Daar Rusland weigerde aan dit
verzoek te voldoen en daarmede heeft te kennen gegeven,
dat de voorbereidingen gericht waren tegen Duitschland,
heb ik de eer, in opdracht van mijn regeering, het volgende merle te deelen:
Zijne Majesteit de Keizer, mijn hooge gebieder, neemt
uit naam van het Duitsche rijk de uitdaging aan en beschouwt zich als verkeerende in staat van oorlog met Rusland".
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Hoe zou nu Frankrijk, de bondgenoot
van Rusland, zich gedragen in het ontstane conflict en zou Engeland, het derde lid
van de Triple Entente, rustig toezien als
zijn bondgenooten in gevaar verkeerden?
Om een antwoord te verkrijgen op de eerste vraag wendde de Duitsche regeering
zich tot Parijs met de vraag of Frankrijk
in geval van oorlog tusschen Duitschland
en Rusland zijn neutraliteit zou bewaren.
Men kreeg, als verwacht werd, ten antwoord, dat "Frankrijk zou handelen, zooals 's lands belang gebood". Dienzelf den
dag (1 Augustus) werd het bevel tot mobiliseering van het geheele Fransche leger
en de geheele Fransche vloot uitgevaar- Fig. 6. De Engelsche midigd. Om een botsing bij de grens te voor- nister van buitenlandsche
zaken, Sir Edward Grey.
komen, werd een zone van 10 K. M. vastgesteld, die door geen
der troepen mocht
worden betreden. Een
dergelijke maatregel
werd getroff en van
Duitsche zijde, loch
hierop is van beide
kanten inbreuk gepleegd. Duitschland
beweerde nu, dat
Fransche vliegers een
aanval op Neurenberg hadden ondernomen en op grond
van deze bewering,
die, gelijk de Duitschers later zelf toegegeven hebben, onj uist
was, verklaarde de
Duitsche regeering
Frankrijk den oorlog
(3 Augustus).
De oorlog op twee
Fig. 7. De staat van beleg in Berlin afgekondigd
fronten
Bismarck's
(31 Juli 1914).
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oude nachtmerrie — was werkelijkheid geworden. Het plan voor
een dergelijken oorlog, zooals de Duitsche chef van den generalen
staf Schlieffen eenmaal had ontworpen, ging uit van de bepaling, dat men zoo spoedig mogelijk moest afrekenen met Frankrijk. Tegenover Rusland moest men een defensieve houding aannemen, totdat het met het westen tot een beslissing was gekomen.
De gemakkelijkste weg naar Frankrijk ging door Belgie, daar
de Duitsch-Fransche grens door een gordel van sterke Fransche
vestingen was bezet. De Duitsche generale staf beval dan ook den
opmarsch door Belgie, hoewel men begreep, dat een breuk met
Engeland door dezen stap onvermijdelijk zou worden. Reeds den
2den Augustus had Duitschland een ultimatum gesteld aan Belgie, waarin vrije doortocht voor het Duitsche leger werd geeischt,
terwijl tevens de belofte werd gegeven, dat Belgisch territorium
na den vrede zou worden ontruimd. Belgie verwierp natuurlijk
den Duitschen eisch en beriep zich op het garantietractaat der
groote mogendheden van 1839. Tegelijkertijd wendde Belgie zich
tot Engeland met het verzoek om steun bij de verdediging van
's lands neutraliteit.
Voor Engeland was een onafhankelijk Belgie een levenskwestie,
zoodat dit land grif zijn hulp toezegde, in geval Duitschland inderdaad de Belgische neutraliteit mocht schenden. Op den ochtend
van den 4den Augustus trokken de eerste Duitsche troepen over
de Belgische grens en reeds denzelfden dag verzocht de Britsche
gezant te Berlijn op het ministerie van Buitenlandsche Zaken om
zijn pas. Hij deelde voorts mede, dat Engeland van plan was alles
te doen ten einde de Belgische neutraliteit te handhaven. Dit was
de Britsche oorlogsverklaring. De wereldoorlog was losgebarsten.
Europa stand in lichte laaie.

DE UITBREIDING VAN DEN OORLOG.
Terwijl de eene staat na den anderen zich bij de entente aansloot,
stonden de centrale rijken, Duitschland en Oostenrijk-Hongarije,
gedurende den geheelen oorlog zoo goed als alleen. Slechts Turkije en Bulgarije konden zij als bondgenooten beschouwen.
Turkije verklaarde zich wel is waar aanvankelijk neutraal, doch
het was duidelijk, dat het, wanneer het gedwongen werd partij te
kiezen, zich aan de zijde van Duitschland zou scharen, met welk
land de Turken nauwe betrekkingen onderhielden, terwijl de Russen, die nog steeds begeerige blikken op Constantinopel wierpen,
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hun oude erfvijanden waren. Een samengaan van Rusland en
Turkije was dus onmogelijk. Turkije wachtte evenwel zoo lang
met kleur bekennen om de verdediging zoo volmaakt mogelijk
voor te bereiden; heimelijk echter was reeds den 2den Augustus
1914 een verdrag tusschen Turkije en Duitschland gesloten. Den
29sten October 1914 losten de Turken hun eerste schot in den wereldoorlog en een paar weken later werd de "heilige oorlog" tegen

Fig. 8. Duitsche onderzeeer.

Rusland, Engeland en Frankrijk voor de geheele Mohammedaansche wereld afgekondigd.
Wat Bulgarije betreft, dit land werd vurig bestookt van beide
zijden. Het bleek weldra, dat de centrale mogendheden het de
meeste voordeelen konden bieden en nadat er in den zomer van
1915 een voordeelige grensregeling tegen Turkije tot stand was
gekomen, sloot Bulgarije zich bij de centralen aan. Thans was de
gelegenheid gekomen om revanche te nemen voor de nederlaag,
aan de Bulgaren in 1913 door Servie toegebracht. Den 12den October 1915 begon Bulgarije de vijandelijkheden tegen dit land.
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De triple entente, d. w. z. Rusland, Frankrijk en Engeland, wist
daarentegen een groot aantal bondgenooten om zich heen te verzamelen. Tot deze behoorden reeds sinds het uitbreken van den
oorlog Servie en Belgie; het kleine Montenegro schaarde zich aanstonds aan de zijde van Servie; de Montenegrijnsche troepen vochten samen met de Servische.
Als een bom kwam ecnsklaps het onverwachte ultimatum van
Japan in Berlijn (16 Augustus 1914). Dat deze jonge mogendheid
in het verre oosten niet kalm zou blijven toezien, terwijl in Europa
de uiterste krachten werden ingespannen, had men wel verwacht,

Fig. 9. Een fort, dat heelemaal vernietigd is door de 42-centimeter-kanonnen.

maar de Duitschers hadden Been oogenblik gedacht, Japan tot hun
vijanden te moeten rekenen. De grootste concurrenten van Japan
in Azie waren immers, behalve de Vereenigde Staten, Rusland en
Engeland. Het bleek echter, dat de Japanners hun eigen plannen
hadden. Zij hadden den blik gericht op het Duitsche Kiautschau
op het Shantung-schiereiland in China, een gebied, dat Duitschland van China "in pacht" had en tot een bloeiende haven- en
handelsstreek had gemaakt. Nu kwamen zij met den eisch in den
vorm van een ultimatum, dat Duitschland hun vrijwillig Kiautschau
zou afstaan. Duitschland antwoordde niet, waarop de Japansche
oorlogsverklaring volgde.
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Bij de groote uitbarsting in 1914 wachtte de geheele wereld in
spanning op het besluit van Italie. Zou het zich bij zijn bondgenooten van de triple alliantie voegen ? Italie gaf er de voorkeur
aan, volkomen kalm te blijven onder het motief, dat OostenrijkHongarije den oorlog was begonnen "met agressieve bedoelingen",
dus "in strijd met het zuiver defensieve karakter der triple alliantie". Onder dit motto gaf Italie den 3den Augustus een formeele
neutraliteitsverklaring. Hiermede was de legende van de triple
alliantie ge8indigd. Weldra echter stak in Italie een heftige beweging het hoofd op : zij eischte deelneming aan den oorlog en
wel aan de zijde der entente. Men was niet vergeten, dat Oostenrijk een erfvij and was en dat er nog een zuiver Italiaansche bevolking binnen de Oostenrijksche grenzen woonde. Spoedig stonden de partijen tegenover elkaar. Om zijn vroegeren bondgenoot
niet tot volslagen vij and te hebben, deed Oostenrijk-Hongarije
groote concessies, doch zich geheel terugtrekken van de Adriatische
Zee kon het toch niet. Dit zou gelijk hebben gestaan met het blindeeren van het eenige raam eener woning. Tegelijkertijd met de
onderhandelingen met Oostenrijk-Hongarije, onderhield Italie betrekkingen met de entente, die grootere voordeelen te bieden had
dan van den vroegeren bondgenoot viel te verwachten. De entente
deed het hoogste bod op deze veiling en op 23 Mei 1915 werd de
Italiaansche oorlogsverklaring aan Oostenrijk-Hongarije verzonden.
Roemenie was sinds 1883 door een alliantie met de centrale rijken verbonden geweest. Toen de oorlog uitbrak, handhaafde het
zijn neutraliteit uit ongeveer dezelfde overwegingen als Italie; de
volksstemming zou een bondgenootschap met de centrale rijken
niet hebben toegelaten. De Roemenen koesterden nl. een hevige
verbittering jegens Hongarije, welks gewest Zevenburgen voor een
groot deel was bevolkt met Roemenen, die sinds jaren te kampen
hadden tegen de nationalistische magyariseeringspolitiek der Hongaarsche regeering. Bij het uitbreken van den oorlog hoopten vele
Roemeensche patriotten de broeders in Hongarije te kunnen bevrijden. Deze overweging, doch misschien ook het gevoel van
saamhoorigheid met het Romaansche ras en de Romaansche talen
brachten eenigen tijd later Roemenie ertoe zich bij de vijanden der
centrale rijken aan te sluiten. Den 27sten Augustus 1916 ontving
Oostenrijk-Hongarije de Roemeensche oorlogsverklaring.
In Griekenland poogde de zwager van keizer Willem zijn land
de zijde van Duitschland te doen kiezen, doch hij werd tot abdicatie gedwongen. Het bewind kwam in handen van den entente-
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gezinden minister Venizelos. De diplomatieke betrekkingen met de
centrale rijken werden den 28sten Juni 1917 verbroken.
Het laatst wierpen zich de Vereenigde Staten in het strijdgewoel
en wel aan de zij de der entente. De aanleiding daartoe was de verscherpte duikbootoorlog der Duitschers, die leelijke bressen schoot
in de Amerikaansche verbindingen met Engeland. Buitendien hadden de Vereenigde Staten er belang bij, dat Engeland zou winnen,
daar zij gedurende den oorlog onmetelijke kapitalen in dit land
hadden gebracht en bevreesd waren, dat deze verloren zouden gaan,

Fig. l0. Belgische troepen in de loopgraven.

indien Duitschland als overwinnaar uit den strijd te voorschijn
trad. Een sterk Angelsaksisch saamhoorigheidsgevoel en een afkeer van de anti-democratische regeering in Duitschland moeten
ook in aanmerking worden genomen. Den 3lsten Januari 1917
trad de verscherpte duikbootblokkade in werking en reeds den.
3den Februari antwoordde president Wilson hierop door de diplomatieke betrekkingen met Duitschland te verbroken. Eerst den
5den April volgde de Amerikaansche oorlogsverklaring en hiermede was de laatste der groote mogendheden, die zich tot dusver
buiten den strijd had gehouden, tot de reeks van Duitschlands
vijanden toegetreden.
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De pogingen van president Wilson om ook andere staten tot
het verbreken der diplomatieke betrekkingen met Duitschland
over te halen, strandden op den tegenstand der Europeesche mogendheden, die hun neutraliteit nog hadden bewaard. Daarentegen werd het voorbeeld der Vereenigde Staten wel gevolgd door
een aantal niet-Europeesche mogendheden van China tot Liberia; dock deze namen niet actief deel aan de krijgsverrichtingen
zelf.
In het geheel stonden 29 staten, waarvan 6 groote mogendheden,
in het harnas tegen de centrale rijken. Zij vertegenwoordigden gezamenlijk circa Brie vierden der geheele menschheid, hoewel een
groot deel van deze volken niet actief aan den oorlog deel nam.
Toch was het verschil ontzettend; het centrale blok vertegenwoordigde namelijk slechts 9 % van de menschheid. Neutraal bleven
slechts de volgende Europeesche staten: Nederland, Zwitserland,
Spanje, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG.
HET WESTELIJK FRONT.
Het plan van den Duitschen generalen staf hebben wij reeds
in het vorige hoofdstuk vermeld. Alle beschikbare krachten en
middelen moesten worden aangewend om Frankrijk te vernietigen,
voordat dit land hulp kreeg van zijn bondgenooten. Op deze wijze
hoopte men een spoedig einde aan den oorlog te kunnen maken.
Daar Belgie het Duitsche leger den vrijen doortocht had geweigerd, trokken de Duitsche troepen den 4den Augustus de Bel-.
gische grens over, terwijl andere afdeelingen het eveneens neutrale grenslandje Luxemburg bezetten. Voor de krijgsverrichtingen
in Belgie was in Aken-Eupen een Duitsch leger verzameld, ca.
40.000 man sterk, onder generaal von Emmich. Het doel was
zich zoo spoedig mogelijk meester te maken van de vesting Luik,
die terstond met zware artillerie werd beschoten en na eenige
dagen van voorbereiding stormenderhand werd ingenomen. Hier
gebruikten de Duitschers voor het eerst de tot dusver onbekende
42 c. m. krombaankanonnen, waarvan de uitwerking gruwelijk
was. De vestingcommandant, generaal Leman, geeft er de volgende beschrijving van: "Om twee uur begon het vuur opnieuw
met een heftigheid, waarvan men zich geen voorstelling kan vormen. Het leek ons alsof de Duitsche batterijen salvo's afvuurden.
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Wij hoorden later, dat zij geschoten hadden met de 42 c. m. kanonnen, die granaten van honderden kilo's met een tot nu toe
ongekende explosiekracht op ons toeslingerden. Wanneer zij naderden, klonk er een gesuis in de lucht, dat zich allengs ontwikkelde tot een
razenden orkaan
en eindigde in
een geweldigen
donderslag.
Enorme rook- en
stofwolken stoyen over den bevenden grond.
Onder het onophoudelijk vuur
wilde ik naar
den commandantspost terugkeeren, doch
nauwelijks had
ik eenige schreden in de galerij
gedaan, toen een
krachtige windstoot alles om
mij heen omver
wierp. Ik zelf
viel voorover op
den vloer.
kwam overeind
en wilde verder
gaan, doch voelde mij als lamgeslagen door een
Fig. 11. Het stadhuis to Brussel.
eigenaardigen
stroom vergiftige lucht, die alles met een nevel bedekte. Het was
een mengsel van gas uit het ontplofte kruit en van rook, ontstaan door het branden van meubelen en bedden".
De strijd was hard en de Duitschers, die met doodsverachting
voorwaarts gestormd waren, hadden ernstige verliezen geleden.
Doch de vesting was in hun macht en in Berlijn heerschte done
vreugde.

BRUSSEL BEZET
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Bij het binnenrukken der Duitsche troepen in Belgie kwam het
Moms voor, dat burgers aan den strijd deel namen. Dit gaf aanleiding tot bloedige tafereelen. In het algemeen trachtten de
Duitschers door onnoodig ruw optreden de bevolking te beangstigen.
Na de inneming van Luik trokken de Duitschers verder westwaarts. Het Belgische leger had zich inmiddels verzameld en
stelling genomen op de linie Waveren-Leuven, even ten oosten van

Fig. 1 2. Het verwoeste Leuven.

Brussel. Zij wilden deze linie bezetten, totdat het verwachte
Fransch-Engelsche leger naderde over de linie Givet-Namen-Antwerpen. Het duurde echter zeer lang, voordat de Belgen van
Engelsche of Fransche zij de hulp kregen. Alleen moesten zij den
hun opgedrongen strijd uitvechten, vertrouwende op de door de
bondgenooten beloofde hulp. De linie Waveren-Leuven was onmogelijk te verdedigen. De Duitschers drongen op en de Belgen
moesten retireeren, gedeeltelijk naar het westen, gedeeltelijk naar
Antwerpen. Den 20sten Augustus werd Brussel door de Duitschers bezet.
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In de veroverde gebieden heerschte grenzenlooze haat tegen de
Duitschers; geen wonder, want op verschillende plaatsen hadden
zich gruwelijke scenes afgespeeld. Het lot van Leuven, de oude,
aan kunstschatten rijke Vlaamsche stad,
verwekte de verontwaardiging van de geheele beschaafde wereld. Op den avond
van den 25sten werd
zij blootgesteld aan
een overval. Langs
alle straten knalden
de schoten en eerst
nadat de Duitschers
den 27sten het artillerievuur openden,
kon de rust hersteld
worden. Er waren
niettemin ontzettende
verliezen geleden;
vele menschenlevens
vielen te betreuren;
kunstschatten van onmetelijke waarde waren vernietigd. De
universiteitsbibliotheek met haar rijke
verzamelingen, de St.
Pieterskerk, de in
1317 door het weversgilde gestichte Lakenhal, alles was doorDuitEen
huis
te
Antwerpen,
dat
door
een
het vuur verwoest.
Fig. 13.
sche granaat vernietigd is.
Inmiddels was het
grootste deel van het Belgische veldleger verzameld te Antwerpen._
Slechts een klein gedeelte was gevlucht naar Frankrijk, waar het
met de Engelsche en Fransche troepen deel nam aan den strijd aan
het Kanaal. Terwijl de krijg in Zuid-Belgie voortwoedde, lag.
het voornaamste deel van het leger werkeloos in Antwerpen, totdat, in September, de belegering van deze stad aanving.

Keizer Franz Joseph I.
Naar een schilderij van L. Horowitz.
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Een Duitsche legerafdeeling, 90.000 man sterk, was onder
commando van generaal v. Beseler naar Antwerpen gezonden. Op 28 September waren zij gereed om het vuur op de Belgische
fortificaties te openen. Ook hier werd het 42 c. m. krombaangeschut gebruikt en weldra waren de pantsers der forten door de
zware granaten verpletterd. Reeds den 8sten October waren de
Duitschers zoover gevorderd, dat zij de stall konden beschieten.
Hiermede was de tegenstand gebroken en na een beleg van 9
dagen werd de vesting tot capitulatie gedwongen. Te voren waren
de Belgische troepen op bevel van den koning westwaarts gezonden naar den beneden-Yser, waar zij nieuwe stellingen innamen.
Kort voordat Antwerpen was ingenomen, zagen 20.000 Belgen en
2000 Engelschen zich den terugtocht afgesneden. Zij werden over
de Nederlandsche grens gedrongen, waar zij ontwapend werden.
Vijfduziend Belgen werden gevangengenomen, 500 stukken artillerie benevens allerlei voorraden nam de overwinnaar als buit.
Een kleine Engelsche legerafdeeling, die gekomen was om Antwerpen te ontzetten, kon niets uitrichten en moest zich weer inschepen.
Bijna geheel Belgie met uitzondering van een kleine streek in
het westen was nu in de macht van de Duitschers en bleef dit bijna
tot het eind van den oorlog.
DE DUITSCHERS RUKKEN FRANKRIJK BINNEN.
Terwijl generaal Emmich en zijn mannen met de onderwerpin$
van Luik bezig waren, had de hoofdafdeeling van het Duitsche
leger zijn strategischen opmarsch volbracht. Opperbevelhebber was
de keizer, chef van den generalen staf en eigenlijk leider genera al
Von Moltke, neef van den beroemden stichter van het moderne
Duitsche leger.
In hoeverre Moltke tegen zijn taak was opgewassen, is niet met
zekerheid vast te stellen. Het ontbrak hem niet aan begaafdheid
en energie, doch hij was niet krachtig van karakter en kon zich
niet losmaken van bepaalde neveninvloeden en door het feit, dat
hij op enkele punten van het plan-Schlieffen, het ontwerp van
zijn voorganger, afweek, veroorzaakte hij een splitsing van de beschikbare krachten, die noodlottig zou blijken.
Omstreeks 20 Augustus stonden de Duitschers in zeven legercorpsen verdeeld over de lithe Bergen—Dinant—NeufchateauLuxemburg (z. w. grens) -Metz-Straatsburg (west). Kleinere afdeelingen stonden in het westen van den Elzas.
VI 13
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Tegelijkertijd waren de Fransch-Engelsche troepen verdeeld
ill vijf Fransche en een Engelsch armêecorps over de linie St.
Die-Nancy-Sedan-Charleroy-Bergen. Opperbevelhebber was de
Fransche generaal Joffre. Hij had ontworpen, althans goedgekeurd, het Fransche krijgsplan 1914, doch op het plotselinge binnendringen der Duitschers in Belgie had hij niet gerekend. Ook
de sterkte van het
Duitsche leger had
hij niet op voile waarde geschat; dit waren
de oorzaken van ide
nederlagen der geailieerden in het eerste
tijdperk van den oorlog. Toch verloor
Joffre den moed niet.
Hij ontwierp een
nieuw plan, waardoor
hij, zooals wij in het
volgende zullen zien,
den zegetocht der
Duitschers wist to
stuiten.
Op den 23sten Aug.
kwam het tot een treffen over bijna de geheele frontlinie. Bij
Bergen werden de
Fig. 14. Duitsche loopgraaf bij Antwerpen.
Engelschen aangev allen door drie Duitsche legerafdeelingen en tot den terugtocht gedwongen. Dit terugtrekken geschiedde met groote snelheid. Eerst
den 28sten konden de Engelschen rust houden, nadat zij aan de
overzij van de Oise een toevlucht hadden gezocht op de linie La
Fere-Chauny-Noyon.
Bij Charleroi viel het tweede Duitsche legercorps onder Von
Billow de Franschen aan. Daar de linkervleugel der Franschen
onbeschermd was door den terugtocht der Engelschen uit Bergen,
moesten ook zij retireeren, voortgejaagd door de Duitschers. De
terugtocht ging over Beaumont en Maubeuge, in welke laatste
vesting een deel van het leger een toevlucht zocht. Den 25sten
werd de Oise bereikt.
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De Franschen hadden tegenspoed over bijna de geheele frontlinie. De Duitschers drongen met geweldige kr acht voorwaarts.
Van den 23sten tot den 24sten Aug. behaalden zij
bij Dinant een volslagen
overwinning op een deel
van het 5de Fransche armêecorps. Deze nederlaag
was voor de Franschen bijna een catastrofe. De hertog van Wurtemberg, die
den tocht door de Ardennen leidde, stuitte den 22sten Aug. bij Neufchateau
op de 4de Fransche legerdivisie en drong die terug
over de Maas.
Het 3de Fransche armeecorps was op weg naar Fig. 15. Graaf Helmuth von Moltke, de chef
Luxemburg, toen het den van den generalen staf van het Duitsche leger.
22sten Augustus bij Longwy de afdeeling van den Duitschen
kroonprins ontmoette en na een fellen strijd, die drie dagen duurde, gedwongen werd terug te trekken naar
Verdun. Een aanval in de richting
van Straatsburg door het lste Fransche legercorps werd afgeslagen door
het 7de van de Duitschers, die de
Franschen terugdrongen over de
Meurthe. Daar kregen zij vasten voet
en alle pogingen van de Duitschers
om deze stelling te forceeren, mislukten. Het tweede en een deel van het
eerste legercorps werd in Lotharin16. Generaal Joffre, de On-.
gen tot staan gebracht door het 6de Fig.
perbevelhebber van het Fransche
en 7de van de Duitschers, die de
Leger,
Franschen oostwaarts drongen tot
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voorbij Nancy, waar dezen er eindelijk in slaagden, de Duitschers
tegen te houden (25 Augustus).
Het Ede en 7de legercorps der Duitschers zaten voorloopig vast
in de stellingen, waar zij zich toevallig bevonden. De Fransche
vestingen waren te sterk om zonder belegeringsartillerie genomen
te worden. De andere divisies echter trokken voorwaarts in schier
onafgebroken ijlmarschen, waarbij zij den tegenstanders de eene
nederlaag na de andere toebrachten. Den 5den September hadden zij de linie Meaux-Vitry-Verdun bereikt. Inmiddels waren
een groot aantal vestingen gevallen. De rechterflank der Duitschers bij Meaux was slechts 20 K. M. van de uiterste vestingwerken
van Parijs verwijderd en reeds den lsten September kruiste de
eerste Duitsche vliegmachine boven de stall. Parijs was in gevaar
en met deze onzekere situatie voor oogen waren president en
regeering naar Bordeaux geweken (3 September).
DE DUITSCHERS WORDEN GESTUIT.
Inmiddels was de zegetocht der Duitschers ten einde : er trad
plotseling een beslissende verandering in. Zij waren genoodzaakt
twee legercorpsen naar het Russische front te zenden ter verdediging van Oost-Pruisen, waar de betrekkelijk kleine legermacht
niet tegen de veel sterkere Russische was opgewassen. Deze verzwakking op het westelijk front noopte tot een concentratie op
een minder uitgestrekte frontlinie. Het plan tot een opmarsch
naar Parijs moest worden opgegeven. In plaats daarvan moest
het lste armeecorps, dat den uitersten rechtervleugel vormde, zuidwaarts marcheeren om in oostelijke richting om Parijs heen
te trekken. Generaal Gallieni, de militaire gouverneur van Parijs,
had inmiddels reeds bericht ontvangen van de veranderde marschrichting van den Duitschen rechtervleugel. Hij stelde voor, dat
men dezen vleugel zou aanvallen met behulp van beschikbare
afdeelingen van het Parijsche garnizoen en van het 6de legercorps, dat onder zijn commando werd gesteld. Het plan vond
bijval bij den opperbevelhebber Joffre; den Eden September gaf
hij het bevel tot een algemeen offensief. In de dagorder, die bij
deze gelegenheid werd uitgevaardigd, verklaarde Joffre: "Het is
thans niet het oogenblik, achterwaarts te zien; wij moeten aanvallen, den vij and terugdrijven en tot elken prijs het verloren
land herwinnen".
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Op den ochtend van den 6den September vond de krachtige aanval op den rechtervleugel der Duitschers en op het centrum, waarin een hiaat was gekomen, plaats. Het was de bedoeling dezen
vleugel af te snij den en dan verder van links naar rechts met het
geheele Duitsche leger af te rekenen.
De aanval der Franschen op de eerste Duitsche armee leidde niet
tot het verwachte resultaat. Wel werd het leger teruggedrongen,
loch daar het den 9den een reorganisatie had ondergaan, was

Fig. 17. Duitsche patrouille bij een Fransche rivier.

het terstond gereed tot een tegenaanval op den linkervleugel der
Franschen, die moesten wijken. Men bereidde zich er op voor,
dit succes te benutten door een verderen opmarsch, toen er plotseling op den middag van denzelfden dag van het hoofdkwartier
bevel kwam tot den algemeenen terugtocht. De reden hiertoe was
het hiaat in de Duitsche linie tusschen de eerste en de tweede
armee, veroorzaakt door de nederlaag van de eerste armee. Fransche en Engelsche corpsen rukten voorwaarts; de Duitsche linie
was feitelijk doorbroken. Om de lste armee, die gevaar liep in
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de flank te worden aangevallen, te ontzetten, besloot v. Billow,
de opperbevelhebber van de 2de armee, den strijd of te breken
en naar de Marne terug te keeren. Van andere deelen van het
front konden de Duitschers goede resultaten noteeren, doch zij
werden gestuit in den hun door het hoofdkwartier bevolen terugtocht. Den 12den September werd halt gehouden omstreeks de
linie Carlepont—Soissons—Craonne—St. Menehould—Verdun-Nancy—St. Die. Den volgenden dag begon de strijd op de frontlinie Reims—Soissons.
Deze z. g. slag aan de
Aisne, hield aan tot het
._,
einde van de maand. In
het algemeen behielden
beide partij en hun stellingen.
De slag aan de Marne
had buitengewone beteekenis voor Frankrijk. Het
Fransche leger werd er
door gered van insluiting,
de hoofdstad gevrijwaard
voor . een ontzettenden
aanval en het vertrouwen
van het Fransche yolk in
hooge mate gesterkt. De
Franschen hadden de
hoop gekoesterd de
Duitschers door dit offent, sief te nopen het land te
verlaten. Dit bleek echter door frontale aanvalFig. 18. Kroonprins Friedrich Wilhelm van
len onmogelijk, waarop
Pruisen.
generaal Joffre besloot
zijn front te verlengen, ten einde de Duitschers te overvleugelen,
doch ook dit bleek onmogelijk. De Duitschers troffen soortgelijke
maatregelen, zoodat de gevechtslinie zich al verder en verder uitstrekte. In het midden van October had zij de kust bereikt.
DE STELLINGOORLOG.
Deze schier eindelooze uitbreiding van het front westwaarts
verzwakte inmiddels het centrum en het oosten. Om stelling te
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houden begonnen beide partijen zich in te graven. Veldvestingen
verrezen, allengs zelfs van gecompliceerden bouw. Zoo ontstonden over de geheele frontline parallel loopende versterkte veldstellingen, dikwijls zeer dicht bij elkander.
Reeds in het midden van November 1914 was de "bewegingsoorlog" in het algemeen op het westelijk front geeindigd en begon
de "loopgravenoorlog'. Nu en dan deden beide tegenstanders
krachtige pogingen om elkaars linies te verbreken, pogingen, die

Fig 19. Duitsche cavalerie in Frankrijk.

in den regel ontelbare menschenlevens kostten zonder eenig resultaat op te leveren. Midden December woedde de felste strijd over
bijna het geheele front. De gealliderden leden zware verliezen
zonder eigenlijk eenig voordeel te kunnen boeken.
Het leven in de loopgraven was, vooral in het koude j aargetijde, zwaar en moeilijk voor de soldaten. Een correspondent geeft
de volgende beschrijving van zijn bezoek aan een Duitsche loopgraaf :
"Tusschen de gebouwen van de naburige boerenhoeve, die duidelijke sporen vertoonde van de belangstelling van den vij and,
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persen -wij onze lichamen in
een nauwe gang, die loodrecht op de Duitsche loopgraven stond en de verbinding vormde tusschen deze
en de wereld, die erachter
lag. De troepen, die hier gelegerd zijn, hebben vrij lang
op deze plek gelegen en hadden dus den tijd er een meesterwerkje van vestingbouw
van te maken. Hier en daar
zorgen goten, dat de loopgraaf geen waterweg wordt
en op plaatsen, waar het water geneigd is te blijven staan
zijn vloeren gelegd van baksteen. De loopgraaf is aangelegd in zigzag-vorm, opdat
de vij and niet al te gemakkelijk zijn groeten kan zenden.
De wanden zijn meer dan
manshoog.
Op deze wandeFig. 20. Generaal Karl von Billow.
ling, die ons dichter
bij de Duitschers,
maar ook dichter bij
hun vijanden brengt,
voelt men zich geheel
van de buitenwereld
afgesloten. Nu komen
we aan een waren
kruisweg, waar borden en plakkaten de
richting aangeven.
Dit is de voorste loopgraaf. Vooraan is een
soort verhooging, een
of twee voet boven het
gangniveau. Dit dient
om de soldaten, die
Fig. 21. Oorlogshumor: "Het is duidelijk, dat met
op wacht staan voor
deze operatiebasis en met dit terrein een aanval op
de schietgaten, een
de flanken de eenige mogelijkheid was".
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droge staanplaats te verschaffen, want de lager gelegen deelen
zijn bij regenachtig weer met water gevuld. Deze smalle schietplaasten, beschermd door baksteen en pantserplaten laten slechts
een kleine opening vrij voor den loop van het geweer, zoodat de
inij and ze niet als schietschijven kan gebruiken".
HET JAAR 1915.
In het begin van 1915 was het zwaartepunt van den oorlog verplaatst naar het oostelijk front. Er moesten zooveel Duitsche
troepen naar het oosten worden gezonden, dat de Duitschers zich
op het westelijk front beperkten tot een defensieve houding. Ook
de geallieerden bleven kalm met uitzondering van een Fransch
offensief in Maart met het doel om de Duitschers aan het westelijk front te binden en zoodoende het offensief der Russen in Galicie te vergemakkelijken.
Begin Mei deden de geallieerden een poging tot het verbreken
van de Duitsche linie bij Atrecht. De eene aanval volgde op den
anderen, doch het Duitsche front hield stand en allengs werd de
strijd flauwer, totdat hij in Juli geheel ophield. Den Franschen
hadden deze vruchtelooze pogingen 80.000 man gekost, den
Duitschers ongeveer 60.000.
Midden September was men opnieuw na ernstige voorbereidingen gereed de Duitsche linies aan te vallen. Het offensief werd
vervroegd met het oog op de benauwing, waarin de Russische bondgenooten zich bevonden. Men wilde de aandacht van het oostenlijk front afleiden en de Duitschers bewegen, troepen naar Frankrijk te zenden, ten einde den druk, die op de Russen werd uitgeoefend, te verlichten.
Den 23sten September werd de groote "Najaarsslag in Champagne" ingeleid. Tegelijkertijd werden de Duitschers aangevallen bij Ieperen en Atrecht; doch het heftigste treffen vond plaats
bij de Duitsche stellingen tusschen het Argonnerwoud en de streek
ten noordwesten van Suippes. Drie dagen raasde het vreeselijke
trommelvuur, dat de voorsie stellingen letterlijk wegvaagde en
een stellingnemen op beschermd terrein onmogelijk maakte. "De
Franschen schoten meer bij dag dan bij nacht", schrijft een
Duitsch officier, "doch ook in het duister donderden de kanonnen
en wij kenden geen rustig oogenblik. Van slapen was geen sprake. Van 's ochtends acht tot 's avonds zes laaide het vuur op
tot een heftigheid, die ondragelijk was. In het onafgebroken geraas waren de afzonderlijke schoten niet meer te onderscheiden.

202

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

De tusschenpoozen waren korter dan bij tromgeroffel, het geluid
vormde een toon, een soort wreeden doodszang. Onbarmhartig
daverde het over de schuilplaats, waar wij een toevlucht hadden
gezocht. Het laagje aarde boven ons hoofd vormde geen bescherming voor de cyclopische kracht van teen inslaande granaat. Zoo
zaten we elken dag tien uur achtereen, den flood wachtende bij
elk salvo, elke seconde. iedere kogel zoekt een der onzen, ieder
oogenblik ontploft vlak naast ons het kruit met een knal, die het

Fig. 22. Loopgraaf door balken gestut.

trommelvlies dreigt te doen springen. De luchtdruk rukt de tentbespanning af, doet het licht uitwaaien en vult de greppel voor
het hol met aarde en uit elkander gesprongen voorwerpen. En
wij zijn gedwongen met de handen in den schoot te zitten wachten, tot wij in stukken worden geschoten of levend begraven of
alles tegelijk".
Den 25sten September begon de aanval. Op verschillende plaatsen worden de eerste linies der- Duitschers doorbroken, maar in .
het algemeen handhaafden zij zich in hun stellingen. De strijd
werd met wisselende heftigheid gevoerd tot het eind van October.
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Ook dezen keer was de Fransche aanval mislukt en het doel, de
Duitschers van den Franschen bodem te verj agen, was nog verre
van bereikt.
Gedurende de laatste maanden van het jaar heerschte er betrekkelijke rust op het westelijk front. De aanval op de Duitsche
linies had de entente 190.000 man gekost. Men wilde het effectief
zooveel mogelijk aanvullen. Ook oefende het weer in zekeren zin
een remmenden invloed uit op de operaties.
HET JAAR 1916.
Eerst tegen het einde van Februari deden zich weer gebeurtenissen van belang voor op het westelijk front. Thans waren het
de Duitschers, die hun loopgraven verlieten voor een stormaanval
op Verdun, een vesting van groote strategische beteekenis. Deze
aanval begon den 2lsten Februari en vormde het begin van een
lange reeks bloedige gevechten, die bijna het geheele jaar duurden en ontzettende menschenoffers eischten.
Wij laten een beschrijving van den strijd bij Verdun volgen:
"De aarde beeft en in de trillende lucht kunnen de afzonderlijke
geluiden niet 'anger onderscheiden worden. Als de gruwelijke
kanonnade even ophoudt, begint terstond een infanterieaanval
met mitrailleurs- en geweervuur, dat weer gevolgd woedt door
een ontzettend handgemeen van man tegen man in zijn ergste
vormen. Dag en nacht woedt de strijd in de verschillende afdeelingen der loopgraven met wisselend geluk voor aanvallers en
verdedigers van loopgraaf tot loopgraaf. Wordt een nieuwe loopgraaf genomen, dan is het zaak er zich in stelling te brengen onder
het vuur van den vij and". En dit noemt men de "stilte bij Verdun", voegt de schrijver er spottend bij, gedachtig aan de voorstelling der communique's over de toestanden daar.
Het door de Duitschers behaalde resultaat ging in October weer
voor hen verloren. De Franschen gingen tot een energieken tegenaanval over en herwonnen het grootste deel van het door de
Duitschers veroverde terrein, o. a. het veel omstreden fort Douaumont. Ook gedurende de twee volgende j aren werd in de omgeving
van deze vesting een bloedige strijd gevoerd.
De aanval op Verdun was een streep door de rekening der geallieerden geweest. Er bestond nl. een plan tot een grooten gezamenlijken aanval in het voorjaar van 1916 zoowel op het oostelijk als
op het westelijk front. Dit plan was nu verijdeld. De Russen werden eerder tot handelen gedwongen dan zij verwacht hadden, ten
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einde den druk te verlichten voor de Italianen, die door de Oostenrijkers krachtig werden aangevallen; de Franschen waren door
den strijd bij Verdun z•56 verzwakt, dat zij niet op tijd gereed konden zijn. Eerst midden Juni waren zij klaar met hun voorbereidingen en den 24sten vielen de eerste schoten. Het geheele Duitsche
front werd door een geweldig artillerievuur getroffen. Dit duurde
tot 1 Juli. Toen begonnen de aanvallen bij Bapaume en Pêronne.
De "slag aan de Somme", de "grootste slag der wereldgeschiedenis" was in vollen
gang.
De strij d veranderde herhaaldelijk,
doch voornamelijk
waren de Franschen
en Engelschen in den
aanval. Het verschil
in aantal, vooral in
het begin van den
grooten slag, was
ontzettend; 600.000
Engelschen en Franschen stonden tegenFig. 23. Stormtroepen met machinegeweren voor
over ten hoogste
Verdun.
160.000 Duitschers.
Natuurlijk werden
de Duitschers achteruitgedrongen. Allengs echter verminderde
het verschil en werd de Duitsche verdediging krachtiger. Het
schijnt, dat aan deze krijgsoperaties, die, met enkele onderbrekingen, tot November duurden, 2 tot 3 millioen ententetroepen en
1 1/2 millioen Duitschers hebben deelgenomen.
De slag bij de Somme was ongetwijfeld door de geallieerden
geprojecteerd om een doorbraak van de Duitsche linies te bereiken. Nadat zulk een doorbraak dwars door de vijandelijke linies
was tot stand gekomen, Wilde de entente zich pap' rechts en naar
links splitsen en de Duitschers aan weerszijden terugdringen. De vluchtende Duitschers moesten dan vervolgd worden door de cavalerie, die gedurende al deze groote slagen gereed
stond om bij het eerste bevel op te rukken. Deze verwachtingen
der entente gingen echter niet in vervulling. Na de ontzettende
krachtproef bleef de positie in het algemeen onveranderd, al was
het Duitsche front sterk ingedeukt. Op een korten afstand was
het gelukt de Duitschers ongeveer 14 K. M. terug te dringen, doch
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Bapaume en Peronne, het Joel der entente, lagen nog binnen de
Duitsche frontlinie.
De verliezen aan beide fronten waren ontzettend. De Engelschen hadden 400.000 man geofferd, de Franschen 330.000 en de
Duitschers 600.000, waarvan 80.000 gevangenen. Het resultaat
was gering tegenover deze menschenoffers: in het geheel slechts
300 K. M.2.

Fig. 24. Handgranaatwerpers met stalen pantsers in de loopgraven aan het
westelijke front.

Gedurende de rest van het j aar vonden er geen groote krijgsgebeurtenissen plaats op het westelijk front. Men poogde zich op
to richten van de wreede slagen bij Verdun en aan de Somme.
HET JAAR 1917.
Evenals voor 1916 had de entente voor het voorjaar van 1917
een plan opgemaakt tot een groot offensief, waarvan de hoof daanslag zou worden ondernomen in de omgeving van Reims. Midden in Maart kwam echter het verrassende bericht, dat de Duit-
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schers zonder strijd de versterkte stellingen, die zij tot dusver zoo
hardnekkig hadden verdedigd, op het 13 mijl lange traject tusschen Atrecht en Soissons hadden ontruimd en eenige mijlen verder westwaarts nieuwe hadden genomen. De reden van dezen
vrijwilligen terugtocht was ongetwijfeld de zwakte der Duitschers
op het westelijk front, die hen dwong hun front te verkorten.
Deze maatregelen veroorzaakten een uitstel van het door de entente beraamde offensief en maakte een groot deel van den
daarvoor verrichten arbeid overbodig.
Om een aanval op de nieuwe Duitsche stelling, door henzelf
de "Siegfriedlinie," doch door de entente "Hindenburglinie" genoemd, omdat deze maatregel aan Hindenburg werd toegeschre-

Fig. 25. Laan van appelboomen, die de Duitschers hebben afgezaagd.

ven, hadden de Duitschers bij den terugtocht de streek, die zij
verlieten, totaal verwoest. In Frankrijk klonk een bittere kreet
van verontwaardiging; deze vernieling was nl. geen militaire
noodzakelijkheid, doch een daad van puren verwoestingswellust.
De nieuwe stellingen waren reeds van te voren sterk uitgebreid,
zoodat de geallieerden, toen deze eindelijk gereed waren met hun
voorbereidingen tot het voorjaarsoffensief, de nieuwe linie niet
durfden aanvallen, doch het offensief links en rechts daarvan
openden, bij Atrecht en aan de Aisne.
Nadat het artillerievuur eenige dagen had geduurd, werd het
in de nabijheid van Atrecht tot den hoogsten graad versterkt
(8 April). Den volgenden ochtend openden de Engelschen den
aanval op de linie Loos-Atrecht. Door het terrein achter de stel-
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lingen met spervuur te bestrijken, konden de Engelschen verhinderen, dat er Duitsche versterking zou worden aangerukt. De
Duitschers, afgesneden van alle verbinding achter zich, konden
den aanval niet weerstaan. De eerste dag
leverde goede resultaten op voor de Engelschen, maar daarna
was het met hun
voortrukken gedaan.
De strijd duurde tot
den 20sten; de Duitschers moesten eenige
kilometers terug.
Nadat zij de vij andelijke stellingcn tien
dagen lang intensief
hadden beschoten,
gingen de Franschen
den 16den over tot
den aanval op het 7
mijlen lange front
Soissons—Reims. In
dichte gelederen werd
de eene groep inf an.terie na de andere in
het gevecht gebracht,
doch zij werden
neergeveld door de
kracht van het Duitsche vuur. Pantserwagens, die de infanterie
moesten steunen, werden stukgeschoten
Fig. 26. Prikkeldraadversperring.
door de Duitsche kanonnen en toen de
Franschen de loopgravenlinie bereikt hadden, werden zij ontvangen door handgranaten en bajonetten. De aanval van dien
eersten dag werd op alle plaatsen afgeslagen en ook de volgende
dagen wisten de Duitschers hun stellingen te behouden.
Bijna twee maanden duurden deze gevechten zonder dat de
entente eenig belangrijk voordeel behaalde. De lang gekoesterde
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Fig. 2 7. Verschillende typen van zware artillerie.
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Fig. 28. Loopgraven op het westelijk front.
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hoop, het Duitsche front te kunnen verbreken, was Diet verwe.zenlijkt. In Vlaanderen woedde reeds sinds het begin van December een bittere strijd tusschen de Engelschen en de Duitschers. De.
eersten hoopten, de Belgische kust te kunnen bevrijdeu en de.
Duitsche linies terug te dringen door aanvallen in de flank. Doch
hier evenmin als in Frankrijk mocht het gelukken, de Duitschers
van hun stellingen te berooven. Wel werd er hier en daar watt
terrein gewonnen, doch steeds waren de offers Ic zw.aar voor het
geringe resultaat.
Op dat deel van het front, waar de Franschen stonden, was de.
strijd het laatste half jaar minder intensief geworden. Het leek
alsof zij er in berustten, dat het Duitsette front niet verbro)-ken kon worden. Door een krachtigen aanval echter, tusschen
24 October en 2 November, geraakten ziji in bet bit van den Lang,
bestreden Chemin des Dames. Kort te voren had een "afleidings,offensief" om de Engelschen in Vlaanderen te verlichten aan de.
Franschen belangrijke terreinen in de nabijheid van Verdun(
verschaft.
Belangrijk is ook de Engelsche aanval bij Kamerijk (0 No)-vember), waarbij een nieuwe krijgsrnethode werd toegepast. Er
was geen noemenswaardige artillerievoorbereiding, doch v6 Or de
stormcolonnes reden een lange rij p,antserwagens, de z. g. tanks
om de infanterie den weg te bereiden. Aanvankelijk had deze
aanval een heftig karakter, doch dit verkeerde allengs en ten
slotte eindigde de strijd met een kleine terreinvermeerdering voor
Duitschland.
HET JAAR 1918.
Alle pogingen der entente in 1917 hadden niet gevoerd tot het
zoo vurig begeerde doel: de nederlaag der centrale rijken. Eerder hadden deze aan het eind van het jaar de overmacht. Rusland
telde door zijn inwendige ontwrichting na de revolutie feitelijk
niet meer mee; Ralik had het zelf hard te verantwoorden; Roemenie was verslagen. Alleen buiten Europa had de entente eenige
resultaten behaald.
Aldus stonden de zaken bij het begin van 1918. Het nieuwe jaar
bracht echter nieuwe hoop. Vooral op Amerika waren aller blikken vol verwachting gevestigd. Zooals men zich herinnert, hadden
de Vereenigde Staten reeds in het begin van April van 1917 Duitschland den oorlog verklaard als direct gevolg van den "riicksichtslosen" duikbootoorlog. Gedurende het eerste jaar van hun deelne-
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men aan den strijd, had de zuiver militaire huip van de Vereenigde
Staten een geringe of geen rol gespeeld; des te belangrijker echter
was de huip met materiaal. Nu hoopte men, dat ook de Amerikaansche contingenten bereid zouden zijn aan den strijd deel te nemen; want de entente had veel, zeer veel soldaten noodig.
Inmiddels gingen de eerste maanden van 1918 op het westelijk front vrij rustig voorbij. Van beide zij den bereidde men
zich voor op het traditioneele voorjaarsoffensief.
Door de toestanden aan de verschillende andere fronten waren
de Duitschers in de gelegenheid hun effectief in het westen belangrijk te vergrooten. De legerleiding wilde een offensief in
grootschen stijl en wel voordat te veel Amerikaansche contingenten in Frankrijk waren geland.
Den 2lsten Maart brak de storm los. De aanval was gericht
tegen den rechtervleugel van de Engelsche frontafdeeling in de
nabijheid van Amiens, dat een belangrijk communicatie-punt was.
De Duitschers wilden een wig maken in het front der geallieerden,
en de Engelschen van de Franschen scheiden om de eerstgenoemden Kanaalwaarts te dringen.
Het scheen werkelijk, alsof deze poging met succes zou worden
bekroond. Na een trommelvuur, dat vijf uur duurde en waarbij
gasgranaten werden gebruikt, beschouwde men de Engelsche stellingen voldoende bewerkt om bij een aanval te bezwijken. De
stoot was inderdaad te krachtig geweest om te worden weerstaan:
de eene Engelsche stelling na de andere viel. Ook de volgende
dagen maakten de Duitschers snelle vorderingen ondanks de tegenaanvallen der geallieerden. Inmiddels echter slaagden deze
erin belangrijke versterkingen aan te voeren en daar bovendien
de weersgesteldheid de operaties bemoeilijkte, moesten de Duitschers allengs intoomen. Amiens hadden zij niet bereikt, doch wel
hadden zij ter-rein gewonnen en in het begin van April strekte de
Duitsche linie zich uit van Atrecht, nog iets oostelijker—AlbertMontdidier—Noyon—Chauny—L a Fere.
Onder den druk der gebeurtenissen en na langdurige onderhandelingen tusschen de Engelsche en Fransche regeeringen werd nu
eindelijk het opperbevel over de gezamenlijke troepen op het
westelijk front opgedragen aan een man, nl. aan den Franschen
generaal Foch. Den 9den April trad een nieuw stadium in. De
Duitschers vielen het Engelsche front aan tusschen Armentieres
en het La-Bassee-kanaal. Ook hier moesten de Engelschen wijken
en toen de vij and met behulp van sterke Fransche reservetroepen
eindelijk den 29sten tot staan was gebracht, had hij zijn front-
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linie uitgebreid tot Festubert—Merville—Meteren—Kemmel (even
ten oosten van Yperen). De Duitschers hadden 125.000 gevangenen
gemaakt en behalve dat viel hun een groote buit in handen, doch
het eigenlijke doel: Franschen en Engelschen te scheiden, hadden
zij niet bereikt.
Nu volgde een tamelijk kalme tijd op het westelijk front en het
grootste deel van Mei ging voorbij zonder ernstige gebeurtenissen,
doch den 27sten, midden in den nacht, begon men plotseling weer.

Fig. 29. De Duitsche keizer bezoekt een legerafdeeling in Vlaanderen.

De beide pogingen, een doorbraak in het front der entente te
forceeren door aanvallen op de Engelschen, waren gestrand.
Nu wilden de Duitschers hun geluk beproeven tegen de Franschen.
Zij rukten op naar de Fransche stellingen even ten oosten van Soissons. Den eersten dag werd de aanval met succes bekroond. De
Chemin des Dames werd genomen; de Duitschers trokken de
Aisne over en reeds dienzelfden avond was het Duitsche front
20 K. M. naar voren geschoven. Er werd een groot aantal gevangenen gemaakt. Den volgenden dag gingen de Duitschers ver-
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der en den 30sten Mei stonden zij aan de Marne, waar zij ook in
1914 hadden gestaan. Een aanval in het begin van Juni breidde
het Duitsche front nog meer uit. De strijd, die gevoerd werd tusschen 15 en 17 Juli deed de Duitschers nog meer terrein winnen,
doch verder zuidwaarts zouden zij in Frankrijk niet komen.

HET TEGENOFFENSIEF DER GEALLIEERDEN.
De nieuwe opperbevelhebber Foch achtte thans het oogenblik
gekomen om den Duitschers het initiatief te ontnemen.
De Amerikaansche contingenten waren sterk toegenom en — een
versterking, die de Duitschers aanvankelijk hadden onderschat —
en steeds kwamen nog nieuwe troepen, gereed om terstond in de
vuurlinie te worden gebracht. Ten laatste zond Amerika per maand
200.000 man versche troepen naar Frankrijk. Het langdurig offensief had Duitschland bovendien ontzettend veel gekost, zijn beste
troepen. Ook hadden zij Been Amerika om troepen van te verwachten. En ten slotte had het Duitsche front een uitgestrektheid
gekregen, die gevaarlijk was voor hen zelf. Een vooruitspringend
deel, de "zak" tusschen Aisne en Marne, was een zwak punt, dat
tot attaqueeren lokte.
Verrassend voor de Duitschers kwam de eerste aanval op de
stellingen aan de Marne (18 Juli). Een lange rij tanks, op korten
afstand gevolgd door infanterie in dichte gelederen, zagen zij naderen. Hun stellingen werden genomen en zij leden ernstige verliezen aan manschappen en kanonnen, die niet meer konden
worden meegevoerd. Na dit eerste succes zetten de geallieerden
de aanvallen voort op verschillende deelen van het front. Vooral
de 8ste Augustus werd noodlottig voor de Duitschers. Beter materiaal en in het bijzonder de aanwezigheid van tanks vergemakkelijkte het werk der en1entetroepen. Buitendien werd in de Duitsche
gelederen een zekere oorlogsmoeheid merkbaar; verschillende afdeelingen deden zich als onbetrouwbaar kennen.
In het begin van September waren de Duitschers door den onafgebroken strijd gedwongen terug te keeren tot de zoisgvuldig gebouwde Siegfriedlinie; doch het was de vraag, of zij daar den
vijand konden tegenhouden. De situatie was lang niet hoopvol
voor hen; zij hadden zware verliezen geleden, terwijl de geallieerden, dank zij de regelmatige aanvulling van Amerikaansche troepen, steeds versche krachten in het gevecht konden brengen. Reeds
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Fig. 30. Tanks aan het werk.

in September bedroeg het Amerikaansche hulplegioen 11/2 millioen
man.
Het was de bedoeling van Foch
het Duitsche centrum eind September door te breken
en tegelijkertijd de
beide vleugels aan
te vallen om door
deze dubbele omtrekking de
Duitschers samen
te dringen. De gezamenlijke macht
der entente op het
westelijk front bedroeg nu ruim
6.500.000 man, een
geweldige
overmacht voor de
3.000.000 der
Duitschers. Toen
dan ook het groote
offensief begon
(28 September) weken de Duitschers
onder voortdurenden tegenst an d
stelling na stelling terug.
Toch kon het
plan van Foch, de
zaken thans reeds
tot een beslissing te
brengen, niet worden uitgevoerd; de
stelling, die de
Duitschers einde

Fig. 3 1. De wapenfabrieken van Creusot.
C••■
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October innamen, was zeer voordeelig voor hen. De situatie
werd echter gevaarlijk door het afvallen der bondgenooten,
eerst Bulgarije, toen Turkije en ten slotte Oostenrijk-Hongarije.
Daar de onderhandelingen tot een wapenstilstand, die gedurende eenigen tijd tusschen de Duitsche regeering en den president
der Vereenigde Staten werden gevoerd, geen resultaat opleverden,
werden de krijgsverrichtingen voortgezet. Onder den druk der
entente werden de Duitschers tot steeds verder terugtrekken gedwongen en begin November was Frankrijk zoo goed als vrij van
Duitsche troepen.
Foch had bepaald, dat opnieuw een groot offensief zou plaats
hebben den 14den November, doch dit plan zou nooit ten uitvoer
worden gebracht. De wapenstilstand, die op den middag van
den ilden November tot stand kwam, heeft het verhinderd.
Zoo was plotseling heel het Duitsche bouwwerk ineengestort.
Met het weerstandsvermogen van het Duitsche yolk was het gedaan. Reeds in het begin van de maand hadden zich op verschillende plaatsen onlusten voorgedaan en den 9den brandde overal
de revolutiefakkel. De keizer deed of stand van de regeering en
een socialistisch ministerie nam het bewind in handen.
De voorwaarden van den wapenstilstand waren zeer hard voor
Duitschland. Het schijnt schier onoverkomelijke moeilijkheden
te hebben opgeleverd, alle troepen over den Rijn terug te trekken
binnen den vastgestelden termijn van 14 dagen, doch onder de
leiding van Hindenburg werd aan dezen eisch toch binnen lien
termijn voldaan.
HET OOSTELIJK FRONT.
Daar men meende, dat de mobilisatie van het Russische leger
veel tijd in beslag zou nemen, had de Duitsche generale staf besloten in het westen tot een snel resultaat te komen en in het
oosten slechts een betrekkelijk kleine macht tegen de Russen
paraat te houden. Deze opvatting deelde men in Oostenrijk. Het
zou spoedig blijken; dat zij onjuist was.
Terstond bij het begin van den oorlog waren Russische cavalerie-patrouilles Oost-Pruisen binnengerukt. Spoedig volgden andere troepen en het duurde niet lang, of het kwam tot ernstige
gevechten. Omstreeks den 17den Augustus waren de Russen in
drie groepen opgemarcheerd. De rechtervleugel, die in twee corpsen was verdeeld, het Njemencorps en het Narewcorps, rukte
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Oost-Pruisen binnen, de beide andere Galicie. Opperbevelhebber
was grootvorst Nikolaj Nikolajewitsj. De Duitschers beschikten
niet over voldoende krachten om den Russischen aanval te weerstaan, zij moesten na hardnekkigen strijd terugtrekken bij StallupOn en Gumbinnen.
De Duitsche opperste legerleiding was echter niet tevreden over
de plannen van den bevelhebber van het oostelijk leger. Hij werd
teruggeroepen door een zeer lakoniek telegram van den keizer,
luidende: "U kunt gaan, het leger blijft". De eenige officier, die
de verdediging van Oost-Pruisen op zich wilde nemen, was generaal Hindenburg, toen reeds een man op leeftijd. Hindenburg
werd geboren in 1847, in 1866 werd hij luitenant. Hij onderscheidde zich in den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog van 1866 en in
den Fransch-Duitschen van 1870. Daarna maakte hij een even
snelle als schitterende carriere. In 1903 werd hij commandeerend
generaal en chef van 4 legercorpsen, welke rangen hij bekleedde
tot het voorjaar van 1911, toen hij volgens het reglement moest
aftreden. Als kapitein van den generalen staf had hij Brie jaar
dienst gedaan in Koningsbergen. In deze periode, en misschien
ook later, verwierf hij een diepgaande kennis van Oost-Pruisen,
welke hem nu goed te pas kwam, daar de keizer hem de verdediging van dit land tegen de Russen opdroeg. Hindenburg kweet zich
op uitmuntende wijze van deze taak, waarbij hij krachtig werd
gesteund door den chef van zijn staf, Ludendorff.
Hindenburg was een eersterangs strateeg. Met snelle, verrassende sprongen poogde hij den vij and te overrompelen en vooral op
het oostelijk front behaalde hij schitterende resultaten. -Niet alleen echter bij het offensief optreden, doch ook bij een terugtocht
in grooten stiji toonde hij zijn veldheerstalent. Men denke slechts
aan zijn prachtigen terugtocht op het westelijk front (voorjaar
1917) naar de stellingen, die reeds te voren zoo uitmuntend waren gereed gemaakt.
Na de overwinningen in Oost-Pruisen werd Hindenburg ongelooflijk populair. Hij was goedmoedig en werd door zijn soldaten verafgood. Nooit mengde hij zich in politieke twisten; hij
was uitsluitend de krijgsman, die zijn plicht jegens het vaderland
- vervulde. Hoe geacht en vereerd hij werd, bleek vooral in de
dagen van rampspoed. Na de November-revolutie bleef hij op zijn
post, terwijl andere hooge officieren zich terstond terugtrokken.
De soldaten gehoorzaamden hem blindelings. Zijn werk was het
ook, dat de Duitsche troepen binnen den vastgestelden termijn
het vijandelijk terrein hadden verlaten. Hindenburg werd bij na
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gedurende den geheelen oorlog terzijde gestaan door Ludendorff,
een uitstekend organisator, die niet alleen militair leider was,
doch tevens een belangrijke rol in de politiek speelde. Op hem
rusttc ook voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor de
binnen- en buitenlandsche politiek in de beide laatste oorlogsjaren. Kort voor de revolutie moest hij zich terugtrekken.
Het Russische leger, dat fangs het noorden naderde (het Njemencorps) had halt gehouden op de linie Tilsit—InsterburgAngerburg. Er stonden slechts zwakke Duitsche troepen tegenover, daar Hindenburg, met de bedoeling, de Russische corpsen
afzonderlijk te bevechten, zijn voornaamste macht had geconcentreerd tegen het Narewcorps, dat langs het zuiden opmarcheerde. Zijn corps was sterk in de minderheid, doch het was
zijn plan de Russen naar het merengebied ten oosten van Tannenberg te lokken, waar zij van hun overmacht weinig nut konden
trekken. Het gelukte hem inderdaad, de Russen in het veld te
lokken en den 26sten rukte hij op langs de linie BischofsburgAllenstein—Tannenberg—Lautenburg. De situatie zag er wanhopig uit voor de Russen, het terrein achter hen bestond bijna
uitsluitend uit meren en moerassen met slechts weinige, zoo goed
als onbruikbare wegen. De mogelijkheid tot een goeden terugtocht was dus miniem. Zij werden steeds meer op elkaar gedrongen, zoodat wie niet in het moeras omkwam of verdronk,
gedwongen was zich over te geven. Na een strijd van drie dagen
was het Narewcorps vernietigd. De Duitschers hadden bij dezen
"slag van Tannenberg" 100.000 gevangenen en meer dan 500 kanonnen „buitgemaakt.
In de eerste dagen van December deelde het Njemencorps het
lot van het Narewcorps en wel bij de Masoerische meren. De Russen hadden stelling genomen op de linie Kurische Haf—WehlauAngerburg—LOtzen en hadden voldoenden tijd gehad die stelling te versterken. Hindenburg achtte het gevaarlijk tot een frontaanval over te gaan. Hij richtte daarom den aanval op den rechtervleugel, dien hij totaal versloeg. De Russen liepen nu gevaar omsingeld te worden, zoodat een haastige terugtocht hun eenige redding was. Deze terugtocht ontaardde echter al spoedig in een wilde
vlucht, daar de Duitschers de achtervolging met geweld doorzetten.
Groote afdeelingen van het Russische corps werden tegengehouden
en gevangengenomen.
Een aanval op den Duitschen rechtervleugel door een Russische
reserveafdeeling, ten einde den druk voor den linkervleugel te verlichten, voerde niet tot eenig resultaat, hoewel de Duitschers hier
de zwakste partij waren.
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Fig. 32. Waar de oorlog gewoed heeft. Afbeeldingen van het westelijk front.
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Door de overwinningen bij Tannenberg en de Masoerische meren
was het Russische offensief tot staan gebracht en Oost-Pruisen bevrijd van de Russische bezetting. De opmarsch naar Berlijn, door
de Russen aangekondigd, was geeindigd met een smadelijke nederlaag. De oorzaak moet gezocht worden in het gebrek aan samenwerking tusschen de twee Russische legers. Als het noordelijke
corps het Narewcorps te hulp was gekomen, toen dit laatste door
Hindenburg werd aangevallen, was het resultaat misschien anders
geweest.
De oorlog tusschen Rusland en Oostenrijk-Hongarije begon met
eenige ontmoetingen van geringe beteekenis langs de geheele lange grenslinie, totdat de Oostenrijkers het RusgiSch gebied in het zuiden van Polen
binnenrukten (20 Augustus). Den
28sten ontmoetten zij een vrij groote
Russische legermacht bij Krasnik.
Een strijd, die twee dagen duurde,
was het gevolg van deze ontmoeting
en leidde tot een volkomen nederlaag
van de Russen. De terugtocht voerde
naar Lublin. Terstond daarna wist
een ander Oostenrijksch legercorps
ten zuiden van de stad Zamosc een
beslissende overwinning te behalen
Fig. 33. Generaal Foch.
op de Russen, die van Cholm voorwaarts trokken.
De strijd breidde zich uit; bijna over het geheele Oostenrijksche front werd tegen de binnendringende Russen gevochten.
Den 3den September viel Lemberg, de hoofdstad van Galicie, in
handen der Russen. Dit was een gevoelig verlies voor Oostenrijk; want Lemberg was een belangrijk knooppunt van een wijd
vertakt spoorwegnet. Tegenspoed, ook op den linkervleugel, deed
de Oostenrijksche legerleiding besluiten den algemeenen terugtocht te gelasten naar de rivier de San, die den 15den September
werd bereikt. Inmiddels was de positie van den rechtervleugel
nog steeds gevaarlijk, zoodat de terugtocht moest worden voortgezet tot voorbij de Wisloka. Den 25sten September waren alle
Oostenrijksche troepen aan deze rivier geconcentreerd en strekte
het front zich uit van den Weichsel over Tarnov tot aan de Karpaten. De Boekowina was bezet door de Russen en een Russisch
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corps belegerde de vesting Przemysl, die door generaal Kusmanek
met 50.000 man dapper werd verdedigd.
Om den druk voor de Oostenrijkers, die in benarde omstandigheden verkeerden, te verlichten en tevens met hun hulp de Russen uit Galicie te verdrijven, besloten de centralen tot een gezamenlijk offensief onder Hindenburg. De aanval begon den
28sten September. De Duitsche generaal Von Mackensen viel den
rechtervleugel der Russen aan en avanceerde in de richting van

Fig. 34. Amerikaansche troepen komen in Frankrijk aan.

Warschau. De Oostenrijkers drongen de Russen terug over de
San en ontzetten de vesting Przemysl.
Midden in October echter gingen de Russen, na een volledige
reorganisatie hunner troepen, tot een tegenoffensief over. De
voornaamste aanval was gericht tegen de verbondenen in Polen,
terwijl het front in Galicie slechts door een betrekkelijk kleine
krijgsmacht werd verdedigd. De troepen der centralen konden
dezen geweldigen aanval niet weerstaan, Mackensen werd genoopt
terug te keeren; om niet in een gevaarlijk parket te geraken, ge-
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lastte Hindenburg den 27sten October den terugtocht over de
rivier de Warthe.
De gebeurtenissen in Polen leidden tot een algemeenen terugtocht voor het Oostenrijksche leper. Przemysl werd weer ingesloten door de Russen, die buitendien over de Karpatenpassen de
Hongaarsche vlakten binnenvielen, waarvan zij evenwel door de
Oostenrijkers werden verdreven.
De positie was begin November niet bepaald rooskleurig voor
de centralen. Bijna geheel Galicie was in de macht der Russen,
die zich ook in Polen tot aan de Warthe genesteld hadden.
Midden November was Hindenburg alweer gereed tot een nieuwen aanval. Het was niet voldoende zich tot een defensieve houding te beperken; de
Russen waren een
groot yolk en zouden
altijd vroeg of laat
weer met een sterke
macht gereed staan,
zoodat men zich nooit
veilig kon voelen.
A anvallen, desnoods
met zwakk ere troepen, was dus het parool. Een frontaanval gaf weinig kans
op succes in verband
met de grootere
sterkte der Russen.
Hindenburg besloot
daarom hun rechterFig. 35. Duitsche soldaten met handgranaten.
vleugel aan te vallen
in de hoop, dien te
omsingelen en bet geheele front achteruit te dringen.
De Duitsche troepen ondergingen een reorganisatie en den
13den November begon de aanval in de nabijheid van Thorn.
Generaal v. Mackensen, die het opperbevel voerde op dit gedeelte
van het front, slaagde erin de Russen terug te dringen, doch daar
deze aanmerkelijke versterking kregen, zag het er een oogenblik
leelijk uit voor de Duitschers. De toestand verbeterde echter
door de aankomst van versche troepen; het offensief werd hervat,
Lodz heroverd, waarna de strijd gedurig wisselde, totdat de Russen eindelijk in December tot retireeren gedwongen werden.
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. De bedreiging van hun rechtervleugel had de Russell genoopt,
manschappen van andere deelen van het front te laten komen,
waardoor zij hun positie elders verzwakten. Deze omstandigheid
werd benut door de Oostenrijkers, die, na telkens wisselenden
strijd, de Russische frontlijn achteruit wisten te dringen.
Inmiddels belette de strenge winter verdere operaties op het
oostelijk front. Men zette zich in stellingen vast en bij het eind
van het jaar was de bewegingsoorlog zoowel in Galicie als in Polen vrijwel voorbij, om, evenals in het westen, plaats te maken
voor den stellingoorlog. Het Russische front strekte zich nu uit
over Tilsit-Lyck-Tarnov-Czernowitz.

Fig. 36. Soldaten zoeken dekking in de granaatholen.

HET JAAR 1915.
Na de beslissende overwinningen der Duitschers bij Tannenberg en de Masoerische meren, heerschte in Pruisen eenigen tijd
rust, totdat in het begin van November 1914 een sterk Russisch
leger over de grens binnenrukte. De Duitschers werden genoodzaakt zich terug te trekken tot het Masoerisch gebied, waar zij
geduchte versterkingen hadden gebouwd. Opnieuw zuchtte OostPruisen onder het juk der Russische invasie.
De strenge winter had ook bier de krijgsverrichtingen belemmerd, doch in de eerste dagen van Februari 1915 was Hindenburg
gereed tot het hervatten der operaties in Oost-Pruisen. De manoeuvres van Augustus werden weer opgenomen. Het Russische

224

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

centrum werd door een betrekkelijk kleine macht in bedwang
gehouden, doch sterke corpsen rukten op om de beide vleugels
te omsingelen. De Duitsche troepen marcheerden over met sneeuw
bedekte velden en bevroren meren; de Russen werden op verschillende plaatsen eenvoudig door hen overrompeld.
Een Duitsch correspondent geeft ons de volgende beschrijving
van de situatie in de kampen Eydtkuhnen en Wirballen:
"Ofschoon de Russen wisten, dat de Duitschers in aantocht
waren, achtten zij het toch onmogelijk, dat de naderenden in den
dien dag heerschenden sneeuwstorm vooruit zouden komen. Z(56
zeker was men van zijn zaak, dat men het uitzetten van wachtposten overbodig vond. Slechts op deze wijze gelukte het den aanvallers, die zich niet door het geweld der natuurkrachten lieten
tegenhouden, het Russische kamp reeds den 10den te bereiken,
wel is waar slechts met infanterie en eenige kanonnen, de rest was
in de sneeuw blijven steken. Het was avond, toen Eydtkuhnen
aangevallen en stormenderhand genomen werd, middernacht, toen
Wirballen dit lot deelde. Op den straatweg stonden twee Russische batterij en met 12 kanonnen en een groot aantal munitiewagens. De Duitsche infanteristen naderden hen op 50 pas afstand, zonder dat er een schot werd gelost. Alle paarden werden
doodgeschoten en daarna werden de kanonnen en munitiewagens
meegenomen".
Een andere Duitsche correspondent, die den strijd bijwoonde,
bericht het volgende:
"De omsingeling der Russische troepen ging zoo snel, dat b. v.
in Kibarty een Russische brigade, toen de stad werd omringd
door zwakke Duitsche afdeelingen, zonder een schot te lossen,
tot overgave werd gedwongen. Pyramiden van geweren stonden
in rijen langs de dorpsstraat".
Den krachtigsten weerstand boden de Russen bij de Masoerische
meren. Het terrein zelf was gunstig en door het graven van verdedigingswerken en het aanbrengen van prikkeldraadversperringen bemoeilijkten zij het oprukken der Duitsche afdeelingen.
De Russen wilden zich hier tot elken prijs handhaven om den
terugkeer van hun hoofdmacht naar Suvalki en Augustovo mogelijk te maken. Niets kon echter de voortstormende Duitschers tegenhouden en bij Augustovo werd de Russische hoofdmacht omsingeld en tot overgave gedwongen.
Als gevolg van de slechte weersgesteldheid konden de Duitschers van hun overwinningen niet alle profijt trekken, doch wel
werd Oost-Pruisen door dezen "winterslag" bij de ,Masoerisclie
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meren ten tweeden male van de Russische bezetting bevrijd.
In den loop van het voorjaar werd op andere deelen van het
front zwaar gevochten. De centralen behaalden goede resultaten,
zoowel in Galicie als in de Karpaten. In het midden van Maart,
toen de vesting Przemysl door gebrek aan levensmiddelen tot
capitulatie genoodzaakt werd en daardoor de Russische troepen,
die daar gelegerd waren, vrij kwamen, trachtten de Russen opnieuw de Karpatenpassen te forceeren. Aanvankelijk maakten zij
aanmerkelijke vorderingen, doch Duitsche troepen, die inmiddels
arriveerden, wisten hen tegen te houden (midden April).
De strijd in de Karpaten had geweldige offers geeischt, vooral van de
aanvallers, die zware verliezen leden.
Zij hadden tijd noodig om op adem
te komen, doch dit was hun niet vergund, zooals wij in het volgende zullen zien.
Reeds begin April waren de centralen na grondige voorbereidingen
gereed voor een beslissenden aanval
op het Russische front. Zij beoogden
niet meer of minder dan een volkomen doorbreking en een alles omvatFig. 38. Grootvorst Nicolai
tende omtrekking.
Nicolajewitsj.
Den 2den Mei gingen de troepen
der centralen onder aanvoering van
V. Mackensen over tot een aanval op de sterke Russische stellingen
aan beide zij den van de Gorlice. De doorbreking, die eerst na
buitengewoon krachtige voorbereidingen door de artillerie werd
ondernomen, gelukte volkomen en de Russen werden elken dag
meer achteruit gedrongen.
De uitwerking van de doorbreking deed zich onmiddellijk voelen. De Russische troepen in de Karpaten moesten terstond terugtrekken om niet afgesneden te worden.
Inmiddels rukte V. Mackensen op in Galicie. De vesting Przemysl werd heroverd en den 22sten Juni drongen de Duitsche en
Oostenrijksche troepen Lemberg binnen. De Russen zetten hun
terugtocht voort en ontruimden bijna geheel Galicie.
Nu kwam de beurt aan Polen. Allereerst was het zaak voor de
centralen, zich meester te maken van de Weichsel-linie met de drie
groote vestingen Novo-Georgievsk, Warschau en Ivangorod. Ner-
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gees konderi de Russen den vij and werkelijk tot staan brengen;
Ivangorod werd 4 Augustus ontruimd, 8 Augustus viel Warschau
na taaien strijd en 19 Augustus werd Novo-Georgievsk, dat reeds
sinds 21 Juli omsingeld werd, door den vestingcommandant overgegeven. Bij de capitulatie maakten de Duitschers 90.000 krijgsgevangenen en vielen hun 1600 stukken geschut in handers.
Terstond na den val der bovengenoemde vestingen zetten de
Duitsch-Oostenrijksche legers
den tocht langs het geheele
front voort. De sterke vesting
Brest-Litovsk viel en de vluchtende vijanden werden door
het Duitsch-Oostenrijksche
centrum op de hielen achtervolgd. Overal moesten de Russen wijken en aan het eind
van het jaar hadden de Duitschers een groot aantal stellingen op korten of stand van elkaar genomen op de linie Riga—Diin aburg—Pinsk—H alicz—Boekowina (westgrens).
Een Russische aanval op
Kerstavond ten zuiden van de
Pripetmoerassen had tot doel
de Karpaten te bereiken ten
einde een weg te openen naar
de Hongaarsche laagvlakten.
Een Russisch vlieger neergeFig. 39.
Waarschijnlijk wilden zij ook
schoten bij Lemberg.
Roemenie overhalen, gemeene
zaak met de entente te maken.
Een energieke strijd, die drie weken duurde, kostte . den Russen
een groot aantal menschenlevens zonder echter tot het gewenschte
resultaat te leiden.
Een correspondent geeft de volgende beschrijving van den laatsten Russischen aanval:
"Onder het donderende trommelvuur van de zware Russische
artillerie verlieten de ten doode opgeschreven Russische troepen
in de schemering hun loopgraven en stormden voorwaarts tot
op de Hongaarsche stellingen, waar zij werden ontvangen door
het kartetsvuur der artillerie en de geweersalvo's der Honvedtroepen (landweer). In het duister kon de Russische artillerie-
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leiding aan deze geluiden merken, dat hun stormcolonnes met den
vijand in contact waren. Zij legden nu een dicht spervuur van
houwitsers achter de voorste loopgraven der Hongaren, om dezen
te verhinderen, reserves aan te voeren. Tegelijkertijd maakten
andere Russische batterijen door onafgebroken kartetsvuur hun
eigen stormcolonnes den terugtocht onmogelijk. Zoo werd de
Russische infanterie met de ontploffende kartetsen in den rug
letterlijk in de armen van de Honvedinfanterie gedreven. Deze
opende op korten of stand een snelvuur tegen de Russen, die
onder den hagel van kartets, het springen van landmijnen, de hoop, spanning der electrische draden, het
flankvuur der verdekt opgestelde,
ingebouwde machinegeweren, de
handgranaten, in het kort, heel het
magazijn der moderne wapentechniek, man voor man werden neergemaaid. De laatste Russische colonnes waren niet eens voldoende
van geweren voorzien. Zij moesten
wachten, totdat de eerste gelederen
gesneuveld waren om dan met de geweren der gevallenen voorwaarts te
stormen".
HET JAAR 1916.
De entente had, gelijk wij in een
der vorige hoofdstukken hebben gezien, een offensief op alle fronten geprojecteerd in het voorjaar
van 1916, doch dit plan was door den slag bij Verdun verijdeld.
Den heelen winter van 1916 waren de Russen met bewonderenswaardige energie aan het werk geweest. Feitelijk moest er een
geheel nieuw leger op de been worden gebracht. Het overschotje
der oude troepen was niet voldoende om er op te vertrouwen. Natuurlijk was er ernstig gebrek aan goede officieren, terwijl de
vorming der soldaten ontzettend veel te wenschen overliet. Het
noodige materiaal kreeg men van de Vereenigde Staten en Japan,
kanonnen zoowel als geweren.
V oordat zij echter geheel met hun voorbereidingen klaar waren, werden de Russen onder generaal Broessilof genoodzaakt
het offensief te beginnen ter wille van de Italianen, die aangevallen waren door de Oostenrijkers.
Fig. 40. Generaal von Mackensen.
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De Russische aanval was voornamelijk gericht op het Galicische front tusschen Kowel en de Roemeensche grens. Hij werd
met succes bekroond, doch een succes, dat tallooze menschenoffers had gevergd. Het front der entente werd op een of stand
van 50 K. M. doorbroken en de vestingen Luck en Dubno werden
veroverd. Op den uiterst linkschen vleugel brachten de Russen
den Oostenrijkers een beslissende nederlaag toe en bezetten opnieuw de Boekowina. Tweehonderdduizend gevangenen en een
hoeveelheid oorlogsmateriaal was de buit der overwinnaars.

Fig. 41. Prikkeldraadversperring bij de Masoerische meren.

Broessilof's tweede offensief in Juli verschafte den Russen belangrijke terreinvermeerdering en verhoogde het aantal hunner
krij gsgevangenen.
Ook in Augustus gingen de Russen voort met hun doorbrekingspogingen, maar door de maatregelen, die de centralen hadden getroffen, gelukte het Broessilof, ondanks zijn hardnekkige pogingen, nooit het doel van het offensief : Kowel, Brest-Litovsk,
Lemberg en de Hongaarsche laagvlakte to bereiken.
Eind Augustus waren de Roemenen aan de zij de der entente
getreden en door hun inval in Zevenburgen poogden zij tot sa-
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menwerking met Broessilof te komen, ten einde samen de legers
der centralen te omtrekken. De overwinning der Duitschers op
de Roemenen verijdelde dit plan en in plaats daarvan werden de
Russen zelf door een omsingeling uit het zuiden bedreigd.
De verliezen der Russen aan het oostelijk front bedroegen van
Juni tot October 86.000 officieren en 1,800.000 manschappen. Na
een zoo krachtige aderlating
viel er aan verdere offensieven niet te denken; wel werd
er nog langs het geheele front
gevochten, doch de voornaamste taak der Russen
was thans nog slechts, Roemenie te helpen.
HET JAAR 1917.
In het groote ententeoffensief, dat voor het voorj aar van 1917 was geprojecteerd, zouden ook de Russen
deelnemen, doch het Russische leger was zoo gehavend en er was een nieuwe
uitrusting en een mi ') intense
reorganisatie noodig, dat
men op zijn vroegst in den
zomer gereed zou kunnen
zijn.
Zoo stonden de zaken,
toen in Maart de Russische
revolutie uitbrak en alom
Fig. 42. Verlaten Russische positie.
verwarring teweeg bracht.
Czaar Nicolaas abdiceerde
den 15den Maart en voor korten tijd werd grootvorst Nikolaj weer
opperbevelhebber. Er werd een soldatenraad, ingesteld en de
doodstraf werd afgeschaft, doch deze en andere maatregelen verslapten de discipline en hadden ontbinding van de verschillende
corpsen ten gevolge. Men fraterniseerde met de Duitschers en
Oostenrijkers, zond deputaties naar den vij and en beloofde vrede
en verzoening. Natuurlijk hadden de centralen er niet het minste
belang bij, deze vriendschappelijkheden te verstoren en door een
aanval van hun kant de ongedisciplineerde bende in het Russische
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kamp weer tot orde te dwingen. Zoo bleef de toestand aan het
oostelijk front langen tijd vreedzaam. De troepen, die hier nu
overbodig waren, konden elders worden gebruikt, zeer ten nadeele
van de entente. Deze deed dan ook, wat zij kon, om den bondgenoot Rusland weer voor den strijd te winnen. Het zag er bijna
hopeloos uit voor de geallieerden. En toch zou het tot een offensief komen, dat, naar verhouding, evenveel bloed zou kosten als
in 1916 de menschenslachtingen van Broessilof in Wolhynie en
Galiciê. Het klinkt ongelooflijk en toch is het geschied.
Engeland en Frankrijk hadden geen moeite gespaard om het
Russische leger weer op de been te helpen. Zij hadden massa's
krijgsmateriaal naar Rusland gezonden, kanonnen en zelfs een
groot aantal officieren. Toen nu Broessilof in het begin van Juni
opperbevelhebber werd, gelukte het hem in samenwerking met
Kerenski, den minister van oorlog der provisorische Russische
regeering, de orde in de meeste afdeelingen te herstellen. Men
kon zich nu bezig houden met plannen voor een groot offensief
in den loop van den zomer.
In het laatst van Juni was men gereed. Na een langdurig artillerievuur werd de aanval over bijna het geheele front ondernomen. Lokale terreinveroveringen van weinig beteekenis en gekocht met oneindig zware offers, was al wat de Russen bereikten.
Na een strijd van acht dagen zagen zij van verdere pogingen op
het noordelijk deel van het front of en concentreerden al hun
krachten in de streek ten zuiden van den Dnjestr. De Oostenrijkers werden aanvankelijk gedwongen voor de Russen te wijken,
doch na enkele dagen werden deze tot staan gebracht en kwam
de terugslag.
Als gevolg van het mislukte offensief drong de revolutie ook
in de gelederen der soldaten door, zelfs in die troepen, welke zich
als uiterst betrouwbaar hadden doen kennen. Overal kwam het
tot muiterij en moord op meerderen; de troepen liepen bij massa's
naar den vij and over of keerden naar huis terug om aanwezig
te zijn, "als de grond verdeeld zou worden".
Reeds den 19den Juli gingen de centralen over tot een aanval
op het terrein tusschen de Sereth en de Zlota Lipa. De Russische
stellingen werden vernietigd; de verdedigers sneuvelden of vervielen opnieuw in wanorde. Het aanvalsfront werd elken dag uitgebreid en eerst nadat de Russen bijna geheel Galicie en de Boekowina hadden ontruimd, werd het offensief geeindigd.
Meer zuidwaarts, in den pas tusschen Zevenburgen en Moldau,
boden de Russisch-Roemeensche troepen dapper weerstand, doch
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ten slotte werden zij tot de Sereth teruggedrongen door von Mackensen.
Nadat het in het zuiden betrekkelijk kalm was geworden, kwamen er verontrustende rapporten in de eerste dagen van September
betreffende den strijd in het noorden. De Duitschers achtten het
oogenblik gekomen, zich van de Duna-linie meester te maken.
Hierbij hadden zij met weinig moeilijkheden te kampen, daar de
strijdwaardigheid der Russische troepen ook hier zeer verminderd was. Zij veroverden Riga, Diinamiinde en Jacobstad. Kort
daarna werden de eilanden Osel, DagO en Moon bezet door
Duitsche troepen, die op slechts uiterst zwakken tegenstand stuitten.
Hierna lagen de krijgsverrichtingen
op dit deel van het front stil.
Den 7den November nl. had een
nieuwe omwenteling in Rusland
plaats. De regeering, met Kerenski
als hoofdleider, viel en moest plaats
maken voor de meest radicalen, de
z. g. Bolsjewiki onder leiding van Lenin en Trotski. Bijna oogenblikkelijk
werden de vijandelijkheden op alle
deelen van het front gestaakt; tusschen de troepen van de voorste linie
kwam een vriendschappelijke verFig. 43. Generaal Broessilof.
houding tot stand, hetgeen de Duitsche militaire overheid, bang voor het
binnendringen van den revolutionnairen geest, met hand en tand
tegenging.
De "radenregeering" wendde zich terstond tot de bondgenooten met de vraag, of deze bereid waren te onderhandelen over
een oogenblikkelijken wapenstilstand en algemeenen vrede. Toen
het antwoord ontkennend luidde, namen de Bolsjewiki de zaak
zelf in handen en zonden vertegenwoordigers naar de Duitsche
legerieiding. Met de onderhandelingen werd 3 December een aanyang gemaakt en den 5den werd een wapenstilstand gesloten, die
tien dagen van kracht zou zijn, te' beginnen met 7 December. Nadat de onderhandelingen waren hervat, kwam den 15den een
overeenkomst tot stand tusschen Rusland en de vier centrale
rijken: Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije.
Een dergelijke wapenstilstand werd gesloten tusschen dezelfde
mogendheden en Roemenie. - Deze wapenstilstand zou 28 dagen
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gelden (van 17 December af) en automatisch verlengd worden,
tenzij een der partijen opheffing verlangde.
Na voorbereidende discussies kwamen de gedelegeerden der
verschillende staten te Brest-Litovsk bijeen tot het voeren der vredesonderhandelingen (22 December). Het was echter niet gemakkelijk, tot een resultaat te geraken: de Russische vertegenwoordigers praatten maar in het wilde weg en uitten geen enkel positief voorstel. Wel kwam een overeenkomst tot stand met de
Oekraine, waar in het midden van December een onafhankelijke
republiek was uitgeroepen. Den 9den Februari werd het vredesverdrag tusschen de centrale rijken
en dezen nieuwen staat geteekend,
waarmede dus de eerste vrede van
den wereldoorlog was gesloten.
Den volgenden dag verklaarde
Trotski, de leider der Russische
delegatie, dat "Rusland van de onderteekening van een formeel vredesverdrag afzag, eenvoudig den
staat van oorlog met Duitschland,
Oostenrijk-Hongarije en Turkije
als geeindigd beschouwde en de
volledige demobiliseering der Russische troepen op alle fronten terstond zou gelasten". De Duitsche
regeering liet zich echter met een
dergelijke verklaring niet afschepen. Zij verlangde een behoorlijken vrede en daar de regeering van Fig. 44. Kerstnacht aan het front.
Petrograd hiertoe blijkbaar niet
kon besluiten, hief Duitschland, om een eind aan de zaak te maken, den wapenstilstand op.
Den 18den Februari werd de oorlog dus hervat en onmiddellijk
trokken de Duitsche en Oostenrijksche colonnes weer oostwaarts.
De tegenstand, dien de ontwrichte Russische troepen konden bieden, was uiterst gering en den 3den Maart hadden de centralen
de linie Kiev-Narva bereikt. Zij hadden inmiddels een belangrijken buit gemaakt.
Deze krachtige maatregelen deden de Bolsjewieken in hun
schulp kruipen; de Russische regeering verzocht nu zelf om de
oogenblikkelijke hervatting der vredesonderhandelingen. De Duitsche- regeering stemde hierin toe; maar om een zekeren druk up
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de Russen uit te oefenen verklaarde zij, dat de opmarsch der troepen zou voortduren, totdat het vredesverdrag was onderteekend. Nu
konden de Russen niet langer ontwijken en den 3den Maart 1918
kwam de vrede van Brest-Litovsk
tot stand. Rusland erkende hierbij de zoogenaamde randstaten.
De vrede was nu wel gesloten, doch
de oorlog geenszins geeindigd. In
de Oekraine vochten Duitsche en
Oostenrijksche troepen tegen Bolsjewistische benden en in Finland
steunde een Duitsch hulpcorps het
witte leger in zijn strijd tegen de
roode garde en de Russen.
Met de Oekraine kwam het eerst
den 7den Mei tot een beslissing.

Fig. 4 5 . Lenin.

Fig. 46. Trotski.

HET ITALIAANSCHE FRONT.
Daar Oostenrijk-Hongarije, gelijk wij in het voorafgaande hebben gezien, niet wilde toestemmen
in Italies al te ver gaande eischen,
sloot dit laatste land zich bij de entente aan en verklaarde Oostenrijk
den oorlog (23 Mei 1915).
Het was geen gemakkelijke taak
voor het Italiaansche leger, de
Oostenrijkers aan te vallen. De
grens liep door een ontoegankelijk Alpengebied en op de weinige
plaatsen, waar de natuur niet voor
bescherming had gezorgd, hadden
de Oostenrijkers reeds allerlei yestingen doen verrijzen, waaruit wel
blijkt, dat men niet al te vast op
de buren-bondgenooten vertrouwde.
De Italiaansche troepen waren
zoodanig gegroepeerd, dat een
kleinere afdeeling het zuiden van
Tyrol, het z. g. Trentino, dat door
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zijn s:ooruitgeschoven ligging een gemakkelijk aanvalspunt leek,
kon binnenrukken, terwijl de voornaamste krijgsmacht naar de
oostelijke grensgebieden werd gezonden, ten einde de Oostenrijksche verdedigingsstellingen aan de Isonzo te forceeren. Het
opperbevel was in handen van koning Victor Emanuel zelf; chef
van den generalen staf en feitelijk leider der krijgsverrichtingen
was generaal Cadorna.
Onmiddellijk na de vredebreuk gingen de Italiaansche troepen
over tot den aanval langs de geheele grens. De Oostenrijkers gaven een aantal vooruitgeschoven punten over, voor welker verdediging zij geen manschappen wilden offeren.
Tegen het eind van Juni, toen de opmarsch van het leger was
geeindigd, begonnen de Italianen een krachtiger aanval bij de
Isonzo. Zij richtten zich voornamelijk tegen Monfalcone en het
bruggehoofd bij GOrz. Ondanks dezen aanval, die eenige dagen
duurde, waaraan een sterke krijgsmacht deel nam en die door
krachtige artillerievoorbereidingen was ingeleid, vorderden de
Italianen geen haarbreed. De eerste slag aan de Isonzo, die vijf
dagen duurde, kostte den Italianen een zeer groot aantal manschappen, welke aderlating hen dwong tot een pauze in de krijgsverrichtingen, om zich te herstellen.
Eerst in het midden van Juni was men weer gereed, den weerstand der Oostenrijksche stellingen te beproeven. De tweede slag
aan de Isonzo (18-27 Juli) leverde even weinig resultaat op als
de eerste, doch kostte alleen nog bloediger offers.
De volgende beschrijving van de verdedigingsmaatregelen der
Oostenrijkers geeft ons een denkbeeld van de moeilijkheden, waar
Italie tegen te kampen had. "Het geheele front in . Tyrol, Karinthie, Drain en het kustgebied is een aaneengeschakelde vestinglinie. In het kalksteengebergte hebben hakkers en op verschillende plaatsen zelfs electrische boormachines sinds het uitbreken van
den striid geweldigen arbeid verricht. Elken dag worden de
Oostenrijksche stellingen sterker. Op die plaatsen, waar men
genoodzaakt was de eerste stooten op te vangen, zonder dat men
verdedigingswerken vond, werden in de bergen loopgraven, verbindingsgangen, tunnels, kazematten, vuurleidingscentra, tegen
bommen beveiligde schuilplaatsen e. d. gehouwen. De 'grootste
veiligheid biedt echter het terrein zelf met zijn alles beheerschende
bergkammen en steile dalen, bestreken door de artillerie".
Twee keer voor het eind van het jaar stootten de Italianen het
hoofd tot bloedens toe tegen den Oostenrijkschen verdedigingsmuur
bij de Isonzo. Alle aanvallen werden afgeslagen en bij de jaarwisse-
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ling was de toestand nog nagenoeg onveranderd. Het Italiaansche
leger had verliezen geleden, die zeer moeilijk te herstellen waren.
De aanval in Tyrol, die tegelijk plaats vond met de pogingen
aan de Isonzo, bracht den Italiaanschen wapenen al evenmin succes. Het Oostenrijksche front stond overal volkomen onaangetast.

Fig. 4 7. De Russische afgevaardigden komen te Brest-Litovsk aan.

HET JAAR 1916.
In het midden van Maart 1916 liet Cadorna zijn troepen opnieuw
een stormaanval aan de Isonzo ondernemen. Deze vijfde slag aan
de Isonzo was waarschijnlijk bedoeld om den druk te verlichten
voor de Franschen, die een harden aanval van de Duitschers te
verduren hadden. Er was echter nog steeds geen sprake van eenig
resultaat voor de Italianen.
De strijdverrichtingen waren een tijdlang over de geheele frontlinie slap geweest, toen de Oostenrijkers plotseling een aanval deden in Tyrol (14 Mei).
Na een trommelvuur van 2000 stukken artillerie over een front
van 45 K. M. viel de infanterie aan tusschen de Adige en de Brenta.
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Door dit grootsch opgezette offensief hoopte men de vestinglinie
der Italianen te kunnen doorbreken en, in het gunstigste geval, den
vij and in rug en flank aan te vallen.
De aanval ging snel in zijn werk en de overrompelde Italianen
werden overal teruggedrongen, met • achterlating van een groot
aantal kanonnen en gevangenen. Einde Mei hadden de Oostenrijkers de linie Chiesa—Arsiero—Asiago bereikt, doch hier werd
paal en perk gesteld aan hun voortrukken.
Het Russische afleidingsoffe:Isief in Galicie dwong de Oostenrijkers alle beschikbare krachten daarheen te transporteeren, zoodat
het offensief tegen Italie niet kon
worden doorgezet. Men trachtte nu
een voordeelige verdedigingsstelling
te verkrijgen door de linies wat achteruit te trekken. Herhaalde pogingen
van Italiaansche zij de, om deze stelling, die zeer sterk was, te verbreken,
mislukten. Voor de geheele rest van
het jaar heerschte er betrekkelijke
rust op dit deel van het front.
Bij de Isonzo echter begonnen de
kanonnen weldra weer te bulderen.
Den 4den Augustus voerde Cadorna
zijn troepen opnieuw aan tot een
stormloop tegen de Oostenrijksche
Fig. 48. Gene raal Cadorna.
verschansingen. Dezen keer had hij
succes : Oostenrijk werd gedwongen
het veel omstreden bruggehoofd bij GOrz zoowel als de stall zelf op
te geven. Deze zesde slag aan de Isonzo bracht Italie het eerste
werkelijke oorlogsresultaat, doch een verbreking van de Oostenrijksche verdedigingslinie kwam niet tot stand.
Drie nieuwe aanvallen in September, October en de eerste dagen van November brachten den Italianen eenige onbeteekenende
terreinveroveringen bij de Isonzo, doch in het algemeen was de
positie aan het eind van het laar ongewijzigd. Na anderhalf jaar
van bitteren strijd was het Oostenrijksche front praktisch ongedeerd, terwijl de negen Isonzo-slagen van Cadorna den Italianen
ontzettende verliezen hadden gekost zonder hen ook maar een
stap dichter te voeren naar het Joel: de doorbreking van 's vijands front.
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HET JAAR 1917.
Het geheele voorjaar van 1917 verstreek zonder ernstige gevechten op het Italiaansche front. Na de krachtige aansporingen
van den Franschen bondgenoot besloot Cadorna midden Mei opnieuw zijn geluk te beproeven. Hij begon met een ongewoon fel
artillerievuur gevolgd
door den tienden slag
bij de Isonzo op een afstand van 6 mijl, van de
zee tot Tolmein. Er werden dichte scharen manschappen in het vuur
gebracht. Vooral in het
noordelijk deel tusschen
GOrz en Tolmein behaalden de Italianen
eenig resultaat, doch dit
was duur gekocht. De
verliezen aan de Italiaansche zij de worden
op ca. 130.000 man geraamd, die der Oostenrijkers op 100.000 man.
Nu volgde een gauze
van eenige maanden op
het Italiaansch-Oostenrijksche front. De Italianen hadden echter de
hoop, den tegenstand
van Oostenrijk te breken, nog niet opgegeven
Fig. 49. Oostenrijksch mortier aan het Italien na ernstige voorbeaansche front.
reidingen begon genera al Cadorna midden
Augustus den elf den slag aan de Isonzo. De streek ten noorden van
GOrz was het tooneel van een bloedigen strijd. Blijkbaar was het
de bedoeling der Italianen zich den weg naar Triest te barren. Al
hun streven, om tot een beslissend resultaat te geraken, was echter
vergeefsch. Eerst den 20sten September kon de slag als definitief
gaindigd beschouwd worden. Hij had langer geduurd en was
hardnekkiger geweest dan een der vorige en had, zonder eenig

ITALIAANSCHE NEDERLAAG

239

voordeel, den Italianen zware verliezen toegebracht, volgens de
Oostenrijkers ongeveer 230.000 man; loch hun eigen verliezen waren eveneens ontzettend.
Men zou veronderstellen, dat de Italianen eindelijk afzagen van
hun vruchtelooze bestorming van het Isonzo-front. Geenszins. Het
was Cadorna's plan de poging nogmaals te herhalen en de voorbereidingen tot den twaalfden Isonzo-slag waren reeds in vollen
gang, toen de centralen het Italiaansche front een zwaren slag
toebrachten.

Fig. 50. Italiaansch kanon, dat door de Duitschers veroverd is.

Twee en een half j aar lang hadden de Oostenrijkers alle ellende
op het Italiaansche front doorstaan; de zomerhitte op de brandende
rotsen van het Karstplateau was even onhoudbaar geweest als de
snijdende koude in de dicht besneeuwde Alpenpassen. Hierbij kwamen nog de aanvallen der Italianen die, al werden zij afgeslagen.
ontelbare menschenoffers eischten. Geen wonder, dat het weerstandsvermogen der Oostenrijkers begon te verminderen. Het was
de vraag, of zij nog opgewassen waren tegen de inspanningen, die
de komende winter zou brengen. In het vooruitzicht van deze onrustbarende toekomst wendde de dubbelmonarchie zich tot
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Duitschland met het verzoek om hulp in den vorm van versterking door Duitsche troepen. Deze kwamen en nu besloot men tot
een offensief tegen Italie, in de hoop de strategische situatie te
verbeteren en, zoo mogelijk, de stemming onder de soldaten te
verbeteren door een overwinning.
Den 24sten October begon de aanval op de linie TolmeinFlitsch. Het was een volkomen overrompeling voor den vij and,

A

Fig. 51. Spoorwegbrug over de Piave, die de Italianen bij hun terugtocht
lieten springen.

met geweldige kracht ten uitvoer gebracht door de Duitsche
troepen, die door de Italiaansche linies drongen. Meer zuidwaarts bereikten de Oostenrijkers hetzelfde resultaat en den 29sten
October waren de troepen der centralen reeds tot de linie GemonaUdine-Lavariano genaderd.
De terugtocht der Italianen ging met de hevigste wanordelijkheden gepaard. Wel hadden zij voldoende troepen en materiaal
voor het door hen geprojecteerde offensief geconcentreerd, doch
zij begonnen hun terugtocht te laat om te kunnen ontkomen. Vele.

Tsaar Nikolai IL
Naar een schilderij van Matzkevitch.
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gevangenen vielen den centralen in handen, evenals een rijke buit
aan oorlogsmateriaal. Cadorna's poging tot verdediging aan de
Tagliamento mislukte, daar Duitsch-Oostenrijksche troepen uit
het noorden den terugtocht van de Italiaansche hoofdmacht op de
Piave bedreigden. Eerst toen het leger aan de overzij de van deze
breede rivier in veiligheid was, kon het zich daar in stellingen
handhaven en nu begon in deze streek van de Italiaansche laagvlakte een stellingoorlog, die vele maanden duurde.
Ook op het Tyroolsche front waren de Oostenrijkers tot den aanval overgegaan. Met spanning vroeg men zich af, of de Italiaansche
troepen hier hun tegenstanders het hoofd konden bieden. Er hing
oneindig veel van af voor Italie; want wanneer het niet gelukte,
zou de Piave-stelling in de linkerflank aangevallen worden, hetgeen een bedreiging voor het heele Italiaansche leger beteekende.
De strijd verliep, zonder dat deze vrees der Italianen waarheid
werd. Wel wonnen de Oostenrijkers terrein, doch de Italiaansche
bergstellingen waren te goed versterkt en werden met zooveel energie verdedigd, dat de tegenstanders hun Joel niet konden bereiken.
Omstreeks Kerstmis waren deze gevechten geeindigd en kregen de Italianen gelegenheid zich te herstellen van de hun toegevoegde slagen. Het leger had zwaar geleden; alleen aan gevangenen had het 275000 man verloren, aan artillerie 2500 stukken.
Hierna werd de oorlog op Italiaansch grondgebied voortgezet.
HET JAAR 1918.
De winter en het voorjaar van 1918 verstreken vrij rustig op het
Italiaansche front. Een voortzetting van het Oostenrijksche offensief, dat den tegenstand der Italianen moest breken, liet nog op
zich wachten.
Eerst tegen het eind van Mei laaide het krijgsvuur weer op. Italiaansche troepen vielen den vijand in de uiterste vleugels aan, doch
hun aanval werd door de Oostenrijkers afgeslagen.
Midden Juni achtten de Oostenrijkers zich nip tot een aanval,
die tot een beslissing zou moeten voeren. Toen zij zich echter den
15den tot de uitvoering van dit plan opmaakten, vonden zij de Italianen uitmuntend voorbereid, want het geheele Oostenrijksche
krijgsplan was door overloopers verraden. Op een breed front
trachtte men de Piave-linie te forceeren, terwiji tegelijkertijd een
aanval op het Tyroolsche front werd gedaan. Daar hadden de
Oostenrijkers geringe resultaten, doch bij de Piave zag het
VI 16

242

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

er een oogenblik leelijk uit voor Italie. De vij and was de rivier
overgetrokken en stond aan den rand der lagunen. Reeds rukte
hij aan op Treviso : loch onverwachts trad de Piave als gevolg van
den krachtigen neerslag buiten haar oevers, waardoar de bruggen,
die de Oostenrijkers over de rivier hadden geslagen, vernietigd
werden. Hun troepen, die reeds door de versterkingen gedrongen
waren, zagen zich thans den toevoer
van munitie en proviand afgesneden, zoodat zij, toen de Italianen
den tegenaanval begonnen, moesten
terugtrekken. In den nacht van den
23sten Juni werd het bevel uitgevaardigd tot den algemeenen terugtocht over de rivier, hetgeen zonder
al te groote verliezen gelukte. Zoo
doofde de strijd allengs uit en beide
partijen behielden dezelfde stellingen, die zij voor het Oostenrijksche offensief hadden gehad, tot het
eind van October.
Toen kwam eensklaps de catastrofe. De Oostenrijksch - Hongaarsche monarchie, samengesteld uit
heterogene volkselementen, was niet
langer tegen den oorlogsdruk opgewassen. Innerlijke ontwrichting
Fig. 52. Generaal Falkenhayn.
was onvermijdelijk en de stemming
in het vaderland weerspiegelde zich aan het front. De troepen
waren strijdensmoe; zij zagen reikhalzend uit naar den vrede en
op de Poolsche en Tsjechische elementen in het leger viel niet
meer te vertrouwen.
Het laatste Italiaansche offensief kwam nu als een onderdeel
in den algemeenen aanslag op de laatste krachten der centralen.
Den 23sten October begonnen de aanvallen op het Piave-front;
een dag later was in Tyrol de strijd in vollen gang. Na enkele
dagen hadden de Italianen de Piave-linie geforceerd en weldra beyond het Oostenrijksche leger, in een toestand van wanorde en
ontbinding, zich op den terugtocht langs het geheele front. Daar
alle tegenstand vruchteloos bleek, werd den 2den November een
wapenstilstand gesloten op zeer vernederende voorwaarden voor
Oostenrij k.
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DE VELDTOCHT TEGEN SERVIE

MONTENEGRO.

Het Oostenrijksch—Hongaarsche krijgsplan tegenover Servie
was er op gericht dezen lastigen buurman zoo spoedig mogelijk
te vernietigen. Een sterke krijgsmacht werd verzameld in de
hoop, de Serviers te kunnen verslaan voor den strategischen
opmarsch der Russen. Deze verwachting bleek ij del, ten eerste, omdat de Serviers hun toch reeds ontoegankelijk land verdedigden met een energie, die niemand achter hen had gezocht,
ten tweede, doordat de Russen eerder gereed waren dan iemand
in Europa zou hebben verondersteld. Buitendien werd de oorlog
met Servie weldra op den achtergrond gedrongen door gebeurtenissen van grooter belang.
De strijd begon met schermutselingen en voorpostgevechten, nu
hier, dan daar langs de heele grenslijn tusschen Servie en Montenegro. Den 12den Augustus waren de Oostenrijkers gereed, het
offensief te openen. De aanval was. gericht op het noordwesten
van Servie, terwijl kleinere troepen aan den Donau opereerden.
Na bitteren strijd werden de Drina en de Save geforceerd en de
Serviers achteruit gedrongen. VOOrdat Oostenrijk echter profijt
kon trekken van deze overwinning, zag het zich genoopt een belangrijk deel van de voor Servie bestemde troepen te transporteeren naar Galicie, waar alle beschikbare krachten broodnoodig
waren om de Russen tegen te houden. Het weldra uitgeputte Oostenrijksche leger, dat in Servie was achtergebleven, moest nu wijken voor de Serviers en terugtrekken op de Drina.
Midden September hervatten de Oostenrijkers het afgebroken
offensief, doch zij behaalden weinig resultaat. Eerst in November kwam er vOortgang in de krijgsverrichtingen door de aankomst van versterking voor het Oostenrijksche leger. De Serviers
werden teruggedrongen over de Kolubara en moesten den terugtocht voortzetten tot het dal van de Morava. Den 2den December
viel hun hoofdstad Belgrado in harden van de Oostenrijkers.
De Serviers hadden belangrijke verliezen geleden en de toe-stand in het land was slecht, doch ondanks deze omstandigheden
geschiedde den 3den December iets totaal onverwachts : een Servisch tegenoffensief, zóó krachtig, dat de Oostenrijkers eenvoudig het land uitgejaagd werden. De hoofdstad werd aanstonds
heroverd. De Oostenrijkers hadden een volkomen nederlaag geleden en moesten een groot aantal gevangenen en stukken krijgsmateriaal achterlaten.
De Servische troepen konden echter hun overwinningen niet
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voortzetten. Zij hadden niet genoeg reserve aan manschappen;
de materieele uitrusting kon in deze periode niet door de bondgenooten worden aangevuld, daar deze zelf alles noodig hadden.
Bovendien werd het land geteisterd door allerlei ziekten, die ten
gevolge van de in dit land heerschende slechte hygienische toestanden uiterst moeilijk
,
te bestrijden vielen.
Er heerschte dus rust
op het Servische
front; zelfs duurde
het een heel j aar, eer
de krijgsverrichtingen
werden hervat.
In het naj aar van
1915 besloten de centralen de rekening
met Servie te vereffenen. Ten eerste verlangden zij een meer
directen verbindingsweg met Turkije, dat
zich bij hen had aangesloten en dat de
voorziening van oorlogsmateriaal enz. tot
voorwaarde had gesteld; ten tweede wilde men Bulgarije
overhalen deel te nemen aan den oorlog.
Dit land zou gaarne
bereid zijn den ouden Fig. 54. Een zwaar kanon wordt te Saloniki van een
vijand, die het bij den
schip geheschen.
laatsten Balkanoorlog van de op Turkije behaalde voordeelen beroofd had, te verpletteren. Zoo schaarde Bulgarije, alle bedreigingen der entente ten spijt, zich aan de zijde der centralen.
Tot opperbevelhebber in den geprojecteerden tocht tegen
Servie werd de uit den strijd met Rusland bekende veldmaarschalk Von Mackensen benoemd. Hij bereidde een inval in Servie
over de Drina en den Donau voor, terwijl de Bulgaren het land
in het oosten moesten aanvallen en tegelijkertijd de spoorwegverbinding naar Saloniki moesten afsnij den. Hier waren nl., ondanks
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de protesten van de Grieksche regeering, 40.000 man Engelsche
en Fransche troepen geland om Servie hulp to bieden.
Nadat Von Mackensen midden October op schitterende wijze
den tocht over de grensrivieren Donau, Save en Drina had volbracht, begon zijn opmarsch in Servie. Hij vorderde echter slechts
langzaam, ten deele belemmerd door den energieken tegenstand
der Serviers, ten deele door de buitengewoon slechte wegen.
Bijna tegelijk met het Duitsch-Oostenrijksche leger waren de
Bulgaren opgerukt en de omsingeling der Serviers, die een wan-.
hopigen strijd om de
vrijheid van hun land
voerden, was begonnen. De entente had
hulp in de naaste toekomst beloofd en bij
dit vooruitzicht vervolgden de Serviers
den ongelijken strijd.
De ijzeren ring omsnoerde de Servische
troepen echter al vaster en vaster. Onder
dapperen strijd tegen
de overmacht moesten zij al verder en
verder terugtrekken
naar de grenzen van
Fig. 55. Een Russische kozakkenpatrouille.
Montenegro en Albanie, waarbij zij gevangenen, kanonnen en allerlei oorlogsmateriaal in 's vij ands
handers moesten achterlaten. De beloofde hulp van de entente
kwam feitelijk nooit. Rusland, dat nog het kwistigst was geweest
met beloften, kwam geen enkele na en de ententegroepen waren
zoo weinig talrijk, dat zij gemakkelijk door de Bulgaren in toom
konden worden gehouden.
Eind November was de laatste tegenstand der Serviers gebroken. Na een beslissenden slag bij Kosovopolje redde het restje
van het Servische leger zich op Albaansch en Montenegrijnsch
gebied. Uit Albaansche havens scheepte een deel der Servische
troepen zich naderhand in naar het Grieksche eiland Korfoe, dat
door de entente werd bezet en waar zij met behulp van de Engelschen en de Franschen werden gereorganiseerd.

VAL VAN ROEMENIE

247

Ondanks de moeilijke terreinsituatie en den hardnekkigen tegenstand der Serviers handen de Duitsch-Oostenrijksche en Bulgaarsche troepen zich nog in betrekkelijk korten tijd van hun
taak gekweten. Nadat het Fransch-Engelsche hulpcorps uit
Saloniki van zijn stellingen in het zuiden des lands was verdreven, was geheel Servie in handen der centralen.
Op Servie volgde Montenegro. De strijd in dit bergland was
moeilijk, doch het kleine Montenegrijnsche leger kon onmogelijk lang standhouden tegen de overmacht, al werd het geholpen
door de ontoegankelijkheid van het gebi ed. Den 13den Januari
1916 viel Cettinje, de
hoofdstad, in handen
van de Oostenrijkers;
verdere tegenstand
was vruchteloos. Het
land moest zich aan
de voorwaarden van
den overwinnaar onderwerpen en de bevolking werd ontwapend. Koning Nikita
was kort te voren met
zijn familie naar Italie gevlucht, van waar
Fig. 56. Generaal Townshend.
hij de reis voortzette
naar Lyon.
DE ONDERWERPING VAN ROEMENIE.
Roemenie had lang geaarzeld in de keus tusschen de entente
en de centrale rijken. Wanneer het de laatste koos, bestond er
altijd kans op de vruchtbare deelen van Bessarabia, die met Roemenen bevolkt waren en die Rusland sinds 1878 in bezit had.
Aan de andere zijde echter lokten Zevenburgen en misschien nog
andere belooningen. "Wij weten, dat wij verslagen zullen warden; wij weten alleen niet van welke zijde", aldus luidt een teekenend Roemeensch gezegde uit deze periode.
Inmiddels was het de entente gelukt, de meeste Roemeensche
staatslieden voor zich te winnen en den 27sten Augustus 1916
schaarde Roemenie zich openlijk aan de zijde der entente. Als
reden tot zijn vredebreuk voerde het de onhoudbare positie der
in Zevenburgen wonende Roemenen aan. Het liet echter een uit
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militair oogpunt gunstige gelegenheid tot een aanval voorbijgaan,
die samenviel met het groote Broessilof-offensief.
De geallieerden stelden zich veel voor van Roemenies deelneming aan den wereldoorlog. De Roemenen en de Russen zouden gezamenlijk zuidwaarts over de Balkanpassen trekken en het leger
uit Saloniki noordwaarts, waardoor de verbinding der centralen
met 'rurkije en Bulgarije werd afgesneden en men met deze twee
tegenstanders tegelijk kon afrekenen. Tevens moesten de Roemenen Zevenburgen bezetten en, samen met het Russische leger,
de Oostenrijkers uit de Karpaten verdrijven. Dan stond de weg
open naar de Hongaarsche laagvlakte.
De toekomst zou evenwel anders leeren.
Wel gelukte het den Roemeenschen troepen, die terstond na het
verklaren van den oorlog Zevenburgen aanvielen, de grens te overschrij den, daar deze slechts door geringe krachten werd verdedigd, loch zij avanceerden verder slechts langzaam en het duurde
niet tang of de centralen hadden troepen naar dit deel van het
front gezonden, die, onder leiding van generaal von Falkenhayn,
sterk genoeg waren, om tot een tegenoffensief over te gaan. Eind
September vingen deze krijgsverrichtingen aan met een nederlaag voor het Roemeensche leger bij Hermannstadt. Eenige dagen
later leverde v. Falkenhayn een nieuwen slag bij Kroonstadt, waar
de Roemenen eveneens tot den terugtocht werden gedwongen.
Aileen de passen, die naar de Walachijsche laagvlakte voerden,
werden hardnekkig door de Roemenen verdedigd.
Eerst midden November gelukte het den centralen van het
westen uit over den Szurdukpas te trekken en de laagvlakte te
bereiken. De Roemenen van hun kant slaagden er in den oostelijken bergpas eenigen tijd te handhaven, hetgeen tot gevolg had,
dat de omtrekking uit het noorden, die de centralen beoogd hadden, niet kon doorgaan. De rechtervleugel, die zich tot de laagvlakte uitstrekte, maakte thans een zwenking in oostelijke richting naar Boekarest en einde November was een verbinding gevormd met de Duitsch-Bulgaarsche troepen, die onder commando
van von Mackensen uit het zuiden Roemenie waren binnengerukt.
Reeds den 2den September was von Mackensen gereed geweest
om met deze troepen tot een aanval op de Dobroedsja over te
gaan en na een strijd, die den Roemenen zware verliezen kostte,
stond hij eind October op de linie Constanza—Cernavoda. Inmiddels had von Mackensen de Dobroedsja weer verlaten om te
trachten meer westwaarts over den Donau te trekken. Den 23sten
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Fig. 5 7. Kaart van Egypte, van het schiereiland Sinai en van Palestina.
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November had de overtocht plaats bij Sistova, waarna de troepen terstond verder voorwaarts rukten. Weldra ontmoette men de
afdeelingen uit het noorden en nu hegon de opmarsch naar
Boekarest.
Zonder strijd wilden de Roemenen hun hoofdstad niet overgeven. Boekarest was zwaar versterkt en de troepen verdedigden haar met taaie hardnekkigheid langs de rivier de Arges, loch na heftige gevechten moesten zij toch wijken. Zij
konden zich nog bijtijds in noordoostelijke richting terugtrekken.
Den Eden December vie! Boekarest in handen van den overwinnaar. Het oorlogsmateriaal en de overige benoodigdheden, die
de Roemenen niet hadden kunnen meenemen, kwamen den centralen goed te pas. Vooral koren en olie had men noodig en de
voorraad, dien men hier in beslag nam, was voor langen tijd toereikend.
De troepen van von Mackensen en Falkenhayn stonden thans
op een front. De omtrekking van de Roemenen, die men beoogd
had, was niet gelukt. Er viel dus niets anders te doen, dan hen tot
de Sereth terug te dringen. In het najaar hadden de centralen deze
rivier bereikt. Een poging van de Russen om Zevenburgen binnen
te dringen ten einde den druk aan de Sereth te verlichten, werd
afgeslagen door de Oostenrijkers en kostte den Russen vele manschappen.
In het midden van Januari 1917 begon de strijd langs het geheele front te luwen. Het waren de Russen, die het oorlogsjuk
hier eigenlijk alleen moesten dragen; de Roemenen telden nauwelijks mee. Drie vierden van het land hadden de overwinnaars
tijdens den veldtocht bezet; 200.000 gevangenen waren hun in handen gevallen.
Het oostelijk front der centralen strekte zich thans uit van de
Oostzee tot de Zwarte Zee. In het voorjaar en in het begin van
den zomer heerschte vrijwel rust op dit krijgstooneel. Deze tijd
werd benut tot een reorganisatie van het Roemeensche leger met
behulp van Fransche officieren. Om Broessilof's offensief in.
Galicie te verlichten, gingen de Russische en Roemeensche troepen den 3lsten Juli 1917 over tot den aanval aan de benedenSereth en op het oostelijk Karpaten-front, waar zij eenig resultaat behaalden. Toen echter von Mackensen in de eerste dagen
van Augustus met een tegenoffensief antwoordde, werd het Russisch-Roemeensche leger weer tot zijn oude stellingen teruggedrongen. Hiermede was de eigenlijke strijd op dit deel van het
front geeindigd. In Brest-Litovsk was een aanvang gemaakt met
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de onderhandelingen tot een wapenstilstand met Rusland en in
aansluiting daarmede werden nu ook onderhandelingen gevoerd
met de Roemenen, eerst in Foscani en vervolgens in Boekarest,
waar den 7den Mei 1918 de vrede werd gesloten.
DE STRIJD OM DE DARDANELLEN.
Reeds den 28sten September 1914 was de verbinding tusschen
Rusland en West-Europa over de Middellandsche Zee verbroken,
doordat Turkije de Dardanellen versperde. Toen dit land zich
eind October aan de zij de der centralen schaarde, werd het zijn

Fig. 58. Kameelruiters.

voornaamste taak den doorgang tusschen de Zwarte Zee en de
Middellandsche Zee gesloten te houden, waarin het dan ook slaagde. Van meer ondergeschikt belang waren de werkzaamheden in
Armenia, Mesopotamia en Syria.
De sluiting der Dardanellen was voor Rusland een streep door de
rekening. Dit land kon nl. niet binnen eigen grenzen alle materiaal
produceeren, dat het noodig had en moest voortdurend verbinding,
hebben met zijn bondgenooten. Zoolang de noordelijke havens aan
de IJszee nog toegankelijk waren, kon de toevoer langs dezen weg
geschieden, doch toen de winter kwam en het ijs de zeevaart stremde, werd de situatie hachelijk. De eenige uitweg was, te trachten
de Turksche versperring aan de Dardanellen te forceeren.
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Midden Februari stoomde een gecombineerde Fransch-Engelsche
vloot van ongeveer tachtig schepen, waaronder een twintigtal
groote pantserbooten, door de Dardanellen. Zij begon met de beschieting van de versterkingen aan beide zijden van den ingang
der straat. Wel is waar werden eenige van deze uiterste verdedigingswerken onschadelijk gemaakt, doch elke poging om de
straat, die door mijnen versterkt was en door talrijke strandbatterijen en door Duitsche en Turksche onderzeebooten verdedigd
werd, mislukte totaal. Na bijzonder grondige voorbereiding, waaronder een groote mijnslag, werd den 18den Maart 1915 een krachtige aanval op de Turksche vestingen in het smalste deel van de
straat ondernomen. De vloot Teed echter zware verliezen door de
drijvende mijnen, die de stroom meevoerde en door het vuur van
de Turksche batterijen. Drie slagschepen gingen verloren. Fen
nieuwe poging in denzelfden trant werd niet meer gewaagd. Men
begreep, dat men de Dardanellen niet meester kon worden door
een enkelen aanval van zee uit. Het was echter een duur betaalde les geweest.
Niettemin was de entente volstrekt niet van plan, de Dardanellen
geheel op te geven. Nu wilde zij het probeeren door een samenwerking van zee- en landmacht. Tot dit Joel was in Egypte een
leger verzameld van ca. 125.000 man, dat Bind April op het eiland
Tenedos landde, gereed, zijn moeilijke taak te beginnen. Den 25sten
April slaagden de Engelschen er in te landen op het schiereiland
Gallipoli, deels aan de westkust bij Ari Boernoe, deels op de zuidpunt.. Tegelijkertijd werd er bij wijze van demonstratie een
Fransch corps aan land gezet op de Aziatische kust bij Koem Kaleh. Dit werd tot vertrekken gedwongen, doch op Gallipoli, waarheen ook deze troepen werden getransporteerd, wisten de geallieerden zich te handhaven dank zij den steun, dien zij kregen van de
verreikende kanonnen der slagschepen.
De Turken deden energieke pogingen om hun aanvallers te doen
verdrinken, doch dit gelukte hun niet, daar zij deze soort kanonnen misten en dus niet konden beletten, dat oorlogsschepen de aan
land gezette troepen steunden. Aan den anderen kant echter konden de ententetroepen, al kregen zij versterkingen, niet vorderen,
zoodat de strijd zich weldra ontwikkelde tot een stellingoorlog, die
aan beide partijen verliezen berokkende.
Ten slotte moest de entente, nadat de centralen den weg door
Servie hadden geopend en dus de Turksche troepen, die onder
aanvoering van Duitsche officieren stonden, alles konden krijgen
wat zij noodig hadden, door den zuren appel heen bijten en hun
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voornemen opgeven. Den 20sten December begonnen de Engelschen
de noordelijke stellingen op Gallipoli te ontruimen en den 9den
Januari werden, beschut door de duisternis, de troepen, die het
zuidelijk deel van het schiereiland bezet hadden, ingescheept. De
ontruiming had in het noorden noch in het zuiden belangrijke
verliezen gekost, doch wel moest men heel wat materiaal achterlaten. Het grootste deel der Engelsche troepen werd teruggebracht naar Egypte, de rest werd getransporteerd naar Saloniki.
Naderhand ervoer men, dat een weinigje meer krachtsinspanning
van de zij de der entente de reeds verslappende verdediging van
de tegenpartij had kunnen overwinnen.
DE ONDERNEMING BIJ SALONIKI.
Het bleek spoedig, dat de verwachting der entente om Turkije
door den aanval in de Dardanellen te verpletteren, niet verwerkelijkt kon worden en dat men den aanval van een andere zijde
moest probeeren. In het begin van October 1915 ondernamen de
centralen hun offensief tegen Servie, waardoor de noodzakelijkheid, een hulpexpeditie naar den in nood verkeerenden bondgenoot te zenden, acuut werd. Een leger over de Adriatische Zee
te transporteeren leek al te gevaarlijk; daarom besloot men Servie uit zuidelijke richting te hulp te komen.
Griekenland verkeerde in een uiterst moeilijke positie. De entente trachtte, ijverig gesteund door den minister-president Venizelos, Griekenland tot haar zij de over te halen, doch koning Constantijn geloofde aan een overwinning der centralen. 's Lands
neutraliteit werd in hooge mate bemoeilijkt, toen de entente in
de eerste dagen van October een leger, de Orient-arm6e, bestaande
uit Franschen en Engelschen, deed landen in Saloniki, dat tot
centrum der krijgsverrichtingen werd ingericht. De plek was goed
gekozen, want hierdoor verschafte de entente zich een flankstelling tegenover de troepen der centralen.
Om een verbinding tot stand te brengen met de Servische
troepen, rukten de hulpexpedities uit Saloniki, 80.000 man sterk,
noordwaarts langs de Varder, doch zij werden spoedig tot staan
gebracht door Bulgaarsche afdeelingen. Het was onmogelijk contact te krijgen met de Serviers en daar de Bulgaren in het begin
van December agressief optraden, was de Orient-armee genoodraakt het Servisch grondgebied te ontruimen en over de Grieksche
grens te retireeren. Zij had belangrijke verliezen geleden.
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Om de Grieksche neutraliteit niet te schenden, vervolgden de
centralen de Fransch-Engelsche troepen op dit gebied niet, zoodat deze een versterkte stelling ten noorden van Saloniki konden
innemen. Ook kregen zij troepenversterking, doch hun ontbrak
voorloopig de lust, tot nieuwe krijgsondernemingen over te gaan.
Eenige Grieksche eilanden, o. a. Korfoe, waarheen de resten van
het Servische leger waren
getransporteerd, werden
door de entente bezet. Daar
men Griekenland niet tot
bondgenoot kon krijgen,
wilde men er in elk- geval
zeker van zijn, het niet op
een goeden dag als tegenstander voor zich te zien;
daarom eischte de entente,
dat het geheele Grieksche
leger gedemobiliseerd zou
worden. Onder den druk
van een steeds hardere
blokkade moest Griekenland alle eischen inwilligen.
Eerst in den loop van
Augustus 1916, nadat het
Servische leger, dat op Korfoe gereorganiseerd was,
zich bij de Saloniki-troepen
had gevoegd, grepen deze
weer naar de wapenen en
wel op het bericht van Roemenies deelneming aan den
60. De heldhaftige Duitsche verdediger
oorlog. Hun taak was den. Fig.
van Oost-Afrika von Lettow-Vorbeck.
Orient-spoorweg of te snijden en de Bulgaren te verslaan. Den 16den Augustus vielen zij
deze aan, doch het offensief werd afgeslagen en van samenwerking met de Roemenen en Russen kwam niets.
In October werden de pogingen tot den aanval met vernieuwde
kracht hervat; nu slaagde de entente erin, de Bulgaren naar het
westen terug te dringen en de stad Monastir te veroveren. Maar
toen was het ook gedaan met de overwinningen. De positie bleef
onveranderd tot ver in het volgend j aar.
In Saloniki had de entente-gezinde Venizelos een provisorische
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regeering gevormd. Daarnaast stond nog de officieele Duitschgezinde regeering onder koning Constantijn. De entente eischte de
uitlevering van de vloot, de definitieve demobilisatie van het leger,
de ontruiming van Thessalia en het
transport der troepen naar het
schiereiland Morea, dit alles, niettegenstaande men in staat van vrede verkeerde. Ook voor deze eischen moesten de Grieken buigen,
maar nog was hun lijdelijk verzet
niet gebroken.
Toen de entente haar groot voorj aarsoffensief van 1917 begon, was
het de bedoeling, dat ook de Orient-armee tot den aanval zou overgaan, loch in het oosten bleef alles
rustig tot begin Mei. Toen werd een
aanval langs het geheele front ondernomen en de gevechten, die daar
tot 18 Mei geleverd werden, zijn
Fig. 61. Admiraal von Tirpitz, de
ongetwijfeld de gruwelijkste, die op
schepper van de Duitsche vloot.
dit front voorvielen. Hoewel zij
bloedige offers vergden, hadden zij
geen noemenswaardig resultaat, terwijl bovendien de Orientarmee zoo
uitgeput was, dat een lange pauze in
de krijgsverrichtingen noodzakelijk
was.
Het leger van het oostelijk front
werd langzamerhand een smartekind.
Het had in geen enkel opzicht beantwoord aan de verwachtingen, die men
er aan had gesteld. Alleen wanneer
men er in slaagde, Griekenland voor de
entente te winnen, zou een nieuw
offensief eenige kans van slagen hebben. Het gelukte de regeering van SaFig. 62. Admiraal Jellicoe.
loniki, de abdicatie van koning Constantijn te bewerken. De nieuwe koning Alexander riep Venizelos
terug en zoo kon de entente dan eindelijk haar zoo vaak mislukt
plan, Griekenland tot haar zijde over te halen, volvoeren. De oorlogsverklaring aan de centralen werd 30 Juni 1917 uitgevaardigd,

West-Viaanderen; de eerste rij loopgraven, 50 M. van de vijandelijke loopgraven verwijderd door F.
Schwormstadt. (Met toestemming van de Illustrierte Zeitung, Leipzig).
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doch het duurde geruimen tijd, voordat het Grieksche leger aan
den strijd kon deelnemen. In het algemeen kwam er geen wijziging in de situatie op dit front vOOr September 1918. Reeds in
de lente van dit jaar hadden bepaalde teekenen gewezen op oorlogsmoeheid in het Bulgaarsche kamp en daar de Duitsche troepen van daar naar het westelijk front, waar zij op dit oogenblik
onontbeerlijk waren, werden getransporteerd, had men alle reden
om aan te nemen, dat Bulgarije bij een eventueelen aanval der
entente, den strijd zou opgeven. Deze veronderstelling bleek gegrond.
Nadat het offensief der entente eenige maanden met succes had
voortgewerkt, was het leger van het oostelijk front gereed, Bulgarije dan eindelijk een beslissenden slag toe te brengen. Een
algemeene aanval op het geheele Bulgaarsche leger werd ondernomen. (15 September). De doorbreking gelukte en het geheele
Bulgaarsche leger werd tot den terugtocht gedwongen. De tegenstand was gebroken en reeds 29 September sloot Bulgarije een
wapenstilstand met den vij and. Eind October stonden de Franschen ende Serviers, welke laatsten thans den vaderlandschen
grond als overwinnaars konden betreden, aan den Donau. Een poging Van de in allerijl te hulp geroepen Duitsche en Oostenrijksche troepen, om de vijanden tot staan te brengen, mislukte.
Met de nederlaag van Bulgarije was feitelijk het lot der centralen
beslist, hoewel zij op het westelijk front nog eenigen tijd stand
hielden. Bulgarijes val leidde nl. tot dien van Turkije en zoo
waren de centralen niet langer in den rug beschermd.
DE STRIJD IN AZIE.
Wij hebben gezien, dat de voornaamste taak van Turkije was
de bescherming der Dardanellen. De mogelijkheid van succes in
den Kaukasus, Perzie, Mesopotamia en aan het Suezkanaal was
van begin of aan slechts gering door het gebrek aan spoorwegen
en bruikbare wegen. De eenige beteekenis van dit front was dan
ook, dat hier vij andige troepen, die zich elders nuttiger hadden
kunnen maken, werden vastgehouden.
Aan de Kaukasische grens begon de strijd in November 1914.
De Russen trokken de grens over en rukten op naar Erzeroem,
doch moesten omkeeren en terugtrekken, vervolgd door de Turken in de richting van Kars en Batoem. De Russen konden echter,
dank zij hun goede wegen, versterking krijgen, waarop de Turken
weer werden teruggedrongen (Kerstmis 1914). Gedurende het geheele jaar 1915 vochten de Russen en Turken in deze streek met
VI 17
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Fig. 63. Het slagschip "Bretagne".

Fig. 64. De pantserkruiser "Jules Michelet".

SLAG BI J KOET-EL-AMARA

259

steeds wisselend succes. Met het jaar 1916 kwam er meer teekening
in den toestand. Grootvorst Nikolaj Nikolajewitsj kreeg het opperbevel en bewerkstelligde een Russisch offensief met een sterkere krijgsmacht dan die der Turken. Midden Februari werd Erzeroem veroverd; iets later viel de haven Trapezoent in hadden
der Russen. Deze krijgsresultaten hadden echter geen diepgaanden invloed.
Van meer belang waren de krijgsverrichtingen in Perzie. Wel
is waar had dit land zich neutraal verklaard, doch de Russen
hielden hiermede al evenmin rekening als de Turken. Het streven
der eerstgenoemden was erop gericht via Perzie contact te krijgen
met de Engelsche troepen in Mesopotamia, een plan, dat natuurlijk door de Turken met hand en tang werd tegengewerkt. In
April 1917 gelukte het den Russen niettemin, na eenige voor hen
succesvolle gevechten met de Turken in contact met de Engelschen
te geraken, doch de vreugde was slechts van korten duur. Door
de revolutie in hun land waren de Russen nl. genoopt noordwaarts te trekken, waarop de Turken bet door hun verlaten gebied in allerijl in bezit namen.
Reeds in November 1914 hadden de Engelschen, zonder dat
Turkije dit kon verhinderen, zich een operatiehasis verschaft
voor een aanval op Mesopotamia aan de Perzische Golf. Het doel
was het bezit van Bagdad; de opmarsch begon langs den Tigris.
Tegen Nieuwjaar hadden de troepen de plek bereikt, waar
Euphraat en Tigris samenvloeien. Hier moesten zij, na een mislukte poging om verder te trekken, eenigen tijd blijven. Einde
Mei hervatten de Engelschen hun verrichtingen aan den Tigris; de
Turken trokken terug op Koet-el-Amara, waar zij werden verslagen door generaal Townshend (28 September) ; zij vluchtten naar
Bagdad, vervolgd door de Engelschen.
In Londen wachtte men inmiddels met ongeduld op het bericht van den val van Bagdad en groot was de teleurstelling, toen
in plaats daarvan de mededeeling kwam, dat de opmarsch der
Engelschen tot staan was gebracht en de troepen verslagen waren
bij de rulne van het oude Ktesifon, 40 K. M. ten zuiden van Bagdad (22-24 November). De terugtocht op Koet-el-Amara ontaardde in een vlucht en de Engelschen leden zware verliezen aan
manschappen en materiaal. Te Koet-el-Amara werden de Engelschen omsingeld. Een poging, om hen te ontzetten, werd afgewezen
en de positie van generaal Townshend werd steeds hachelijker. De
levensmiddelen raakten uitgeput; de hygienische toestanden waren hopeloos en eindelijk zagen de Engelschen geen andere red-
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ding dan zich over te geven : generaal Townshend capituleerde
(29 April). Zijn oorspronkelijke krijgsmacht was 20.000 man sterk
geweest, waarvan thans nog slechts 8000 over waren. Met vrees
vroegen de Engelschen zich af, welken indruk deze nederlaag zou
maken op de Mohammedaansche wereld.
Inmiddels handen zij hun hoop op Bagdad niet opgegeven. De
tegenspoed van generaal Townshend had hun echter geleerd, dat
zij omzichtiger moesten te werk gaan en in de eerste plaats dien-
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Fig. 65. Engelsche vlootparade op den lsten Juli 1914.

den te zorgen voor een geregeld transportwezen en voor betere
hygiene alvorens verdere pogingen te ondernemen. Deze voorbereidingen vereischten tijd; eerst in 1917 waren de Engelschen
gereed om de Turken duchtig onder handen te nemen. Deze
waren thans niet meer tegen de overmacht opgewassen en zagen
zich genoodzaakt, terug te trekkers. Koet-el-Amara werd ingenomen en de Turken gingen terug in de richting van Bagdad. Na
dappere verdediging moesten zij de stad overgeven, waarna deze
door Engelsche troepen werd bezet (11 Maart). In langzaam tempo
rukten de Engelschen nu verder op, doch al spoedig kwam de zo-
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merhitte, die verdere krijgsverrichtingen onmogelijk maakte. De
Turken wilden . een poging wagen om Bagdad te heroveren; doch
de Engelschen troffen maatregelen, die het plan verijdelden. De
veroveringen der Engelschen werden in den loop van 1918 zoowel
aan den Euphraat als aan den Tigris voortgezet. De Turken drongen aan op separaten vrede en de Turksche troepen, die in deze
streken vochten, capituleerden.
Reeds in November 1914 probeerden de Turken het Suez-kanaal
te bereiken met het oogmerk dezen voor de Engelschen zoo belangrijken verbindingsweg te versperren. Een sterke Engelsche

Fig. 66. Eskader van Duitsche torpedobooten.

krijgsmacht moest het kanaal verdedigen, doch nog betere beschutting vormde de woestijn van Sinae, waardoor het Turksche
offensief in den meest letterlijken zin des woords in het zand doodliep. Slechts eenige kleine afdeelingen konden het kanaal bereiken, doch waren natuurlijk niet bij machte iets uit te richten.
Een tweede poging in Januari 1915 leverde evenmin resultaten
op; toen de Turken in 1916 een derden aanval waagden, leden
zij een zoo volkomen nederlaag, dat zij het geheele Sinalschiereiland moesten ontruimen. Nog voor het eind van hetzelfde jaar
bereidden de Engelschen zich voor tot een inval in Palestina.
Na gezorgd te hebben voor een goede verbinding met Egypte
door het aanleggen van een spoorweg langs de geheele kust van

262

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

Palestina, begonnen de Engelschen in Maart 1917 den opmarsch
naar Gaza, dat door de Turken werd bezet. De aanval werd afgeslagen en een tweede poging eindigde met een ernstige nederlaag voor Engeland. Hierop brak weer het warme jaargetijde aan
en de strijd op dit front lag opnieuw stil. Men trof echter ijverig
vocrbereidingen om, zoodra de hitte voorbij was, de krijgsverrichtingen te kunnen hervatten.
Eind October grepen de Engelschen weer naar de wapenen. De
Turken waren aanmerkelijk zwakker en dienden zich tot een defensieve houding te bepalen. Begin November ondernamen de
Engelschen een krachtigen aanval op de Turksche stellingen. Gaza werd veroverd en de Turken
trokken terug, eerst op Askalon,
daarna op Jaffa, gevolgd door de
Engelschen. De gevechten aan de
kust werden gesteund door de
Britsche vloot en omstreeks de
helft van de maand waren de
Turken gedwongen Jaffa te ontruimen. In het land zelf vorderden de Engelschen in langzamer
tempo.
Nu was het naaste doel de verovering van Jeruzalem. Na een
omsingeling, die de krachtige verFig. 67. Kapitein-Luitenant Otto
Weddingen.
dediging der Turken niet kon verhinderen, moest de stad zich overgeven (9 December). Van militair standpunt bezien, was deze
verovering van weinig belang, doch als monument van historische
herinneringen en religieuze relikwieen, ook voor de belijders van
den Islam, was deze stad van groote beteekenis en beduidde haar
val een gevoeligen slag voor het prestige der Turken tegenover
de Mohammedanen in Azie.
Na den val van Jeruzalem rukten de Engelschen verder, doch
de Turken hadden inmiddels versterking gekregen uit Kaukasie,
waar de troepen door den wapenstilstand met Rusland gemist konden worden. Door deze omstandigheid werd de tocht der Engelschen in het begin van 1918 tot staan gebracht.
Einde Maart van hetzelfde j aar trachtten Engelsche troepen
de z. g. Hesdskasbaan te bereiken, ten einde den vij and
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dezen belangrijken verbindingsweg of te snij den. De Turken wisten echter het plan te verij delen en de Engelschen tot een terugtocht over den Jordaan te dwingen. Opnieuw bracht de zomer
een pauze, die door de Engelschen gebruikt werd om nieuwe
manschappen en ook materiaal te laten komen, o. a. een belangrijk aantal tanks en vliegmachines. Deze hulpbronnen hadden
de Turken niet; buitendien maakte de lange, moeilijke verbinding
alien toevoer bijna onmogelijk voor hen. Het was nog slechts
een kwestie van tijd, hoelang zij den Engelschen nog zouden kunnen weerstaan.
Midden September gingen de Engelschen met een groote krijgsmacht tot een nieuwen aanval over en
thans moesten de Turken overal wijken. Op
verschillende plaatsen
ontaardde de terugtocht in een Wilde
vlucht en weldra verkeerde het leger in
totale ontbinding.
Reeds den lsten October hadden de Engelschen Damascus
bereikt. Zonder op
tegenstand te stuiten,
Fig. 68. Langszijde van een oorlogsschip.
bezetten zij dezen belangrijken post; de Turksche troepen moesten wijken tot Aleppo.
Nu vorderden de Engelschen langzamer, daar zij intusschen de
verbindingswegen in orde moesten brengen. De Turken hadden
geen kans meer, den strijd tegen deze overmacht opnieuw te bestaan en zoo sloot de Turksche regeering te Moedros een wapenstilstand met de entente, waarbij o. a. werd bepaald, dat de Dardanellen en de Bosporus geopend zouden worden en dat het
Turksche leger in Syrie zou worden gedemobiliseerd.
DE OORLOG IN DE KOLONIEN.
Door de geografische ligging der Duitsche kolonien was elk
van deze landen gedwongen zich zelf te helpen zoo goed en zoo
kwaad als het ging. Hu1p uit het moederland viel niet te verwachten, daar de vloot niet in staat was eenige verbinding te on--
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derhouden. Geen wonder, dat het eene gebied na het andere in
handen van de tegenstanders viel. Sommige deden zelfs
geen poging zich tegen de overmacht te verzetten. Beroemd is
echter de heldhaftige verdediging der Duitschers van Oost-Afrik a
en de hardnekkige strijd tegen Japan om het Kiautschau-gebied
in China.
"Ik garandeer plichtsbetra. chting tot het uiterste" had MeyerWaldeck, de Duitsche gouverneur in Kiautschau, aan den keizer getelegrafeerd. En hij hield
woord.
Den 16den Augustus 1914 was
Japan met den eisch gekomen,
dat de Duitschers Kiautschau
zouden afstaan en daar de
Duitschers zich niet eens verwaardigden, hierop schriftelijk
te antwoorden, volgde den
22sten de Japansche oorlogsverklaring.
Het resultaat van dezen ongelijken strijd was gemakkelijk te
voorspellen. Het voornaamste
punt in het door de Duitschers
gepachte gebied was de vesting
Tsingtau. De bezetting hier bestond uit 4500 man marineFig. 69. Admiraal Scheer.
troepen, die zich met heldenmoed tegen de overmacht der
Japanners verdedigden. Heftige stormaanvallen werden afgeslagen en in September waren de Japanners nog geen haarbreed
gevorderd. Eind October, nadat zij twee buitenwerken veroverd
hadden, stelde de opperbevelhebber den Duitschers een eervolle
capitulatie voor, doch dit aanbod werd door den Duitschen commandant van de hand gewezen. Zoo brak November aan en daarmede de catastrofe. Reeds in de laatste dagen van October waren de waterleidingen vernield en den 3den November gelukte
het den Japanners, een heuvel in te nemen, van waar het mogelijk was, het inwendige van de vesting te beschieten. In den nacht
van 6 op 7 November gingen zij over tot den eigenlijken aanval en
na een beleg van 43 dagen moest de vesting zich overgeven.
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In Afrika had Duitschland kolonien in verschillende streken.
Het vroegst verworven gebied was Zuid-West-Afrika, dat in 1884
tot Duitsche kolonie was verklaard. In hetzelfde j aar was Kameroen
aan de Golf van Guinea gekoloniseerd, evenals Togo aan de westkust. Korten tijd daarna kreeg Duitschland zijn vierde kolonie in
dit werelddeel, nl. Duitsch Oost-Afrika.
Zonder veel moeite veroverden de Engelschen het kleine Togo
reeds eind Augustus 1914. In Kameroen stuitten de EngelschFransche troepen op meer tegenstand en in den loop van 1915 ontwikkelde de strijd in deze kolonie zich tot een guerilla-oorlog, die
de entente heel wat inspanning kostte. Eerst op nieuwjaarsdag
1916 werden de laatste Duitsche troepen over de grens van het
Spaansche gebied gedrongen, waarna de
geheele kolonie werd
bezet.
In Zuid-West-Afrika
streden de Duitschers
eenigen tijd met
succes tegen de Engelschen; een Engelsch
corps, tdat een inval
in de Duitsche kolonie had gedaan, voegden zij een ernstige
nederlaag toe (eind
Fig. 70. Duitsch pantserschip geeft vuur.
September 1914).
Hierop bleef het eenigen tijd rustig in het zuiden, daar de Engelschen de handen vol
hadden, om een deel der Boeren te onderwerpen, die de gelegenheid gunstig achtten, tegen de Engelschen in opstand te komen.
De strijd werd ook zeer bemoeilijkt door de groote afstanden
— het Duitsche gebied in Zuid-West-Afrika was grooter dan Zweden — en er werden voortdurend kleine gevechten met de
Duitsche troepen geleverd. .In Mei vie! de hoofdstad Windhoek
en hiermede was het lot der kolonie bezegeld. Eerst den 9den
Juli echter capituleerden de nog overgebleven Duitsche troepen
(ca. 3500 man in het noorden der kolonie). De verovering had
10 maanden geduurd.
De meest waardevolle Duitsche kolonie was Oost-Afrika. Geografisch was ze grooter dan West-Afrika en ook was ze oneindig vruchtbaarder en veel dichter bevolkt. Doch ook hier waren
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de bezettingstroepen slechts gering in getal, daar zij eigenlijk bestemd waren om de blanke bevolking te beschermen. Artikel 11
van de internationale Kongo-overeenkomst van 1885 bepaalde nl.
dat, wanneer er oorlog mocht uitbreken tusschen de Europeesche
mogendheden, de Afrikaansche kolonien toch neutraal zouden
blijven. Toen echter de oorlog inderdaad uitbrak, bleek dit tractaat al even waardeloos als de vele andere. Dat het prestige van
het blanke ras geschonden zou worden, was een argument, dat
bij de entente niet zwaar genoeg woog om de kolonien buiten den
oorlog te houden.
De krijgsmacht, die bij het uitbreken van den oorlog beschikbaar was om de Duitsche kolonien te verdedigen, bedroeg slechts
4800 soldaten, voor het grootste deel kleurlingen, onder commando
van luit.-kolonel v. Lettow-Vorbeck. Terstond na de oorlogsverklaring openden de Engelschen de vijandelijkheden. Hun kruisers
beschoten de hoofdstad Dar-Es-Salam, om den Duitschen kruiser
"Konigsberg" dit steunpunt te ontnemen. De Duitschers lieten
zich niet onbetuigd en deden begin September een inval in Britsch
Oost-Afrika langs de Oeganda-baan, doch zij werden door de
Engelsche overmacht teruggedrongen.
In het begin van November landde bij Tanga, in het noorden
van het koloniaal gebied, een sterk expeditiecorps bestaande uit
Engelsche en Indische troepen. De aanval werd gesteund door
oorlogsschepen. Hoewel de Duitsche troepen in de minderheid
waren, slaagden zij er na een bitteren strijd, die drie dagen duurde, in, de vijandelijke troepen te verslaan, zoodat deze zich, na ernstige verliezen geleden te hebben, weer moesten inschepen.
In den loop van het geheele jaar 1915 werden hier en daar nog
gevechten van weinig beteekenis geleverd, doch deze hadden geen
invloed op den toestand in het algemeen. Eerst in 1916 kwam er
teekening in. Van verschillende zij den drongen sterke Engelsche
corpsen het Duitsche gebied binnen. De Duitschers werden onder
voortdurende gevechten, waaraan ook de inboorlingen deel namen,
teruggedrongen. Ook van zee uit werd de kolonie aangevallen
en in het begin van September veroverden de Engelschen Dar-EsSalam, de belangrijkste havenstad. In November waren de Duitsche troepen teruggedrongen tot het uiterste zuidoosten, waar zij
zich een tijdlang handhaafden tegen een tiendubbele overmacht
van Engelschen, Boeren, Belgen en Portugeezen. De kleine
Duitsche heldenschare streed dapper (de strijd werd in 1917
voortgezet), doch moest stap voor stap wijken. Zij werden zuidwaarts op Portugeesch gebied gedrongen. In November waren de

Duitschers volkomen ingesloten, doch Lettow-Vorbeck, die inmiddels voor zijn verdiensten door den keizer tot generaal was
bevorderd, wist met eenige van zijn troepen uit de omsingeling
los te breken en op het Portugeesche gebied den strijd voort te
zetten. Hij ondernam tochten in alle richtingen, ook in OostAfrika, dat thans geheel in harden van den vij and was. Eerst
toen het bericht van den wapenstilstand tot hem doordrong, legde
hij de wapens neer met 1300 man (14 November 1918).

Fig. 71. De Duitsche kruiser "Goeben".

DE ZEE-OORLOG.
In de j aren, die aan den wereldoorlog voorafgingen, hadden
de verschillende Europeesche mogendheden hun vlootsterkte aanmerkelijk verbeterd. Vooral de Duitsche vloot was dermate versterkt, dat zij terstond op die van Engeland volgde. Zij dankte
dit aan den "Groszadmiral" v. Tirpitz. Deze legde er den nadruk op, dat deze versterking niet gericht was tegen Engeland,
doch dat zij de bescherming der Duitsche wateren beoogde.
Niettemin voelde Engeland zich weinig op zijn gemak en de admiraliteitsmaatregelen van 1904-1905, de voornaamste schepen
in de Britsche wateren te houden en het zwaartepunt naar de
oostkust van Engeland en Schotland te verplaatsen, waren on-
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getwijfeld getroffen met het oog op de steeds toenemende
Duitsche vloot. Bij het uitbreken van den oorlog lag de hoofdmacht der Engelsche vloot onder admiraal Jellicoe in Scapa Flow,
Cromarty en Rosyth, terwijl een sterke afdeeling in het Kanaal
gestationneerd was. Buitendien waren kruiser-eskaders verspreid
over de Middellandsche Zee, Oost-Indie, Oost-Azie, Australie, West-Indie en verschillende kolonien.
De Duitsche oorlogsvloot lag onder admiraal v. Ingenohl in
Wilhelmshaven en Cuxhaven. Een afdeeling, besemd voor de

Fig. 72. De Gouden Hoorn met de kruisers "Goeben" en "Breslau".

Oostzee, lag in Kiel. In de Middellandsche Zee lagen de slagkruiser "Goeben" en de lichte kruiser "Breslau", in Oost-Azie een
eskader van twee groote en twee kleinere kruisers, terwijl nog
drie kruisers gestationneerd waren in den Atlantischen en den Indischen Oceaan. Het oorlogsveld der Franschen was de Middellandsche Zee, waar zij hun voornaamste zeemacht hadden heen gezonden.
De Duitsche admirale staf had verwacht, dat de Engelsche
vloot terstond na het uitbreken van den oorlog een krachtig offensief zou ondernemen, om een blokkade van de Duitsche Noordzeekust tot stand te brengen. Terstond den strijd tegen de geweldige vloot van den vij and op te nemen, achtte de staf te ge-

DE NOORDZEE

269

vaarlijk; daarom bepaalde Duitschland zich in deze tot een def ensieve houding. Het verschil in sterkte trachtten de Duitschers
uit te wisschen door mijnen- en torpedoaanvallen. Wanneer het
oogenblik gekomen was, zouden zij wel een beslissenden zeeslag
wagen.
De verwachtingen gingen evenwel niet in vervulling: er werd
geen Engelsch offensief ondernomen. De Engelsche vloot had op
dat tijdstip andere, belangrijker dingen te doen en was al tevreden, dat de Duitsche vloot betrekkelijk kalm in haar havens
bleef liggen. De voornaamste taak der Engelsche schepen was
het transporteeren van troepen naar Frankrijk, hetgeen hun gelukte, zonder dat een schip of maar een man verloren ging. Ook
de troepen, die van de bondgenooten of uit de kolonien kwamen,
konden, dank zij de bescherming.van de oorlogsvloot, ongedeerd
in Frankrijk landen. Alle vlootwerkzaamheden der Engelschen
in de Noordzee, het Kanaal en den Atlantischen Oceaan waren
er dus op gericht het transport der troepen te bevorderen en te
beveiligen, de oostkust van Engeland te beschermen tegen eventueele Duitsche aanvallen en de maritieme verbindingen van
Duitschland te schaden door een blokkade.
Een energiek gebruik van de geheele Duitsche vloot in het begin van den oorlog had bedenkelijk kunnen worden voor Engeland. De Duitschers bepaalden zich echter tot den z. g. kleinen
oorlog ter zee, die nooit dien omvang kreeg, welken men verwacht
had. Het verschil tusschen de Engelsche en de Duitsche zeemacht
werd dus niet opgeheven, integendeel: de eerste groeide in veel
sneller tempo dan laatstgenoemde.
DE STRIJD IN DE NOORDZEE.
Onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog zond Duitschland de mijnboot "liOnigin Luise", vergezeld door een tientlal
torpedobooten, uit, om door de Engelsche bewakingsketen te
dringen, mijnen te leggen in den mond van de Theems en Engelsche oorlogsschepen aan te vallen. Het mijnenleggen gelukte,
doch de "KOnigin Luise" werd in den grond geschoten. Kort
daarna liep de Engelsche pantserkruiser "Amphion" op een der
door de Duitschers gelegde mijnen en zonk eveneens. Twee Duitsche onderzeebooten voeren uit, om nooit terug te keeren.
Den 28sten Augustus vond het eerste ernstige zeegevecht plaats
in de nabijheid van Helgoland. Beschermd door den mist, was
een Engelsche vlootmacht, bestaande uit twee j agerflottilles en
eenige kruiserafdeelingen in de nabijheid van de Duitsche forten-
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linie gekomen. De Duitschers waren ver in de minderheid en voordat zij hulp konden krijgen van groote schepen, waren drie kleine
kruisers, de "Ariadne", de "Köln" en de "Mainz" in den grond
geboord. De Engelschen trokken zich terug zonder ook maar een
schip verloren te hebben. Ongeveer een maand later konden de
Duitschers revanche nemen. Het gelukte ni. de onderzeeboot
U. 9 onder kapitein Weddingen, de drie Engelsche pantserkruisers
"Aboukir", "Cressy" en "Hogue" dicht onder de Nederlandsche

Fig. 73. De "Emden".

kust in den grond te boren. Weddingen's eigen rapport hiervan
luidt als volgt:
"Toen ik de vijandelijke kruisers in het zicht kreeg, dook ik terstond met slechts 1. 5 M. van den periscoop boven de oppervlakte
van het water. Weldra bemerkte ik, dat er drie vijandelijke vaartuigen waren, naderend in den vorm van een driehoek. Ik liet
nu de boot geheel en al zinken en zette koers naar de punt van
dien driehoek. Wel waren de schepen reeds binnen schootsafstand van de torpedo, doch ik wilde eerst dichterbij komen om
er zeker van te zijn te treffen. Nog een keer steeg ik met den
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periscoop boven de oppervlakte om den koers te controleeren. Na
deze laatste verkenning op een afstand van ca. 2000 M. deed ik
de boot zinken tot een diepte van 4 Meter. Nu vuurde ik een torpedo af. Ik steeg met den periscoop boven den waterspiegel om
te zien, of wij getroffen hadden en inderddad: het vijandelijke
vaartuig, dat, zooals ik later hoorde, de "Aboukir" heette, was
klaarblijkelijk getroffen in
het munitiemagazijn: het
scheurde doormidden en
zonk binnen enkele minuten, gehuld in rook en vlammen en omgeven door stukken wrak. De romp van
mijn boot trilde door de torpedo-ontploffing, die door
het water werd voortgeplant. Ili bleef kalm met
den periscoop boven water,
totdat ik de beide andere
schepen met vollen stoom
zag naderen om den zinkenden kameraad te helpen.
look weer tot de vorige
diepte en vuurde een nieuwe torpedo af. Dezen keer
trof de torpedo het munitiedepot niet; want het schip,
de "Hogue", lag bijna 20
minuten half gekanteld tot
het geheel omsloeg en zonk.
Fig. 74. De Kapitein van de "Emden",
Het derde schip, dat blijkKarl von Muller.
baar begreep, dat hier een
onderzeeer aan het werk moest zijn, trachtte zich met alle mid.delen te verdedigen. De snelvurende kanonnen schoten onophoudelijk zoowel van stuurboord als van bakboord en het schip
beschreef een zigzagkoers. Hierdoor werd ik gedwongen naderbij
te komen en nogmaals met den periscoop boven te komen om den
toestand te verkennen. Ik zag, hoe aan alle kanten de projectielen in het water sloegen zonder bepaalde richting. Vlakbij gekomen, daalde ik ten derden male en ondernam den derden aanval, waarbij ik twee torpedo's tegelijk afvuurde, om een dubbele
trefkans te hebben. Weer had ik succes : de kruiser kon niet meer
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manoeuvreeren en begon met den steven vooruit te zinken; daarna helde hij over naar de eene zijde. Al dien tijd zag ik de bemanning bij de kanonnen staan en uitkijken naar den onzichtbaren vijand. Het Engelsche zeevolk was dapper en trouw aan
de tradities zijner marine. Spoedig ontplofte blijkbaar een der
ketels van dit vaartuig, dat "Cressy" heette; het schip kantelde
geheel, lag nog eenige oogenblikken met de kiel omhoog om daarna geheel in de diepte te verdwijnen".

Fig. 75. De hulpkruiser "Wolff", het zusterschip van de -MOwe''.

Weddingen'g succes werd in Duitschland met gejuich begroet
en spoorde tot nieuwe daden aan. Het veroorzaakte echter tevens
een overschatting van de onderzeeboot als wapen, waardoor later
zooveel rampen zouden ontstaan.
Een nieuw groot verlies trof de Engelsche vloot, toen het uiterst
moderne slagschip "Audacious" in het midden van October aan de
noordkust van Ierland op een mijn liep, daar gelegd door den
Duitschen hulpkruiser "Berlin".
Sedert November 1914 trachtten Duitsche slagkruisers herhaaldelijk deelen van de Engelsche vloot naar het zuiden van de

Zeeslag moor het Skagerak. Het linieschip Thttringen in gevecht. C. Bergen. (Met toestemming
van de Illustrierte Zeitung, Leipzig).
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Noordzee te lokken om gelegenheid tot gevechten te krijgen. Op
een van die tochten (6 December) stuitten de Duitschers inderdaad op een deel van de Engelsche oorlogsvloot. Dien dag lag de
geheele Duitsche vloot achter de vooruitgeschoven kruisers, zoodat Engeland eensklaps tegenover een overmacht stond. De
Duitschers lieten zich echter de gelegenheid, om een voor hen
succesvollen slag te leveren, ontglippen.
Den 24sten Januari 1915 deed een Duitsch kruiser-eskader een
uitval bij Doggersbank, loch zij stuitten op een sterkere vijande-

Fig 76. De kruiser "Scharnhorst".

lijke vlootmacht. Dit was de eerste slag tusschen moderne vaartuigen der beide vioten. Er werd op buitengewoon grooten of stand — 12.000-20.000 Meter — gevochten. De achterste-kruiser
van het Duitsche eskader, de "Blucher", werd in den grond geschoten; verschillende andere vaartuigen werden meer of minder
beschadigd. Aan de Engelsche zijde had de slagkruiser "Lion"
het 't zwaarst te verantwoorden; hij moest zich aan den strijd
onttrekken.
Na dczen slag viel langen tijd niets belangrijks voor in de Noordzee. In den "kleinen oorlog" behaalden de Duitschers wel eenig
VI 18
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resultaat, doch dit had weinig of geen invloed op den gang van
zaken in 't algemeen. Eerst nadat admiraal von Scheer in
Januari het commando over de Duitsche vloot had gekregen, trad
een belangrijke periode in. De Duitsche vloot had tweemaal een
uitval gedaan in den mond van het Kanaal en aan de Engelsche
kust zonder in contact met den vijand te geraken, doch de derde
keer gaf aanleiding tot den grootsten slag van den geheelen zeeoorlog, den slag bij Hornsrev of den Skagerakslag, 31 Mei 1916.
De Engelsche vloot, onder bevel van Jellicoe, voer van Schotland
zuidoostwaarts; de Duitsche zette koers naar het noorden. In
den namiddag kregen beide vloten voeling met elkaar. De pantserkruiser-eskaders van beide zij den leidden het gevecht in. De
Duitschers schoten raak: twee moderne Engelsche pantserkruisers
werden in den grond geboord, doch inmiddels had de Engelsche
hoofdmacht het krijgstooneel bereikt, waarop de Duitschers in
allerijl de wijk namen. Zij proclameerden dezen afloop als een
overwinning.
Zoodra admiraal von Scheer weer over zijn beschadigde vaartuigen kon beschikken, zette hij in Augustus 1916 weer koers naar
de oostkust van Engeland. Maar de Britsche vloot nam de uitdaging niet aan. Men wilde zich niet onnoodig aan het verlies van
schepen blootstellen, doch trachtte de Duitsche marine het naderen te beletten door het leggen van uitgestrekte mijnenvelden.
In April 1918 deed de Duitsche vloot een laatste poging om het
handelsverkeer tusschen Engeland en Noorwegen onmogelijk te
maken, doch de operaties moesten plotseling gestaakt worden wegens averij op een Duitschen pantserkruiser.
DE STRIJD IN OOSTZEE EN MIDDELLANDSCHE ZEE.
De Oostzee is eigenlijk gedurende den geheelen oorlog nooit het
tooneel van hevige krachtproeven geweest. Kort voor 1914 was het
Kaiser-Wilhelm-kanaal verbouwd en verdiept om het bevaarbaar
te maken voor groote moderne oorlogsschepen, zoodat de Duitschers de Oostzee konden bereiken met vaartuigen van veel grooter
sterkte dan de Russische. De Russische vloot bleef meestentijds
binnen de Finsche Golf, terwijl de Duitschers zich bepaalden tot
een afpatrouilleeren van de Oostzee, ten einde de voeling , met Zweden gaande te houden; immers, het Zweedsche metaal was onontbeerlijk voor Duitschland.
Het eerste schot viel vlak na het uitbreken van den oorlog voor
de Russische haven Libau. Reeds den 2den Augustus werd de stad
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gebombardeerd door de Duitsche kruisers "Augsburg" en "Magdeburg". De schade was gering, doch het bezoek werd midden November herhaald en nu werden de havenwerken van Libau verwoest. Duitschland vreesde nl., dat Engelsche onderzeebooten zich
.een weg door de Oostzee zouden banen en met Libau als operatiebasis het Duitsche handelsverkeer aldaar zouden verbreken. Deze
vrees bleek ook niet geheel ongegrond. Het gelukte aan eenige
Engelsche onderzeebooten inderdaad, de Oostzee binnen te dringen,
he tgeen onaangename gevolgen had voor de Duitschers.
Den 2den Juli 1915 vond een treffen tusschen Duitsche en Russische kruisers plaats in de nabijheid van Gothland. Toen de eerstgenoemden genoodzaakt waren, voor de Russische overmacht te
wijken, kon de mijnenlegger "Albatros" niet meekomen door de
slechts geringe snelheid, waartoe hij in staat was. De "Albatros"
zag geen anderen uitweg dan te trachten het neutrale Zweedsche
gebied te bereiken. Hevig beschoten door de Russen, verdedigde
zij zich dapper tegen de overmacht. Zelfs nadat de "Albatros" op
Zweedsch gebied gekomen was, staakten de Russen het vuur nog
Diet. Eerst toen het vaartuigje landde, stoomden de Russische
kruisers noordwaarts. De "Albatros", die later in Oskarshamn
geinterneerd werd, was deerlijk gehavend en had een groot aantal
gesneuvelden en gewonden aan boord.
Een heviger vlootbeweging in de Oostzee volgde in October 1917.
Het gelukte de Duitsche vloot, zonder eenige schade te loopen,
troepen te transporteeren en de eilanden Osel, Dago en Moon te
doen bezetten. De Russen, die zich in de Golf van Riga bevonden,
konden deze landing niet verhinderen. Een dergelijke samenwerking tusschen leger en vloot werd herhaald in het voorjaar van
1918: Duitsche troepen werden naar Aaland en later naar Finland getransporteerd, waar zij de Finnen hielpen, het roode oproer te onderdrukken.
In de Middellandsche Zee was, al sinds het uitbreken van den
oorlog, de Fransch-Engelsche overmacht-zoo domineerend, dat voor
de Oostenrijksche vloot geen enkele kans op overwinnen bestond.
Nog erger werd de positie van Oostenrijk na het toetreden van
Italie tot de entente. Groote zeeslagen vielen ook hier niet voor,
afgezien dan van den slag in de Dardanellen, dien wij elders behandeld hebben.
Een episode echter uit het allereerste begin van den oorlog
mogen wij niet voorbijgaan, nl. de avontuurlijke vlucht van de
"Cliben" en de "Breslau", twee Duitsche kruisers, uit de Straat
van Messina.
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Bij het uitbreken van den oorlog bevonden beide vaartuigen
zich in de Middellandsche Zee. Den 3den en 4den Augustus hadden zij een paar havens op de kust van Algiers gebombardeerd
en daardoor een Fransch troepentransport belet. Beide kruisers
werden hierop vervolgd door een Engelsch eskader; doch dank
zij hun snelheid konden zij ontkomen in de haven van Messina
op de oostkust van Sicilie.
Volgens het volkenrecht
echter mag een neutrale
haven den oorlogvoerenden niet langer dan 24 uur
gastvrijheid verleenen. Inmiddels hadden de Engelschen beide uitgangen van
de Straat van Messina bezet, zoodat ontkomen onmogelijk scheen. Het onmogelijke gelukte echter
en de volgende beschrijving moet een denkbeeld
geven van het spannende
oogenblik, toen de "Goben" en de "Breslau" de
Engelsche wachtschepen
passeerden.
"De avond valt. De "Goben" en de "Breslau" liggen
rustig in de haven, doch
als het duister wordt, besluit
men een poging te
Fig. 77. Admiraal v. Spee.
wagen, om te ontsnappen,
althans, zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Het was zaak
gebruik te maken van de duisternis. Onder de scheidende zon
glijden de schepen de haven uit, terwijl de muziekcorpsen met
voile kracht "Die Wacht am Rhein" inzetten. Langzaam stoomen
de vaartuigen in noordelijke richting door een vaarwater, dat
sinds jaar en dag bekend staat als ontoegankelijk en nauw. De nationale hymnen klinken al vager en vager in den vallenden nacht.
Kruisers ten noorden van de Straat hoorden tot hun verwondcring
de muziek steeds nader komen. Heen en weer kruisende oorlogsschepen hoorden het eveneens en stoomden voorzichtig noordwaarts om den terugtocht of te snijden. Plotseling echter vex-

Fig. 78. De ondergang van de ''Lusitania''.
1..;
.....1
...4

278

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

stomde de muziek en toen de Engelschen hun zoeklicht over de
straat lieten spelen, waren beide kruisers verdwenen. Het stoute
stukje was gelukt : reeds waren de "GOben" en de "Breslau" op
flinken afstand van de Engelsche draagwijdte. Stil als een schaduw, met alle lantaarns afgedekt, waren zij zuidwaarts gevaren,
rakelings langs de Brie Engelsche oorlogsschepen. Het stampen
van de machine dreunde in de duisternis. Hoe dit mogelijk was?
Nadat men een eindje noordwaarts had gevaren met de voile
muziek, had men de kapel in een boot uitgezet en deze voer alleen
verder noordwaarts, gedurig "Die Wacht am Rhein" blazende.
Na een tijdje landde dit bootje op Sicilie. De "GOben" en de

Fig. 79. Een Duitsche U-boot onder water, alleen de periskoop is to zien.

"Breslau" waren echter inmiddels omgekeerd, stoomden van het
breede vaarwater in een geul en ontkwamen".
De tocht ging naar de Dardanellen. Later werden beide vaartuigen pro forma afgestaan aan Turkije, dat toen reeds gemeene
zaak maakte met Duitschland. Nadat dit land officieel tot de
centralen was toegetredem, streden de "GOben" en de "Breslau"
tegen de Russen in de Zwarte Zee. Ook namen zij deel aan de
gevechten in de Dardanellen.
DE KRUISEROORLOG BUITEN EUROPA.
Bij het tiitbreken van den oorlog waren slechts weinig: Duitsche
oorlogsschepen in de vaarwateren buiten Europa aanwezig en
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in het algemeen behoorden die nog niet eens tot de meest moderne. Hun taak was het tot zinken brengen van Engelsche handelsschepen, zoo mogelijk het aanvallen van vijandelijke bezittingen, het vernielen van seinstations, enz. Op voortreffelijke wijze kweten de Duitsche kruisers zich van deze taak; doch toen de
eene kolonie na de
,ft
andere
verloren
ging, moesten zij al
hun steunpunten
ontberen, zoodat zij
zelf als proof in handen der tegenstanders vielen.
Groote sensatie
wekte de kaperoorlog van den kleinen
kruiser "Emden" in
den Indischen Oceaan. Oorspronkelijk
had dit vaartuig tot
het eskader in OostAzie behoord, doch
na den val van
Tsingtau scheidde de
"Emden" zich of om
zelfstandig oorlog te
voeren. Zij stond
onder commando
van kapitein von
Muller, een kranig
zee-officier, wiens
ridderlijk optreden
overal achting af- Fig. 80. Duitsche U-boot houdt een vijandelijk handelsvaartuig staande.
dwong, ook bij den
vii and.
Alom, zelfs waar men haar het minst verwachtte, look de
"Emden" op, zond als groet eenige granaten en was dan weer
spoorloos verdwenen. Het eene handelsvaartuig na het andere
werd gekaperd en menige waardevolle lading zonk op den bodem
der zee, doch altijd zorgde deze kaperkapitein er voor, dat de
bemanningen gered werden. Had hij te veel gevangenen aan
boord, dan belastte hij er een zijner buitgemaakte schepen mee,
deze gevangenen naar een veilige haven te brengen.
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Op de een of andere wijze was von Muller er achter gekomen,
dat in een Engelsche haven aan den mond van de Straat van Malakka een Russische kruiser, de "Sjemtsjoek", en een Fransche
torpedojager lagen. Hij besloot zijn slag te wagen. Om zijn schip
onkenbaar te maken, liet hij een vierden schoorsteen van doek bijzetten en liep daarna, aldus gemaskeerd, in voile vaart de haven
binnen. Aan boord van den Rus vermoedde men niets kwaads, eer
de "Emden" begon te vuren. Spoedig hoorde men een ontploffing
en slechts weinige minuten later begon de "Sjemtsjoek", getroffen
door een torpedo, te zinken. De Franschman moest dit lot deelen

Fig. 81. Schematische voorstelling van het leggen van mijnen.

en na dezen welverrichten arbeid was de "Emden" alweer spoorloos verdwenen.
De steeds grootere slagen, die de "Emden" het verkeer in den
Indischen Oceaan toebracht, deed de Engelschen hun pogingen, om
dezen vrijbuiter onschadelijk te maken, verdubbelen; ten laatste
kon de kaper zijn lot niet langer ontgaan. Den 9den November
1917 kwam het tot een heftigen strijd bij de Cocos-eilanden. De
tegenstander was de Australische kruiser "Sydney". Ondanks
dapper verweer moest de "Emden" ten slotte het onderspit delven.
Engeland was thans bevrijd van zijn plaaggeest in den Indischen Oceaan, doch in het zuidwestelijk deel van den Atlantischen
Oceaan werkte de "Karlsruhe", die den handel evenveel schade
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toebracht. Dank zij zijn snelheid kon de "Karlsruhe" zijn veel
sterker vervolgers ontkomen. Eind November 1914 was het echter
met zijn glorie gedaan: hij sprong in de lucht, waarschijnlijk als
gevolg van een ontploffing der eigen munitie.
In den loop van den oorlog gelukte het menigen gewapenden
hulpkruiser, door Duitschland uitgezonden, zich tusschen de
Engelsche wachtlijnen te dringen en de wereldhavens te bereiken, waar zij den handel der tegenstanders gevoelige slagen
toebrachten. Het meeste succes hadden de "MOwe", de "Wolff"
en de "Seeadler".
Het Oostaziatische kruiser-eskader had, gelijk wij boven zagen,
Tsingtau verlaten, juist bijtijds om aan de Japansche overmacht
te ontkomen. De twee grootste vaartuigen van dit eskader, de
"Scharnhorst" en de "Gneisenau", waren naar de westkust van
Amerika gedetacheerd, doch het gelukte den admiraal, graaf von
Spee, de verspreide schepen voor de kust van Chili te verzamelen.
Dit eskader bestond nu uit de beide bovengenoemde pantserkruisers en uit nog drie kleinere, de "Leipzig" de "Dresden" en de
"Nurnberg". Den lsten November 1914 ontmoetten zij op de
hoogte van Cornoel een Engelsch eskader, bestaande uit de kruisers "Good Hope", "Monmouth" en "Glasgow". Een heftige
strijd ontbrandde, waarna de Duitschers overwonnen. Het
gelukte alleen de "Glasgow" te ontkomen; de beide andere kruisers zonken met man en muis. De Duitschers zelf hadden geen
verliezen geleden; zelfs had het Engelsche vuur hun schepen
weinig schade toegebracht.
Bij het bericht van de nederlaag der Engelsche kruisers zond
Engeland aanstonds een eskader om de gevallenen te wreken.
Ofschoon de Duitschers geen vaste steunpunten hadden en dus
de geleden schade niet konden doen herstellen, wist von Spee
toch nog vijf weken lang zijn positie op den Oceaan te handhaven. Den 9den December kwam zijn eigen schip, de "Scharnhorst", eindelijk in strijd met 's vij ands overmacht bij de Falkland-eilanden. Het admiraalsschip zonk na een fellen strijd, die
vele uren duurde; von Spec, zijn beide zoons en de geheele bemanning kwamen in de golven om. Alleen de "Dresden" kon ontkomen, doch de "Gneisenau", de "Leipzig" en de "Nurnberg" moesten het lot van het vlaggeschip deelen. In Maart 1915 werd ten
slotte ook aan het bestaan van de "Dresden" een einde gemaakt.
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DE ONDERZEE - OORLOG.
In de eerste maanden van den oorlog werden de Duitsche onderzeebooten alleen gebruikt als verkenners en als wapen tegen de
vijandelijke oorlogsschepen. Toen echter Engeland in November
1914 de geheele Noordzee tot krijgsgebied verklaarde, om op deze
wijze den handel op
Duitschland te beheerschen en dit land
machteloos te maken,
antwoordde Duitschland door alle waterers om Engeland heen
te blokkeeren (Februari 1915). De duikbooten kregen bevel,
alle vijandelijke handelsschepen in den
grond te boren.
Den 7den Mei 1915
boorde een Duitsche
onderzeeer het groote passagiersschip de
"Lusitania" in den
grond, zoodat 1198
passagiers en matrozen den dood in de
golven vonden. Nu
kwam Amerika tusschenbeide met een
scherp protest.
Duitschland gaf in
Fig. 82. Zeppelins beschieten de Engelsche kust. zooverre toe, dat het
beloofde, p assagiersschepen te zullen sparen en geen handelsvaartuigen te doen zinken zonder voorafgaande waarschuwing. Een tijdlang hielden
de aanvallen der duikbooten op handelsschepen bijna geheel op.
Admiraal von Scheer riep alle duikbooten, die onder zijn commando stonden, terug, om deze vaartuigen niet onnoodig te offeren
in den strijd tegen de steeds zwaarder bewapende Engelsche handelsschepen.
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Toen de uitwerking van de hongerblokkade in Duitschland zich
steeds erger deed Belden, besloot men in het begin van 1916 den
duikbootenoorlog met vernieuwde kracht te hervatten. Om de
onderzeebooten te beschermen, gelastte de admiraliteit, dat gewapende handelsvaartuigen zonder voorafgaande waarschuwing in
den grond moesten worden geboord. Het aantal handelsschepen,
dat Engeland aldus verloor, steeg ontzettend, doch de bedreiging
van Amerika dwong
Duitschland weldra
weer in te binden.
Intusschen werd het
steeds onwaarschijnlijker, dat Duitschland op het slagveld
gunstige resultaten
zou behalen. Het liet
nu alle "Riicksicht"
varen en greep naar
zijn laatste redmiddel: den absoluut onbeperkten onderzeeoorlog, die den lsten
Februari 1917 begon.
De duikbooten werkten intensief: maandelijks werden ca.
600.000 ton in den,
grond geboord. Vooral binnen de versperZeppelin tracht zich te
de gebieden in de Fig. 83. Een achtervolgde
redden.
Middellandsche Zee,
rondom Engeland en in de Noordelijke IJszee deden de duikbooten hun verwoestend werk. Tot hun slachtoffers behoorden
maar al te veel schepen van neutrale mogendheden; vooral de
Noorsche en Nederlandsche handelsvloten leden zware verliezen.
Nu hadden de Duitschers echter hun laatste troef uitgespeeld,
terwiji zij 's vijands weerstandsvermogen onderschatten en ook
niet gerekend hadden op de hulp, die de entente ontving van
Amerika, zoowel te land als ter zee. Krachtig en doelbewust organiseerde de entente het verweer tegen de duikbooten : de handelsschepen werden zwaar "bewapend; een groot deel van de Engelsche vloot werd gebruikt voor convooieering; in razende snelheid
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werden speciaal geconstrueerde torpedojagers gebouwd, vliegtuigen en luchtschepen waren voortdurend op den uitkijk; mijnen
werden gelegd oin de duikbooten het uitvaren to beletten. Ten
slotte stonden de zaken zoo dat de "handelsschepen" het
aas waren, de schepen der entente de jagers en de duikbooten het
wild.
Zelfs de vreeselijkste verliezen aan handelstonnage konden de
geallieerden in zekeren zin herstellen. Zij legden eenvoudig be-

Fig. 84. Freiherr von Richthofen en zijn vliegers.

slag op de beschikbare neutrale tonnage in de geheele wereld en
op alle werven. Vooral in Engeland en Amerika werd dag en
nacht aan den bouw van nieuwe schepen gewerkt. Het verlies
van handelstonnage bedroeg 15.053.786 bruto registerton, waarvan
ill de jaren 1917 en 1918 9.822.014, maar ook ongeveer de helft
van alle in den oorlog gebruikte duikbooten ging verloren.
Toen de duikbootenoorlog in 1917 begon, werd bijkans de geheele Duitsche vloot in zijn dienst gesteld. De beste officieren, de
betrouwbaarste manschappen werden uitgekozen voor de onder-
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zeebooten, hetgeen de strijdwaardigheid der overige oorlogsschePen aanmerkelijk verminderde. De terughoudingstactiek bracht
eentonigheid aan boord van de oorlogsvloot; de ledigheid in de
havens werkte nadeelig op de stemming en de discipline van de bemanning. De bodem was rijp voor het zaad der revolutie en reeds

_

Fig. 85. Een luchtschip naar beneden geschoten.

in Augustus 1917 vertoonden zich de eerste teekenen daarvan onder de matrozen. Het doel van de agitatie was door het staken
der matrozen den vrede to verkrijgen en dan de republick nit to
roepen. Er werd een onderzoek ingesteld en eenige der oproerkraaiers werden gestraft; doch hiermede was het kwaad niet met.
den wortel uitgerukt. Integendeel, het vuur breidde zich langzaam maar zeker uit en in het najaar van 1918 kwam het tot open-
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lijke muiterij. Toen het opperbevel der zeemacht de geheele
marine opriep tot een laatste poging om den tegenstand van den
vij and te breken en zoo mogelijk op zee den druk voor de landmacht te verlichten, weigerden verschillende scheepsbemanningen
het bevel op te volgen. Aldus begon de revolutie op de vloot;
weldra ging de beweging over op het leger en sinds dit oogenblik
was het gedaan met het weerstandsvermogen aan het front.
Voigens de bepalingen van den wapenstilstand moest Duitschland zoo goed als zijn geheele vloot aan de entente uitleveren. De
Engelschen namen haar over en brachten haar naar de Engelsche
oorlogsliaven Scapa Flow, waar zij moest blijven liggen tot er een
nader besluit was genomen omtrent haar lot. Doch den 2lsten
Juni 1919, dus eenige dagen voor de onderteekening van het vredesverdrag, werden de meeste dezer schepen door hun eigen bemanning tot zinken gebracht. Met de keizersvlag in top zonken
de Duitsche schepen naar den bodem. Hiermede was de historie
der Duitsche oorlogsvloot ten einde.
DE LUCHTOORLOG.
De oorlog heeft een volkomen omwenteling teweeggebracht in
het vliegwezen. Had dit zich vroeger langzaam ontwikkeld, thans
sprong het met reuzenschreden voorwaarts. "De nood is de moeder der uitvindingen", zegt een spreekwoord, welks waarheid hier
weer werd bewezen. Natuurlijk waren het de moderne vliegtuigen, die de grootste rol speelden in den ooriog; doch vooral in de
eerste periode trachtten de Duitschers ook succes te behalen met
hun bestuurbare luchtschepen, de z. g. Zeppelins. Zij dienden
niet alleen ter verkenning voor leger en vloot, doch werden uitgezonden om de oorlogswerken van de tegenpartij te vernietigen
en overal bommen te werpen. Reeds in het begin van den oorlog
vlogen de Zeppelins boven Parijs, waar zij zoowel schade berokkenden als ontzetting en angst teweeg brachten. Later werden
Londen en ook andere plaatsen het Joel der Zeppelintochten.
Inmiddels werkten de geallieerden met koortsachtige haast aan
de ontwikkeling van hun eigen luchtverkeer, om zich tegen deze
ongenoode gasten te kunnen verweren. Het afweergeschut werd
verbeterd en met de verbetering der moderne vliegtuigen werd
het gevaar voor de Zeppelins grooter. Hoe hoog zij stegen, de
vliegmachines bereikten altijd nog een grooter hoogte en wanneer
een vliegmachine eenmaal boven een Zeppelin was, kon de laatstgenoemde zich wel als verloren beschouwen. Een brandbom in
het omhulsel en het reuzenschip stortte neer, gehuld in lekkende
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vlammen. Daar op deze wijze steeds meer Zeppelins verloren
gingen, hielden de Duitschers ten laatste geheel op met deze tochten; de luchtschepen kwamen in dienst van de marine en hun
werk werd overgenomen door groote verkenningsvliegtuigen en
b mum enwerp ers.
In razend tempo ontwikkelden de vliegmachines zich thans tot
grooter snelheid en kracht. Aanvankelijk dienden zij alleen ter
verkenning, waarbij zij onschatbare diensten bewezen. In minder
dan geen tijd ontving de legerleiding berichten, die in de meeste
gevallen betrouwbaar waren en waarnaar zij haar maatregelen
kon treffen. Toen b. v. de Duitschers in het begin van September
1914 hun marschrichting veranderden en
zuid-oostwaarts
zwenkten om langs
Parijs te trekken,
werd dit terstond
door de vliegers gerapporteerd, zoodat
de entente nog bijtijds een aanval op
den rechtervleugel des
vij ands kon richten.
Wat de eene partij
wilde te weten komen, trachtte natuurluchtafweerkanon op een gelijk de andere zoo Fig. 86. Duitsch
pantserde automobiel.
goed mogelijk te verbergen. Het was dus de zaak elkanders verkenningsdienst te verstoren dof zelfs geheel onmogelijk te maken. Tot dit Joel gebruikte
men de z. g. j achtvliegtuigen, machines, die een snelheid tot 200
K. M. bereikten en die voorzien waren van een of twee mitrailleurs. Sindsdien woedde een voortdurende strijd in de lucht tusschen enkele vliegers of wel geheele escadrilles. Aan beide zij den
vielen verliezen aan machines te boeken. De namen der groote
vliegers kwamen steeds vaker op de krijgsrapporten voot; zoo
werden de Duitschers Boelcke en Richthofen en de Franschman
Guynemer wereldberoemd door hun Baden als oorlogsvliegers.
Boelcke, die meer dan veertig vij andelijke vliegtuigen heeft neergeschoten, voor hij ten slotte door hetzelfde lot getroffen werd,
geeft in zijn "Strijdrapporten" de volgende beschrijving van zijn
eersten succesvollen strijd tegen een Franschman:.

288

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

"Zondagmorgen is het mij voor het eerst gelukt, een strijd tot
de overwinning te voeren. 1k had opdracht gekregen, luitenant P.,
die door artillerie beschoten was, tegen vijandelijke vliegtuigen,
te beschermen. Ik was juist onderweg, toen wij een vijandelijken
6endekker zagen naderen, hooger dan wij. Daar degene, die het
laagst vliegt, altijd de slechtste kansen heeft, weken wij opzij. Hij,
zag ons niet, maar vloog lager voort over het land. Zoodra hij
voorbij was, keerden wij, om hem te volgen. Hij vloog met groote snelheid, zoodat het wel een half uur duurde, voordat wij hem
hadden ingehaald. Het scheen, alsof hij ons eerst vrij laat in het

Fig. 87. De neutrale schepen deden alles om te zorgen, dat zij niet
verwisseld werden met oorlogsschepen. Zij gebruikten daarvoor reusachtige letters, die den naam van het schip en de plaats van herkomst
aangaven; de nationale kleuren werden eveneens op het schip geschilderd.

cog kreeg. Zeer dicht bij V. viel ik hem aan door te trachten hem
den weg of te snijden. Gelukkig volgden wij nu sneller dan hij,
zoodat hij niet door bochten en wendingen kon ontkomen. Zoodra
wij vlak bij hem waren, begon mijn waarnemer hem te beschieten
met het machinegeweer. Hij verdedigde zich zoo goed als hij kon,
dcch bepaalde zich tot defensief: wij waren sneller en hooger,
hij lager en langzamer, zoodat hij ons in geed geval kon ontgaan.
Door alle mogelijke manoeuvres trachtte hij den afstand tusschen ons beiden te vergrooten, doch het gelukte hem niet. Ik
bleef voortdurend zoo dicht bij hem, dat mijn waarnemer de
beste trefkansen maakte. Zonder moeite konden wij zien, wat op
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het vliegtuig voorviel. In doorsnee bleef de of stand circa 100
Meter, doch van tijd tot tijd naderde ik hem tot 40, j a zelfs tot
30 Meter. Immers, alleen door dichte nabijheid heeft men kans
van slagen, bemoeilijkt als men wordt door de geweldige snelheid,
die door twee vliegmachines kan worden ontwikkeld. De scherpe
zwenkingen van mijn tegenstander, het telkens opnieuw laden
van het machinegeweer, deden voortdurend kleine pauzes ontstaan, die ik te baat nam om dichterbij te komen. Onze overmacht bleek steeds duidelijker en ten slotte kreeg ik den indruk,
dat de ander zich niet langer verdedigde en zelfs de hoop had
opgegeven te kunnen ontkomen. Plotseling maakte zijn waarnemer een karakteristiek gebaar met de hand alsof hij Wilde
zeggen : "Laat ons nu met rust; wij zijn verslagen en geven ons
over". Hoe weet men echter in een dergelijk geval, of men een
tegenstander in de lucht mag vertrouwen ? Hij ging terstond over
tot een glijvlucht en ik volgde. Mijn waarnemer schoot nog een
lading van 30 a 40 schoten af, doch toen was de machine eensklaps verdwenen. Om hem niet te verliezen, nam ook ik een
steile glijvlucht, doch plots riep mijn waarnemer: "Hij valt, hij
valt". 1k geloof de het nog niet dadelijk, daar men met een dergelijken eendekker loodrechte glijvluchten kan nemen, die er uit
zien, alsof de machine neerstort. Verwonderd keek ik rond in de
lucht, doch ik zag hem nergens. De machine was inderdaad neergestort. Op de plaats, waar zij was neergekomen, waren reeds
officieren, doktoren, soldaten en belangstellenden verzameld.
Hij was loodrecht gevallen van een hoogte van 1500-1800 Meter.
Daar beide inzittenden vastgebonden waren geweest, waren zij er
niet uitgevallen. De machine was met gruwelijke kracht door
de boomen gevallen en lag totaal in stukken. Beide mannen waren natuurlijk dood. Het plotselinge neerstorten is te verklaren
door den dood van den vlieger, althans door zijn doodelijke wonden. Hij had zeven kogels, zijn verkenner drie. a geloof stellig,
dat zij reeds in de lucht zijn gestorven. Den volgenden dag werden de vliegers met militaire eer begraven op het kerkhof te M.
Gisteren zijn wij er geweest. Het graf is versierd met bloemen,
evenals de plek des onheils, waar bloemen in roode, witte en
blauwe kleuren zijn neergelegd".
Toen de bewegingsoorlog eindigde en de stellingoorlog begon,
kreeg het vliegercorps een geheel andere taak. Nog meer dan te
voren werden de vliegtuigen gebruikt om het artillerievuur te
leiden. Wanneer een batterij het vuur moest openen, zweefden
de vliegtuigen boven de vii andelijke linies, om door middel van
VI 19
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draadlooze telegrafie of lichtkogels in verschillende kleuren de
artillerie te beduiden, dat zij te hoog of te laag, te veel naar rechts
of te veel naar links had geschoten. Weldra gebruikte men
de vliegtuigen ook tot het werpen van bommen op de vijandelijke
artilleriestellingen, die rnoeilijk op andere wijze getroffen konden worden. De opslagplaatsen van oorlogsmateriaal, proviand
achter het front waren ook niet zelden het doelwit, terwiji tevens
getracht werd 's vij ands verbindingswegen naar het achtergelegen gebied te verwoesten.

Fig. 88. De aankomst van de Duitsche parlementariers aan het Fransche front
( 7 November 1 9 1 8) .

Evenals in het begin van den oorlog de Zeppelins, vlogen later
de vliegmachines in dichte eskaders over het gebied van den tegenstand'er, waar zij met ongeloofelijk krachtige ontploffingsbommen zware materieele schade en ernstige verliezen aan menschenlevens veroorzaakten. Vooral poogde men verbindingswegen, spoorwegen, kanalen en bruggen te vernielen, evenals de
fabrieken, waar oorlogsmateriaal werd geproduceerd. Met het
feit, dat op deze tochten vooral de civiele bevolking s het ergst
moest lij den, werd aan geen van beide zij den rekening gehouden.
Ten slotte dient nog het een en ander te worden gezegd over
de rol, die de vliegtuigen in de laatste periode van den oorlog
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Fig. 89. Fransche troepen trekken door den Arc de Triomphe to Parijs.
(14 Juli 1919).

292

HET VERLOOP VAN DEN OORLOG

speelden, toen zij direct ingrepen bij den strijd op het front.
Gepantserde machines vlogen laag boven de vechtende troepen;
mitrailleurs en bommen beschermden de kameraden beneden.
Ook doken zij plotseling op boven een marcheerende colonne
en brachten flood en ellende onder de argelooze manschappen.
DE OORLOG EN DE NEUTRALEN.
Toen de oorlog uitbrak, werd de eene natie na de andere door
verschillende oorzaken in de draaikolk meegesleurd. De mogendheden, die gedurende den geheelen oorlog haar neutraliteit hebben bewaard, zijn te tellen. En natuurlijk oefenden de schokkende gebeurtenissen zoowel in
Europa als elders hun invloed
ook op de neutralen uit. Ontwrichting zoowel in het leven
van den staat als in dat van den
enkeling was. alom het gevolg.
Om te beginnen waren de neutrale staten gedwongen veelomvattende militaire maatregelen
te treffen, ten einde hun neutraliteit tegenover eventueele schendingen te verdedigen. Landmacht en marine werden gemoFig. 90. President Woodrow Wilson. biliseerd, alle grenzen scherp bewaakt. Een belangrijke taak had
vooral de vloot van een neutraal land. Zij voorkwam nl. schending van de neutraliteit ter zee door het onschadelijk maken van
drijvende mijnen enz. In de neutrale wateren werd een groot aantal mijnen vernietigd; in de Noord- en Oostzee werden nog in.
1924 ronddrijvende mijnen gevonden. Ten koste van zware opofferingen, ook financieele, hielden de neutralen leger en vloot
mobiel; loch nog ondragelijker werd het juk, toen Duitschland
zijn duikbootenoorlog begon en dien meer en meer "riicksichtslos" voortzette. De spoken van werkloosheid en hongersnood
doemden dreigend op; immers, de gewone toevoer was uitermate
beperkt, j a zelfs nu en dan geheel afgesneden. Het scheepsverkeer was zoogoed als verlamd door de onveiligheid ter zee;
menige industrie was genoodzaakt haar fabrieken te sluiten wegens
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gebrek aan grondstoffen en kolen, van welken maatregel natuurlijk de terugslag in het dagelijksch leven onmiddellijk voelbaar
was.
Engeland, dat de zeeen beheerschte, was niet bijzonder geneigd
import van eenige beteekenis naar de neutrale mogendheden toe
te staan, daar het vreesde, dat dit Duitschland op de een of andere wijze zou ten goede komen. Duitschland van zijn kant trachtte alien export naar de landen der entente te beletten. Alle schepen, die buiten het territoriaal gebied van hun eigen land gevon-

4

Fig. 91. De "vier grooten" bij de vredesonderhandelingen. Van rechts naar links:
Wilson (Amerika), Clemenceau (Frankrijk), Lloyd George (Engeland), en Orlando (Italie).

den werden, namen de Duitschers mee ter visiteering. Zij werden
aan het prijsrechtonderzoek onderworpen of zonder vorm van
proces in den grond geboord. Door speciale overeenkomsten met
de oorlogvoerende mogendheden trachtten de neutralen zich
althans den allernoodzakelijksten import te verzekeren. In den
regel echter was het verkrijgen van zulk een overeenkomst zeer
moeilijk, daar er dikwijls compensatie voor werd geeischt, die
niet gemakkelijk na te komen was.
Erger dan ooit werd de toestand, toen Duitschland in het voorj aar van 1917 den volkomen onbeperkten duikbootenoorlog begon,
waarna de Vereenigde Staten tot de entente toetraden. Nu werd
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het schier onmogelijk ladingen uit Amerika te krijgen; want zelfs
al was de uitvoer uit de Vereenigde Staten toegestaan, dan nog
stuitte men op ongeloofelijke moeilijkheden om ze in eigen haven te
ontvangen. Eerst had men de toestemming van Engeland noodig
om ze te laten passeeren en dan waren de schepen nog blootgesteld aan het gevaar der Duitsche onderzeeers.
Toen de tonnage der entente op onrustbarende wijze begon te
verminderen, eischte zij in ruil voor exporttoestemming, dat de
neutralen hun tonnage tot haar beschikking zouden stellen. Hiertegen verzetten de neutrale mogendheden zich zoo lang mogelijk, daar zij het als een afwijking van hun plicht als onzijdigen
beschouwden. Toen de entente echter de duimschroeven al harder
en harder aandraaide en het gebrek aan de allernoodzakelijkste
levensmiddelen steeds nijpender werd, moest de eene staat na den
anderen wel voor deze voorwaarde buigen.
Als gevolg van den verminderden import moest de overheid in de
verschillende neutrale landen een staatsregeling voor de distributie der schaarsche levensmiddelen treffen. In den loop van
1916, toen de toestand steeds hachelijker werd, moest men zijn
toevlucht nemen tot een nooit eerder gekend middel: beslaglegging en rantsoeneering der voorraden over het geheele land. Men
begon met de suiker, door het uitgeven van suikerkaarten, daarna
werd het dagelijksch brood beperkt door de uitgifte van broodkaarten, op vertoon waarvan de bezitter zijn afgepaste hoeveelheid brood en meel kon krijgen. Op het platteland, waar geen
gas of electrisch licht was, voelde men het bitterst het gebrek aan
petroleum; toen de invoer van steenkool tot een uiterst minimum
beperkt werd, zag men den komenden winter met angst en beven
tegemoet. Het was moeilijk voor de bevolking dezer landen, zich
in deze maatregelen te schikken, want niet altijd zag het yolk
er de dringende noodzakelijkheid van in. In verschillende landen
gaf de ontbering aanleiding tot onlusten, zoo in Nederland en
Denemarken, zij het in niet al te ontaarden vorm.
Na het staken der vijandelijkheden in 1918 werd het handelsverkeer weer eenigszins hersteld. De eene restrictie na de andere
werd opgeheven, loch het duurde zeer lang, voordat de ergste
gevolgen van de crisis overwonnen waren.
Bij het bespreken van de houding der neutralen tij dens den oorlog is een opmerking over de barmhartigheid van verschillende
dezer landen op zijn plaats. Zij verzachtten de ellende in de door
de oorlogszweep getroffen gebieden en trokken zich het lot der
ongelukkige slachtoffers aan. Zoo zonden de neutralen ambulan-
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ces om de zieken en gewonden te verplegen en ontvingen sommige lang en, b. v. Zwitserland, herstellenden om hun een betere
verpleging te verschaffen dan zij in het vaderland konden verkrijgen. Ook Denemarken droeg het zijne bij, o. a. door het
opnemen van noodlijdende kinderen uit de oorlogvoerende landen. Nederland herbergde in het begin van den oorlog liefderijk
honderdduizenden Belgen en moest later aan duizenden geinterneerde militairen huisvesting verleenen.

Fig. 92. Het vredestractaat in de spiegelzaal van Versailles onderteekend
(28 Juni 1919).

DE VREDE.
Den 11 den November, 's ochtends om 5 uur, werd de overeenkomst van den wapenstilstand onderteekend, waardoor een einde
werd gemaakt aan den langen, allesverwoestenden oorlog. De
voorwaarden waren, zooals wij boven zagen, voor Duitschland
zeer hard: al het bezette gebied moest binnen den korten termijn
van veertien dagen door de Duitschers ontruimd worden; het
grootste deel van het oorlogsmateriaal te land en ter zee moesten
zij uitleveren: de linker-Rijnoever moest ontruimd en de rechterRijnoever ingericht worden tot een neutrale zone van 30 40
K. M. breedte. Bij deze eischen, die den vij and op militair gebied
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moesten lamslaan, kwamen andere, die het economisch toch reeds
uitgeputte Duitschland geheel zouden uitmergelen : de uitlevering
van groote hoeveelheden spoorwegmateriaal en het onderhouden
van vijandelijke bezettingstroepen. En alsof dit nog niet genoeg
was, trachtte men door het achterhouden van krijgsgevangenen en
het handhaven van de blokkade tegenover Duitschland het rijk
zoowel geestelijk als stoffelijk te knakken. Bovendien gold de bepaling, dat de wapenstilstand slechts was gesloten voor een tijd
van dertig dagen. Het oorspronkelijk doel was nl., dat de vredesconferentie binnen vier weken te Parijs bij een zou komen.
Toen dit onmogelijk bleek, werd de wapenstilstand eenige malen
verlengd,. telkens voor een maand en bij elke gelegenheid kwam
de entente met een nieuwen eisch voor den dag.
Nadat een half jaar met onderhandelingen te Parijs was verstreken, werd den 28sten Juni 1919, dus precies vijf jaar na den moord
te Serajewo, LI Versailles de eigenlijke vrede tusschen Duitschland
en ds entente geteekend. De bepalingen luidden als volgt:
Aan grondgebied moest Duitschland Elzas-Lotharingen aan
Frankrijk en eenige districten aan den beneden-Rijn aan Belgie
afstaan, bovendien zou het Saargebied met zijn rijkdom aan kolen
en ijzer voor den tijd van vijftien jaar geexploiteerd worden door
Frankrijk, 03 schadevergoeding voor de verwoeste kolenstreken
in Noord-Frankrijk. Na deze vijftien jaar zal door volksstemming
worden uitgemaakt, tot welke nationaliteit de Saar-bevolking
wenscht te behooren. Aan de Poolsche grens verloor Duitschland
c1,2eln van de provinzies Silezie, Posen, Oost- en West-Pruisen;
aan. de Deensche grens een deel van N pord-Sleeswijk — alles samen een gebied van 7244 K. M. 2 met meer dan zeven millioen inwoners. Gedeeltelijk zou het afstaan van deze streken afhankelijk
zijn van den uitslag van volksstemmingen. Danzig werd 'als vrijstaat onder bescherming van den volkenbond (waarover later) gesteld, dock kwam in nadere betrekking te staan tot Polen. Ten slotte
was Duitschland nog gedwongen, afstand te doen van al zijn kolonièn, die onder de overwinnaars werden verdeeld; Engeland en
Frankrijk namen het leeuwenaandeel.
Krachtens het vredesverdrag was Duitschland gedwongen tot volledige ontwapening. Het leger moest worden beperkt tot een gewapend politieleger van 100.000 man zonder generalen staf. Een aantal vestingen moesten ontmanteld worden, de oorlogshaven op
Helgoland gesloten en de vloot tot een minimum teruggebracht
worden. Een schadevergoedingscommissie legde Duitschland de
betaling van 132 milliard op, welk bedrag echter herhaaldelijk ver-

Fig. 93. Twee bladzijden van het vredesdocument: de onderteekeningen van de Amerikaansche en van de Duitsche delegatie.
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laagd werd, terwijl tevens uitstel van betaling werd toegestaan.
Verder moest Duitschland gedurende vijftien jaar een vreemde be-.
zetting in het Rijnland onderhouden, een last, die, naar men aanvankelijk raamde, het budget voor het geheele leger en de geheele
vloot in vredestijd overtrof. Ten slotte moesten de Duitschers nog
bekennen, dat zij de eenige schuldigen waren aan het ontstaan
van den oorlog; als gevolg daarvan werd geeischt, dat keizer
Willem II uitgeleverd en voor een rechtbank gedaagd zou worden. Ten gevolge van Nederlands weigering om den ex-keizer,
die in dat land een toevlucht gevonden had, uit te leveren, heeft
de gewezen monarch nooit voor die rechtbank behoeven te verschij nen.
Enkele weken, nadat Duitschland voor de macht der overwinnaars had gebogen, volgde de vrede met Oostenrijk, wiens gebied
teruggebracht werd tot de Duitsche kroonlanden der oude Monarchic (vrede van St. Germain. 10 Sept. 1919). Uitdrukkelijk werd hepaald, dat Oostenrijk zich niet mocht vereenigen met Duitschland.
Het nieuwe Oostenrijk werd een volgens moderne begrippen schier
onmogelijke staat: het had geen bouwgrond, geen kolen en geen
toegang tot de zee, Brie eerste levensvoorwaarden voor een land. En
dan kreeg het nog het geheele juk der schadevergoeding, dat eigenlijk het geheele oude Oostenrijk had moeten dragen, alleen te torsen. De Slavische volken, die zich zelfstandig hadden gemaakt,
werden tot de overwinnaars gerekend.
Door de inwendige onlusten, die in Hongarije heerschten, kwam
de vrede met dit land eerst 4 Juni 1920 tot stand (Trianon). De
grenzen werden getrokken om het zuidelijkste deel der Hongaarsche laagvlakte, waarvan de bevolking acht millioen bedraagt; doch
economisch kwamen de Hongaren er beter of dan de Oostenrijkers, want de laagvlakte is vruchtbare bouwgrond. Het overige
gebied van de vroegere Habsburgsche monarchie werd op verschillende wijzen verdeeld. De oude kroonlanden Bohemen, Moravie en Silezie benevens een groot deel van Noord-Hongarije
vormden den nieuwen staat Tsjecho-Slowakije, die binnen zijn
grenzen ook zuiver Duitsche elementen herbergde. Het grootste
deel van Galicie werd ingelijfd bij het herstelde Polen, dat overigens werd vermeerderd met het vroegere Russische Polen en de
gebieden, die Duitschland had moeten afstaan. Servie en Montenegro werden samengevoegd tot een staat: Joegoslavie, die aanmerkelijk vergroot werd door de toevoeging van landen, die tot
de vroegere dubbelmonarchie hadden gehoord : Krain, Slavonic,
Kroatie, Bosnie en de Herzegowina. Aldus is de droom van
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Groot-Servie werkelijkheid geworden. Zevenburgen en het oostelijk deel van het banaat kwamen aan Roemenie. Het aandeel van
Italie ten slotte was Tyrol ten zuiden van den Brennerpas en het
kustgebied langs de Adriatische Zee. Zoo werd ook een zuiver
Duitsche bevolking van 230.000 zielen bij Italie gevoegd.
De vrede met Bulgarije kwam tot stand den 27sten November 1919 te Neuilly. Daar werd alle hoop op een Groot-Bulgarije
de bodem ingeslagen: het grootste
deel van Macedonia moest worden
afgestaan aan Joegoslavie en Griekenland. De Dobroedsja kwam bij
Roemenie. Met uitzondering van
een smalle strook aan de Zwarte
Zee lag Bulgarije geheel van de zee
afgesloten. Buitendien werd het
land een zware schadevergoeding
opgelegd.
Den 10den Augustus 1920 onderteekenden vertegenwoordigers van
Turkije te Sevres een vredesverdrag, waarbij Turkije beperkt werd
tot Klein-Azie en Constantinopel,
welke stad bovendien "geinternationaliseerd" moest worden. De overwinnaars moesten nl. de Straten
kunnen controleeren. Het bleek

echter weldra, dat de regeering in
Constantinopel niet bij machte was,
aan de vredesvoorwaarden te volFig. 94. Kemal Pasja.
doen. Er ontstond een nationale beweging in Klein-Azie; onder leiding van Moestafa Kemal Pasj a
werd Turkije zoowel militair als politiek geheel georganiseerd.
Den lsten November 1922 werd het sultanaat afgeschaft en werd
Turkije een republiek met Kemal Pasja als president. In Lausanne
werd den 24sten Juli 1923 het verdrag van Sevres herzien; hierbij slaagde Kemal er in geheel Anatolie, Constantinopel en het
oosten van Traciè tot de Maritza voor Turkije te behouden. Bovendien verviel de eisch der entente, om politieken, militairen
en economischen invloed in Turkije te mogen uitoefenen.
Na de revolutie van 1917 viel Rusland totaal uiteen. Finland en
Polen maakten zich vrij en in het westen en het zuiden ontstonden
de z. g. randstaten. De onafhankelijkheid van Esthland, Letland en
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Lithauen werd door een overeenkomst met de bolsjewieken erkend, terwij1 echter de Oekraine, die zich ook had vrijgemaakt,
gedwongen werd zich aan te sluiten bij Sovjet-Rusland, dat ook
de heerschappij over de meeste Aziatische bezittingen had gekregen.
In de laatste van zijn veertien punters had president Wilson
voorgesteld, dat er voor speciale verdragen een vergadering van
afgezanten der verschillende volken moest bijeenkomen, om op
deze wijze een wederzijdsche garantie te bereiken voor de politieke onafhankelijkheid van kleine zoowel als van groote staten en
voor de territoriale handhaving daarvan in het algemeen. Den
28sten. April 1919 werd een voorstel tot stichting van een "volkenbond" aangenomen; ook bestaan de eerste 6 artikelen van het
vredesverdrag uit statuten tot een dergelijken bond, die tot een
zeer ideeele taak werd bestemd. De volkenbond moest het uitbreken van oorlogen beletten; hij moest waken over het volkenrecht, streven naar algemeene ontwapening en naar vrede en
vertrouwen tusschen de naties. Inmiddels namen de overwinnaars
een domineerende positie in den volkenbond in en de mogendheden, welke in den wereldoorlog overwonnen waren, werden
buitengesloten "op grond van de gebeurtenissen der laatste vijf
j aren".
De volkenbond werd een instituut, dat ver van het ideaal van
Wilson verwij derd ligt. Maar al is het begonnen onder een vorm,
die niet als gunstig voor de handhaving van den wereldvrede kan
worden beschouwd, dan nog is de stichting van dezen bond een
stap in de goede richting, en al werkt de volkenbond niet in alle
opzichten zooals het moet, men mag toch hopen op vooruitgang
en ontwikkeling in juiste banen.

HET JONGSTE VERLEDEN

De opening van de eerste vergadering van den Volkenbond.

HET JONGSTE VERLEDEN.
POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE OMWENTELINGEN.
DE V OLKENBOND.
De internationale vredesbeweging, die reeds voor den wereldoorlog krachtig was ontwikkeld, had ondanks alle ijveraars en
organisaties voor den vrede het uitbreken van den grooten wereldbrand niet kunnen verhinderen; loch elk jaar, dat nieuwe
rampen bracht over staten en volken, deed de menschen vuriger
haken naar het doel, dat in de verte lokte: de wereldvrede. Het
beperken der bewapening, het verhinderen van geheime diplomatie, geheime verdragen en "verdedigingsverbonden" en de oprichting van de internationale rechtbank te Den Haag waren
zuiver practische voorzorgsmaatregelen. Het was dan ook gemakkelijker dergelijke nabijgelegen doeleinden te bereiken dan
de idee van een eeuwigen vrede te verwezenlijken door alle nationalistische en chauvinistische gevoelens der volken te dooden.
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De heilige alliantie had duidelijk bewezen, hoe moeilijk het was,
een krachtige basis voor internationale samenwerking te grondvesten.
De twee staten, die zich aan het hoofd stelden van de voorvechters der internationale samenwerking, waren merkwaardig
genoeg, de Vereenigde Staten en Engeland. Hun eigen politieke
ontwikkeling had bewezen, dat het mogelijk was verschillende
landen tot een geheel te vereenigen — de zeer heterogene Noordamerikaansche staten en de over de geheele aarde verspreide
Engelsche kolonien — zoodat al die losse deelen werkelijk tot
een macht met gemeenschappelijke belangen waren samengesmolten. In Londen werd in 1915 een particuliere vereeniging gesticht
met het doel een verbond van verschillende zelfstandige staten
tot stand te brengen. De president der Vereenigde Staten, Woodrow Wilson (geb. 1856, gest. 1924; president 1913-1921) , was een
der ijverigste strijders .voor deze idee, die hij inderdaad wist te
verwezenlijken in de stichting van den volkenbond.
Op het groote vredescongres te Parijs ontwikkelden zich de
grondstellingen voor den volkenbond. De bondsacte werd 28 April
1919 aangenomen en tegelijk met den vrede van Versailles geldig
verklaard (10 Januari 1920). Het doel van den volkenbond is

het verhinderen van oorlog door te streven naar de beperking
van bewapening, het waken over internationale verdragen, het verwijzen van strijdende partijen naar het internationale hof van
justitie — en wanneer ondanks dat alles een staat toch naar de
wapenen mocht grijpen — het bestrij den van den rustverstoorder
door middel van een gezamenlijk volkenbondsleger. Behalve deze
politiek heeft de volkenbond nog een tweede, sociale en humanitaire taak.
In het begin bestond de bond uit de overwinnaars van den wereldoorlog (met uitzondering van de Vereenigde Staten en eenige kleinere landen, die weigerden toe te treden) en uit een aantal neutrale staten, w. o. Nederland. De overwonnen mogendheden en
ook Rusland waren buitengesloten. Het aanzien van den bond
kreeg al dadelijk een knak door de weigering der Vereenigde
Staten, die zich beriepen op de leer van Monroe, denkend aan
het risico, dat zij liepen, wanneer zij in Europeesche moeilijkheden werden gewikkeld, wat altijd mogelijk is voor een lid van
den volkenbond.
De volkenbond is gevestigd te Geneve. Sedert Duitschland is
toegetreden, bestaat de bond uit ongeveer zestig . staten. De algemeene vergadering bestaat uit afgevaardigden dezer staten en
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houdt in September haar jaarlijksche zitting. Zij kan ook in den
tusschentijd bijeengeroepen worden. Iedere staat heeft het recht,
drie afgevaardigden te zenden, doch deze hebben samen slechts
een stem. De vergadering werkt verdeeld in verschillende comites. Afgevaardigden van Engeland, Frankrijk, Italie, Duitschland
en Japan vormen samen den bondsraad, waarin ook zes vertegenwoordigers zitting hebben van die staten, welke de vergadering
daartoe voor bepaalden tijd heeft aangewezen. Het dagelijksch
bestuur van den bond berust bij een permanent secretariaat onder
leiding van een secretaris-generaal en bestaande uit leden, aangewezen door den secretaris-generaal en goedgekeurd door den raad.
Het secretariaat heeft nog verschillende afdeelingen, die economische, sociale en politieke vraagstukken behandelen.
Tot den volkenbond behoort ook het permanente hof van internationale justitie in Den Haag. Het hof bestaat uit elf leden en
vier suppleanten, gekozen door de vergadering en den raad voor
een tijdperk van negen jaar. Het begon zijn werk in 1922.
De internationale arbeidsorganisatie bestaat uit een vergadering
en een internationaal arbeidsbureau te Geneve. Naar deze vergadering zendt elke staat, die deel uitmaakt van den volkenbond,
twee afgezanten van de regeering, benevens een vertegenwoordiger van de werkgevers en een van de werknemers. Op verscheidene zittingen (Washington 1919, Genua 1920, Geneve 1921, 1922
en 1923) heeft de arbeidsorganisatie belangrijke sociale kwesties
behandeld. Deze conferenties behaalden o. a. gewichtige resultaten in de vraagstukken der werkloosheid en het nachtwerk door
vrouwen en kinderen.
Behalve het hof van internationale justitie en de arbeidsorganisatie heeft de volkenbond nog allerlei colleges, o. a. voor hygiene,
verkeer en het opstellen der paragrafen van het internationale
recht.
De volkenbond heeft een min of meer krachtige werkzaamheid
ontplooid, doch is van den aanvang of van verschillende zij den
met wantrouwen bejegend. Van de reeds behandelde kwesties
noemen wij het Aalandvraagstuk (1920-1921), het Wilna-conflict
(1920-1923), de Korfoekwestie (1923) en de Mosoelzaak (1925).
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SOVJET-RUSLAND EN ZIJN BUREN.
RUSLAND.
Onder de regeering van tsaar Nicolaas II (1894-1917) deed zich
in Rusland meermalen een krachtige revolutionnaire geest Belden.
In 1900 vormden de geheime revolutionnaire organisaties te zamen
de sociaal-revolutionnaire partij, die de maatschappij hoopte
te verbeteren door de vrijmaking der boeren. Inmiddels echter
vonden de sociaal-democratische denkbeelden ingang in Rusland,
vooral onder de fabrieksarbeiders in de groote steden. De industrie nam een snelle vlucht en de slechte toestand ten plattelande
veroorzaakte een steeds toenemenden trek naar de steden, waar
de proletarische bevolking zich met
den dag uitbreidde. In 1898 was de
Russische sociaal-democratische
partij gesticht. De overheid bedwong de democratische beweging
langen tijd, zoodat de sociaaldemocraten hun congressen in het
buitenland moesten houden. Op
een congres te Londen (1903)
splitste de partij zich in tweeen: de
mensjewieken (mensje is minder,
daar hun eischen minder, gematigder waren) wilden langs den
weg eener rustige ontwikkeling
tot democratische hervormingen
komen, terwijl de meer vooruitstrevende partij der bolsjewieken
(bolsje is meer), die zich princiFig. 1. Uit het oproer in St.
pieele
aanhangers van Marx
Petersburg op den 27sten Januari
noemden, naar een revolutie van
1905.
het proletariaat streef den. Zij
wilden een "dictatuur van het proletariaat", gesteund door een
revolutieleger. De bolsjewieken weigerden samenwerking met
andere revolutionnaire organisaties. Hun leider, zoowel in theorie
als practijk, was sinds de eerste dagen van het bolsjewisme Lenin
(geb. 1870, gest. 1924). Nadat zijn oudere broeder in 1887 was
terechtgesteld wegens een moordplan tegen den tsaar, wijdde hij
zich verder geheel aan het opzweepen van een heftige agitatie door
zijn boeken, krantenartikelen en redevoeringen. Hij werd naar
Siberie verbannen en zwierf daarna van 1900 tot 1917 rond in
Europa, steeds met kracht werkend voor een wereldrevolutie, zijn
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grooten droom. In zijn blinden ijver ontzag hij niets en niemand;
zijn eerzucht maakte hem ruw en onmeedoogend; bewonderd en
aangebeden door zijn vrienden, werd hij fel gehaat door zijn
tegenstanders.
De nederlaag der Russen in den Russisch-Japanschen oorlog
stelde de eindelooze ellende van het tsarenrijk in een scherp licht
en deed in het geheele land oproeren uitbreken, die echter alien
onderdrukt werden (1905). Deze beweging wordt in het algemeen
de eerste Russische revolutie genoemd. Zij gaf aanleiding tot de
stichting van een volksvertegenwoordiging, de doema, die wel niet
veel invloed kreeg, maar toch bij verschillende gelegenheden als spreekbuis
van de oppositie dienst deed. Terwijl de
fabrieksarbeiders in de steden steeds onhandelbaarder werden door hun stakingen
en complotten, trachtte de minister-president Stolypin (vermoord in 1911) met behulp van alle mogelijke dwangmiddelen
de oppositie te breken. Tegelijkertijd wilde hij zijn positie en die van den tsaar versterken door de invoering van een hervorming in den landbouw (1910), waarbij de
flinkste boeren zouden worden vrijgemaakt van de mir (den bond der dorpen),
om daardoor een welgestelden boerenstand te scheppen, waarbij de regeering
steun zou kunnen zoeken tegen de faFig. 2.
Jonge Russin in
brieksarbeiders.
feestkleedij.
De tegenspoed van den tsaar in diens
buitenlandsche politiek vormde de aanleiding tot de groote revolutie van 1917. Door de groote nederlaag drukten de lasten van den oorlog steeds zwaarder. Alom in
het rijk heerschte bittere nood. Tegelijkertijd raakte de macht geheel en al in handen van de keizerin en haar gunsteling Raspoetin.
Deze, een Siberische Boer, die optrad als wonderdoener, had
allengs een ongeloofelijken en onverklaarbaren invloed aan het
hof verworven. Men meende, dat hij den ziekelijken zoon van
den tsaar zou kunnen genezen. Vooral de dames aan het hof, die
als aangetast waren door een wonderlijke mengeling van religieuze
extase en grove zinnelijkheid, werden zijn slachtoffers. Dit wekte
ergernis en zelfs order de gematigden ontstond heftige oppositie.
Eenige hooggeplaatste mannen vermoordden Raspoetin (1916),
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doch het was reeds te laat: de erbarmelijkheid van het hof was
te zeer bekend, het aanzien van tsaar, hof en regeering volkomen
vernietigd.
Den achtsten Maart 1917 brak in Petrograd de revolutie uit.
Door honger gedreven, kwamen de arbeiders in opstand. De soldaten liepen naar hun zijde over; zij namen de Petro-Paulskevesting in (12 Maart) en namen de leden der regeering gevangen.
De revolutie verspreidde zich over het geheele land. Overal werden arbeiders- en soldatenraden, "sovjets", gevormd. Het machtigst was de sovjet van Petrograd. Aanvankelijk wist de doema de
macht te verkrijgen. Den 15den Maart werd een voorloopige regeering gevormd onder prins Lwow en denzelfden dag deed (le
tsaar afstand van den troon ten gunste van
zijn broeder Michael. De leider der nieuwe
regeering was Kerenski, doch de sovjet van
Petrograd werd voortdurend machtiger en
drong de regeering in steeds linkscher banen.
De monarchie werd afgeschaft; een constitueerende vergadering moest een nieuwe
grondwet ontwerpen. Geholpen door den
Duitschen generalen staf keerde Lenin in allerij1 naar Rusland terug; de bolsjewieken wonnen steeds grooter aanhang met hun program:
alle
macht aan de sovjets. Toen Kerenski geen
Fig. 3. Kerenski.
vrede wilde sluiten en een offensief met ongunstig resultaat opende, wierpen de bolsjewieken zich op tot
meesters van Rusland (November 1917). Afgevaardigden van de
sovjets kwamen te Petrograd bijeen en droegen de macht op aan
Lenin, gesteund door de sociaal-revolutionnairen. Toen Lenin
echter den vrede van Brest-Litovsk sloot, verlieten de sociaalrevolutionnairen hem, evenals een groot aantal bolsjewieken, die
vonden, dat deze vrede te duur gekocht was. In de constitueerende
vergadering, die in het begin van 1918 bijeenkwam, vormden de
sociaal-revolutionnairen de meerderheid. De vergadering werd
daarom ontbonden en een sovjetvergadering, het vijfde al-Russische radencongres, nam den tienden Juli 1918 de nieuwe grondwet aan. Hierbij werd de "dictatuur van het proletariaat" . vastgesteld. In dezelfde maand werd de tsaar en zijn familie door de
bolsjewieken vermoord. Gedurende de jaren 1918-1920 woedde
het "roode schrikbewind" met beestachtig geweld tegen alle vijanden van het bolsjewisme. Bijna de geheele Russische aristocratie
en vele leden van den middenstand vielen als slachtoffers van_
dezen uitroeiingsstrij d.
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Overeenkomstig de nieuwe grondwet wordt Rusland geregeerd
door raden (sovjets), die over het geheele land verspreid zijn en
dorpen, steden en districten besturen : tegenhangers van de Fransche communes onder de groote revolutie. De hoogste macht berust bij het al-Russische radencongres, dat elk jaar bijeenkomt.
Wanneer dit college geen zitting heeft, berust haar macht bij het
centrale executieve comitê to Moskou. Het executieve comitê bestaat uit twee kamers, den bondsraad, bestaande uit 414 leden en

Fig. 4. De Sovjet-commissie ter bestrijding van den hongersnood in de Russische
hongerdistricten.

den nationalen raad van 100 leden; zij houden iedere Brie maanden veertien dagen zitting. Het praesidium, bestaande uit 27 leden, heeft zoowel wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende
macht. Achttien volkscommissarissen, gekozen door het executieve comitê en verantwoordelijk aan dit comite en het radencongres, vormen een soort ministerie. Negen dezer volkscommissarissen staan aan het hoofd van verschillende departementen. De
woordvoerder in het executieve comitè kan als president van Rusland worden beschouwd. Dit ambt wordt sinds 1919 bekleed door
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M. Kalinin. Aan het hoofd van den raad der volkscommissarissen
staat een woordvoerder, wiens functie overeenkomt met die van
eersten minister. Gedurende de jaren 1917-1924 werd dit ambt
bekleed door Lenin, die na zijn flood werd opgevolgd door Rykof.
De sovjetrepubliek, die in 1924 werd erkend door de groote mogendheden met uitzondering van de Vereenigde Staten, is georganiseerd als een bondsstaat van zes communistische sovjetrepublieken (SSR), waarvan twee federatief zijn nl., de Russische
federatieve sovjetrepubliek, omvattende het grootste deel van
het Europeesche en Aziatische Rusland, 2. de Oekrainsche in het
zuidwesten, 3. de Wit-Russische bij de Poolsche grens, 4. de Transkaukasische aan de zuidelijke helling van den Kaukasus, 5. de
Oesbekische en 6. de Turkmeensche republiek, de beide laatste
naast elkaar gelegen aan de noordgrenzen van Perzie en Afghanistan, ten oosten van de Kaspische Zee. Elke republiek heeft haar
eigen bestuur, geordend in overeenstemming met het radencongres
en het executieve comite.
De regeering van Rusland is noch parlementair, noch democratisch, doch even despotisch als in den tijd van den gevallen
tsaar. Wel heeft iedere 18-j arige burger stemrecht, doch door allerlei beperkingen is de bevolking der dorpen uitgesloten van de verkiezingen, zoodat een zeer groot deel van het Russische -yolk het
stemrecht ontbeert. Arbeiders mogen stemmen; werkgevers, kooplieden, priesters en bepaalde ambtenaren niet. De goed gedisciplineerde bolsjewistische partij, wier ledental ternauwernood een
half millioen bedraagt, heerscht met onbeperkte macht over honderd millioen Russen.
De inwendige toestand was en bleef diep treurig onder de regeering der bolsjewieken. Zij wilden een zuiver communisme invoeren, doch stuitten op den tegenstand der boeren, wien de grond,
dien zij vroeger bewerkt hadden, als eigendom was toegewezen en
die de communistische denkbeelden afwezen. De bolsjewieken
wilden het geld afgeschaft zien; alle bemiddelaars, de boeren en
fabrieksarbeiders, moesten hun producten ruilen met den staat
als tusschenpersoon; doch daar de industrie aan de boeren geen
waren kon leveren, weigerden dezen hun producten uit te leveren
en veroorzaakten een landbouwstaking, die de oorzaak werd van
den gruwelijken hongersnood van 1921. De boeren traden als overwinnaars uit den strijd te voorschijn en verwierven het recht om
hun koren voor geld te verkoopen. Deze "nieuwe economische
politiek" ("nep") stuitte op hevigen tegenstand bij de meest uiterste bolsjewieken, die vasthouden aan hun communistische
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theorieen. Na den dood van Lenin moest men den boeren nog meer
concessies doen, ten einde den landbouw op gang te houden. Men
moest zelfs berusten in particuliere ondernemingen en kapitaalvorming. Hevige conflicten in leidende kringen der bolsjewieken
waren het onvermijdelijk gevolg. De radicale communisten Trotski, Kamenef en Sinofjef werden uit hun leidende positie gedrongen
en Trotski, die vroeger naast Lenin een der gewichtigste rollen had
gespeeld, zag zich genoodzaakt of te treden als chef van den hoogsten krijgsraad der sovjet en Moskou te verlaten. Op bijna ieder '

Fig. 5. Uit de dagen van den ergsten hongersnood in Rusland.

gebied heeft de sovjetregeering getracht hervormingen in te voeren,
doch zij is er niet in geslaagd de communistische idealen te verwezenlijken. Wel is er algemeene dienstplicht geproclameerd en
geldt het gebod, dat de loonen moeten worden uitbetaald naar de
waarde der arbeictsprestatie. Het is echter gebleken, dat het onmogelijk is voldoende werk te verschaffen aan volwassenen in de
gesocialiseerde fabrieken en mijnen en voldoende onderwijs aan
de kinderen op de scholen. Ontzettende werkloosheid, met haar
gevolg van nood en bandeloosheid, heerscht alom in het land en
overal zwerven scharen van daklooze kinderen, die, overgelaten
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aan zich zelf, in de bedroevendste omstandigheden leven en zoowel regeering als burgerij de zwaarste moeilijkheden veroorzaken.
De bolsjewieken hopen hun leer over de geheele wereld te verspreiden, doch het is hun nit gelukt, ondanks hun ijverige propaganda en hun goed georganiseerd omkoopingssysteem. Terwijl in
Europa en Amerika gelden ingezameld werden ten behoeve van
het uitgehongerde Rusland, bewerkten de bolsjewistische agenten
ijverig deze staten en besteedde de sovjet millioenen om revolutionnaire bewegingen in het leven te roepen. Naar de "wereldrevolutie" streeft de communistische Internationale (verkort Komintern), wier executief comitê zetelt te Moskou onder leiding
van Sinofjef. Zij heeft filialen in de communistische partijen van
verschillende landen, die openlijk de bevelen — en het geld —
van Moskou in ontvangst nemen en die streven naar de ivoering
van de "dictatuur van het proletariaat". Daar deze Internationale
zich zelf beschouwt als opvolgster van de eerste Internationale van
Marx (1864) en als vijanden van de tweede Internationale (18891920), noemt zij zich ook wel de derde Internationale.
FINLAND EN POLEN.
De eerste staten, tot welke de bolsjewieken zich wendden, waren
de nieuwe buren van Rusland: Finland, Estland, Letland,
Litauen en Polen. Den zesden December 1917 verklaarde Finland zich zelfstandig en werd bijna terstond als zoodanig erkend
door de sovjetregeering, Zweden en Frankrijk. Doch ook in Finland bestond een krachtige revolutionnaire partij, "de roode". In
1917 was de "roode garde" gesticht, die, gesteund door de bolsjewieken, door moorden, plunderingen en stakingen den nieuwen
staat ernstig bedreigden. In het begin van 1918 brak he "roode
oproer" uit; de "rooden" hoopten Finland te reorganiseeren tot

een republiek naar Russisch voorbeeld. In het oosten werd met
groote snelheid een "wit" leger op de been gebracht onder opperbevel van generaal Mannerheim. Het grootste deel van Finland,
met de hoofdstad Helsingfors, viel in handen van de "rooden". De
"witten" hoopten, dat Zweden hen zou helpen, doch de Zweedsche
regeering weigerde. Duitschland daarentegen zond een ontzettingsleger van 10.000 man onder generaal-majoor von der Goltz,
dat in April te HangO landde en Helsingfors binnentrok. Inmiddels
veroverde Mannerheim de stad Tammerfors, die door sterke roode
troepen werd verdedigd; kort daarna vielen ook Viborg, Tavastehus en Frederikshaven en den 16den Mei trokken de "witten" Hel-
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singfors binnen. De taaie tegenstand der "rooden" had de "witten"
hevig verbitterd, zoodat deze zich thans door een ware wraakpolitiek lieten leiden. Er vielen harde straffen en de meeste
socialisten werden van de volksvertegenwoordiging, den landdag,
buitengesloten.
De landdag koos den leider der regeering, Svinhufvud, tot rijksbestierder; de conservatieve partijen, die de monarchie wenschten,
boden prins Karl van Hessen, zwager van keizer Willem II, de
kroon aan. Dit gebaar wekte hevig misnoegen bij de entente. Het
einde van den wereldoorlog, zoo ongunstig voor Duitschland door
de capitulatie in November 1918, was natuurlijk ook van invloed

Fig. 6. Het kasteel Peszara als ruffle.

op de Finsche politiek. Finland zag zich genoodzaakt zich bij de
entente aan te sluiten, ten einde als onafhankelijke staat te worden
erkend en steun te vinden tegen de bolsjewieken. Svinhufvud trail
of en werd opgevolgd door Mannerheim, die de al te Duitschgezinde politiek van Finland had afgekeurd en terstond na den
vrijheidsoorlog het commando had neergelegd. De nieuwe Finsche
landdag was socialistisch getint en in Juni 1919 werd een nieuwe
regeeringsvorm aangenomen: Finland werd een republiek, geregeerd door een president en een rijksdag. Met sovjet-Rusland
sloot Finland den vrede van Dorpat (1920), waarbij het OostKarelie moest afstaan in ruil voor het Petsjenga-gebied aan de
noordelijke IJszee. De verhouding tot Zweden werd gespannen

314

SOV JET-RUSLAND EN ZI JN BUREN

door de Aalandkwestie. Het vraagstuk, of Aaland met zijn overwegend Zweedsche bevolking aan Zweden dan wel aan Finland
moest toebehooren, werd den volkenbond voorgelegd, die in 1921
ten gunste van Finland besliste. Daar de Finnen voortdurend
gehinderd worden door de bolsjewieken, hebben zij getracht een
randstatenblok tegen Rusland te vormen met de nieuwe Oostzeestaten, die een gemeenschappelijk belang hebben, nl. het handhaven van hun zelfstandigheid.
Estland, Letland, Litauen en Polen moesten oorlog voeren met
Rusland wegens de door de Russen verwekte revolutionnaire beweging binnen hun grenzen. Estland sloot vrede te Dorpat (1920),
Letland te Riga (1920), Litauen te Moskou (1922). Polen had in
de jaren 1920-1921 een harden kamp te voeren tegen de bolsi ewieken.
De wereldoorlog had de dynastieen van Rusland, Duitschland en
Oostenrijk omvergeworpen, hetgeen de hereeniging van Polen tot
gevolg had. In 1918 proclameerden Frankrijk, Italie en Engeland
de zelfstandigheici van Polen. De Duitschers werden gedwongen
hun bezettingstroepen terug te trekken en er werd een Poolsche
regeering gevormd onder maarschalk Pilsoedski (geb. 1867, president 1918--1922) en Paderewski, den beroemden pianist en
componist.
De leiders van sovjet-Rusland hadden gehoopt sovjet-republieken te kunnen maken van de nieuwe staten, die binnen de vroegere
Russische grenzen waren ontstaan; noch Polen noch Oekraine
verdroegen de bolsjewistische propaganda en vereenigden zich in
het begin van 1920 tot een gezamenlijken aanval op Rusland. Het
zag er leelijk uit voor de beide bondgenooten. Oekraine werd bij
de sovjet-republiek ingelijfd en de Polen moesten voor het veel
sterkere Russische leger terugtrekken. De Russische oorlogscommissaris Trotski vuurde het leger aan en de buitenland-commissaris Tsjitsjerin wist de groote mogendheden langen tijci te beletten
Polen te helpen. De bolsjewieken begingen de vreeselijkste
wandaden tegen de civiele bevolking van Polen. In den zomer
werden de Polen tot een wapenstilstand gedwongen, hetgeen de
Russen echter niet verhinderde, naar Warschau op te trekken
(Augustus 1920). Paderewski was naar Zwitserland gevlucht,
doch Pilsoedski week niet en hood aan de overmacht taaien weerstand. Er werd in allerijl een regeering gevormd door de rationale verdediging met afgevaardigden uit alle klassen en den
boer Witos tot president. Toen zond Frankrijk hulp. De Fransche
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generaal Weygand en vele officieren begaven zich naar Polen;
een Fransche vloot bracht oorlogsmateriaal, waaraan Polen groote verliezen had geleden, naar
Danzig. Het geheele Poolsche
yolk stond op als een man.
De vrijwilligers stroomden toe
van alle kanten; vrouwen grepen naar de wapenen: er waren niet minder dan Brie regimenten, die geheel uit vrouwen bestonden. Het Poolsche
offensief, geleid door Pilsoedski, verdreef de slecht van artillerie voorziene Russen in
minder dan Been tijd en binnen veertien dagen was Polen bevrijd van de vijanden.
Thans was Rusland geneigd
tot onderhandelingen en na
besprekingen
maandenlange
Fig. 7. Pilsoedski.
kwam de vrede tot stand te Riga (1921) .
De Russen handen gehoopt, dat Duitschland het verloren gebied van Polen en
West-Pruisen zou heroveren, doch dit
gebeurde niet. Later verweet Tsjitsjerin
de Duitsche regeering, dat zij het bolsj ewistische leger niet te hulp was gekomen. Na allerlei moeilijkheden werden
de Poolsche grenzen eindelijk bepaald;
doch het belangrijkste was, dat het de
Russen niet mocht gelukken van Polen
een sovjet-republiek te maken.
Pilsoedski trok zich in 1922 uit zijn
ambt van rijksvoorzitter terug en weiFig. 8. Paderewski.
gerde het presidentschap te aanvaarden.
De nieuw gekozen president werd na
eenige dagen vermoord en de oude erfzonde der Polen, de tweedracht, heeft in de laatste jaren bitteren strijd tusschen de partijen
veroorzaakt. Pilsoedski, die aanvankelijk sociaal-democraat was
geweest, zag thans alleen nog redding in het in handen nemen van
alle macht en maakte zich in het voorjaar van 1926 door een militaire staatsgreep tot dictator van Polen.
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Ondanks een vierjarigen heldhaftigen strijd had Duitschland in
den wereldoorlog het onderspit moeten delven. Als een natuurlijk
gevolg van den tegenspoed kwam de revolutie. De matrozen te
Kiel, aangestoken door bolsjewistische denkbeelden, kwamen reeds
in de eerste dagen van November 1918 in opstand. VOOr alles eischten zij de erkenning van den soldatenraad, dien zij hadden gekozen,
voorts betere behandeling van de manschappen en gelijkstelling

Fig. 9. Het koninklijke paleis te Berlijn.

van officieren en manschappen op het gebied van verzorging. De
beweging verbreidde zich snel; tevergeefs trachtte de regeering den
storm te bedwingen. Den zevenden November kwam het tot een
uitbarsting te Munchen, waar de beweging een meer doelbewust
politiek karakter had; hier was het de sociaal-democratische partij, die de leiding nam. Men eischte de verwijdering van den keizer
en den kroonprins en een volkomen democratiseering van de administratie. Beieren werd tot vrijstaat verklaard en het was vooral
de "democratische en sociale republiek Beieren", die zich ten doel
stelde Duitschland vrede te verschaffen. De berichten van de re-
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Fig. 1 O. De troonsafstand van keizer Wilhelm.
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volutionnaire agitatie, die van alle zij den binnenstroomden, werkten ophitsend op de bevolking van Berlijn; den negenden November trok een eindelooze stoet betoogers door de straten der hoofdstad, roepende om vrede, vrijheid en brood. De positie der regeering was onmogelijk geworden; de keizer vluchtte naar Nederland, waar hij eenige weken later de formeele acte van zijn troonsafstand onderteekende. Ook de kroonprins zag van alle aanspraken op de regeering of en alom in het Duitsche rijk werden de
kleinere dynastieen omvergeworpen. De vorstendommen kregen
voorloopige regeeringen, die alien republikeinsch getint waren.

Fig. 11. De Rijksconferentie van de arbeiders- en soldatenraden.

Dat alles echter kon de rust in het Duitsche rijk niet herstellen.
Op verschillende plaatsen ontstonden onlusten, doordat de Spartacisten of roode oproerlingen trachtten met geweld de laatste resten
van de "kapitalistische maatschappij" te verpletteren.
Onder deze woelige omstandigheden kwam den zevenden Februari 1919 de nationale vergadering bijeen in het kleine Weimar, dat
men daartoe gekozen had, daar in Berlijn kort te voren een buitengewoon heftig Spartacistenoproer was uitgebroken. Terwiji de
vredesonderhandelingen werden gevoerd, werkte de nationale vergadering ijverig aan de totstandkoming van een constitutie voor het
nieuwe Duitschland. Reeds den tienden Februari was men zoover
gekomen, dat men een voorloopige grondwet kon aannemen, die
van kracht zou zijn, totdat de eigenlijke constitutie was uitgewerkt
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en goedgekeurd. Een
dag later werd Friedrich Ebert tot eersten
president van het
Duitsche rijk gekozen.
Hij was afkomstig uit
Heidelberg, waar zijn
vader kleermaker
was; zelf was Ebert
zadelmaker geweest.
Al spoedig echter had
hij dezen werkkring
opgegeven, daar hij
zich door zijn persoonlijke qualiteiten
den eenen post van
vertrouwen na den
anderen in de sociaaldemocratische partij
verwierf. Op den revolutiedag, 9 Nov.,
had hij de waardigheid van rijkskanse- Fig. 12. Straatrelletjes te Berlijn tijdens de revolutie.
lier aanvaard, loch
reeds den tienden gaf hij die op,
ten einde deel uit te maken van de
voorloopige regeering. Een paar
dagen na de presidentsverkiezing
was de samenstelling van de nieuwe regeering geregeld; het hoofd
werd de sociaal-democraat Scheidemann.
Nadat het ontwerp tot een nieuwe
constitutie in grondige behandeling was genomen, werd deze den
3lsten Juli 1919 goedgekeurd. Volgens deze grondwet is Duitschland
een bondsstaat, bestaande uit verschillende "landen". In vele opzichten echter heeft het rijk meer
dan vroeger het karakter van een Fig. 13. Friedrich Ebert, de eerste
Rijkspresident.
eenheidsstaat, waarbij de belangen
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dezer landen moeten wijken voor die van het rijk. In het algemeen geldt de regel: "Het recht van het rijk gaat boven het recht
van een land". De oude bondsraad is vervangen door een rijksraad, die de verbinding tusschen het rijk en de landen vormt en de
laatsten tevens vertegenwoordigt bij de rijkswetgeving. Aan het
hoofd van het rijk staat een rijkspresident, die voor zeven jaar
wordt gekozen door het geheele Duitsche yolk. Hij kan na afloop
van deze periode herkozen worden; elke Duitscher boven de 35
jaar is verkiesbaar. Aan zijn zij de staat een parlementair ministerie; de rijksregeering, bestaande uit een rijkskanselier en de
_

Fig. 15. Het ministerie Scheidemann op een bijeenkomst in het kasteel te Weimar.

ministers. Een motie van wantrouwen van den rijksdag kan een
minister tot aftreden nopen. De kanselier bepaalt de lijnen der
politiek en draagt de verantwoordelijkheid daarvan tegenover den
rijksdag. De wetgevende macht berust bij den rijksdag, die met
gelijk algemeen en rechtstreeksch stemrecht gekozen wordt. De
parlementaire periode duurt vier jaar.
De nieuwe regeering zag zich voor eindelooze moeilijkheden
geplaatst. Het vredeswerk was nog niet voltooid; de entente kwam
met steeds grooter eischen. Zoo kende zij zich het recht toe ook
na den vrede in te grijpen, wanneer zij vond, dat de Duitschers
niet de verplichtingen nakwamen, die zij op zich hadden genomen.
Eindelijk, den tienden Januari 1920, werd het vredesverdrag geVI 21
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ratificeerd. Nu sloeg het uur der bevrijding voor de Duitsche
krijgsgevangenen en de vreugde over hun terugkeer in het vaderland was groot. Spoedig echter verkeerde die vreugde in verbittering; de entente maakte gebruik van het haar volgens het
verdrag toegekende recht en verlangde de uitlevering van ongeveer 900 met namen genoemde "oorlogsmisdadigers", d. w. z.
Duitschers, die zich handen vergrepen tegen de oorlogswetten.
Een storm van verontwaardiging verbreidde zich over geheel
Duitschland, waarop de entente haar eischen in zooverre matigde,
dat de beklaagden mochten gedaagd worden voor het rijksgerecht
te Leipzig, waarna het vonnis aan het
onderzoek der entente moest worden
onderworpen.
De financien, die totaal geruineerd
waren, vormden een bron van ontzettende zorg voor de regeering. De belastingpolitiek van den rijksminister van financien, Erzberger, bracht de bezittende
klasse harde slagen toe en werd dan ook
scherp door haar gelaakt. Ernstig gecompromitteerd, zag Erzberger zich genoodzaakt de portefeuille neer te leggen. De critiek op de regeering van conservatieve zij de werd steeds krachtiger
en ten slotte deden de conservatieven
zelfs pogingen tot een contra-revolutie,
de
zoogenaamde Putsch van Kapp, 13
Fig. 1 6. Mathias Erzberger.
Maart 1920. Het gelukte den oproerlingen te Berlijn de bestuurmachine in handen te krijgen. De regeering moest van daar vluchten, eerst naar Dresden en daarna naar
Stuttgart, waar de nationale vergadering werd bijeengeroepen.
De rebellen wonnen echter weinig aanhang en een algemeene staking, geproclameerd in naam van de vroegere regeering, veroorzaakte, dat de beweging zich nauwelijks buiten de grenzen van
Berlijn uitbreidde. Reeds den zeventienden Maart gaf de nieuwe
regeering het spel op. Haar leider, Wolfgang Kapp, wist te ontvluchten naar Zweden. De vroegere regeering -nam de teugels
weer in handen.
Het bleek echter, dat de stakingen, die de regeering zelf had
geproclameerd, moeilijk te beteugelen waren. De "rooden" namen de gelegenheid te baat; op verschillende plaatsen vlamden
links revolutionnaire bewegingen op. Na bloedigen strijd ge-
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lukte het de regeering toch overal de leiding te behouden, behalve
in het Ruhrgebied, den linker-Rijnoever, het belangrijkste Duitsche industrie-gebied. Het lag in de neutrale zone, aldus genoemd
in het vredesverdrag, en de Duitschers mochten er geen troepen
heen zenden. De oproerlingen hadden hier dus vrij spel. De Duitschers verzochten troepen naar de Ruhr te mogen zenden om de
orde te herstellen, doch de Franschen weigerden en dreigden zelfs,
de bezetting te zullen uitbreiden, wanneer de Duitschers tegen de
overeenkomst handelden. De situatie in het Ruhrgebied werd

Fig. 1 7. Tafereel uit den tijd van de Ruhr-bezetting.

steeds erger en ten slotte trokken de troepen van de Duitsche
rijksweer de Ruhrstreek binnen, waarna het oproer weldra bedwongen was. Frankrijk draalde niet lang, in April 1920 gaf het
zijn antwoord in den vorm van een bezetting van Frankfort a. d.
Main en andere steden. Reeds den zeventienden Mei echter werden deze plaatsen ontruimd, nadat de Duitsche troepen overeenkomstig het verdrag verminderd waren.
Het vraagstuk van Duitschlands ontwapening en het probleem
, der schadevergoeding werden behandeld op verschillende conferenties. Vooral de laatste kwestie leverde schier onoverkomelijke
inoeilijkheden op. Het duurde lang, voordat de entente haar eischen
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had vastgesteld; eerst 27 April 1921 stelde de schadevergoedingscommissie het bedrag vast: Duitschland moest 132 milliard goudmark betalen. Daarop werd een plan voor de betaling ontworpen.
Onder bedreiging van verdere bezetting werden de Duitschers ge-dwongen het voorstel aan te nemen. De markenkoers echter, die
steeds sneller daalde, maakte elk betalingsplan tot een ijdelen,
droom en daar de Duitschers aan de verplichtingen, die zij op zich
hadden genomen, niet konden voldoen, eischte Poincare, die in
Januari 1922 de macht in Frankrijk had gekregen, de uiterste

Fig. 18. Fransche en Belgische soldaten aan de Ruhr.

sancties. Wel maakte Lloyd George de opmerking, dat men geen
kolen kon breken met bajonetten, maar ondanks den tegenzin
van Engeland tegen een dergelijke oplossing werd het Ruhrgebied,
in Januari 1923 bezet.
Poincare had verschillende malen te kennen gegeven, dat Frank-rijk de thans bezette gebieden als "productieve panden" wildehebben, wanneer Duitschland zijn verplichtingen niet mocht nakomen; doch in Duitschland koesterde men den argwaan, dat
Poincare van plan was, het geheele Rijngebied allengs van,
Duitschland los te makers.
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De regeering te Berlijn zond terstond een scherpe nota naar
Frankrijk. Gesteund door de gezamenlijke partijen in den rijksdag, schorste de toenmalige rijkskanselier Cuno alle betalingen
en kolenleveranties aan de bezettende mogendheden en daar de
arbeiders in de bezette gebieden zich loyaal voor de regeering verklaarden, kon het "lijdelijk verzet" georganiseerd worden. De
Franschen gingen over tot represailles en strekten hun bezettingen

Fig. 19. Tanks trekken de onbeschermde stad Dusseldorf binnen zonder weerstand te ontmoeten (Ruhrbezetting).

nog verder uit. De "Ruhroorlog" werd ontzettend drukkend voor
Duitschland. De bevolking in de bezette gebieden moest door het
overige Duitschland onderhouden worden — de zoogenaamde
Ruhrhulp — daar alle werkzaamheden er stil lagen. De toestand der
Duitsche financien werd steeds hopeloozer; de mark viel met
duizelingwekkende snelheid. In Juni 1923 stond de dollar aan
de Berlijnsche beurs op 100.000 mark, in Juli 200.000, in Augustus
5 millioen mark.
Reeds in het einde van September waren Duitschlands krach-
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ten uitgeput. Het rijk kon de Ruhrbevolking niet langer ondersteunen. Het lijdelijk verzet werd gestaakt, de bezetting voortgezet. Inwendige splitsing maakte de maat van ellende vol. De separatistische beweging in het Rijnland, ondersteund door Frankrijk, trad steeds openlijker op en in October en November poogde
men zijn doel: de "Vrije Rijn-republiek" te bereiken. De bevolking van het Rijnland
echter bleef het rijk getrouw, zoodat de separatisten, die sterk in de
minderheid waren, hun
idealen niet verwezenlijkt
zagen. Doch ook in het
niet bezette Duitschland
ontstonden botsingen tusschen verschillende partijen, evenals tusschen de
AVOISIOtit*
landsregeeringen en het
rijk. Bijna scheen het,
alsof Duitschland zou
vallen. Dit gevaar dreigde vooral, toen het de
"rooden" gelukte zich in
Saksen van de macht
meester te maken. Het
duurde niet lang of er ontbrandde een heftige strijd
tusschen dit land en
Fig. 20. Duitsch bankpapier uit den ergsten in- ren, waar de regeering ,
flatietijd. die geen lust had de bevelen van Berlijn of te wachten, zelfstandig optrad. De rijksregeering slaagde er echter in door middel van militaire macht de
"rooden" in Saksen te bedwingen, terwijl zij door een voorzichtige
politiek ook met Beieren tot een vergelijk kwam.
Inmiddels had de economische ontbinding haar hoogtepunt bereikt. De drukpers werkte onafgebroken; er werden bankbiljetten
van 100 millioen mark en nog meer gedrukt. De oude mark was,
practisch gesproken, volkomen waardeloos geworden. Met den
catastrofen val der valuta trad tevens een ontzettende prijsstijging in. Het spook van den hongersnood dreigde en de bodem
was rijp voor communistische propaganda. De berichten van
woelingen in verschillende deelen van het rijk stroomden toe.
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Om een einde te maken aan den onhoudbaren valutatoestand,
werd in October 1923 de zoogenaamde rentebank opgericht: de
papiermuntstandaard zou worden afgeschaft en vervangen door
de zoogenaamde rentemark. De basis van de nieuwe valuta vormde de goudmark; hiermede was een aanvang gemaakt met de stabiliseering. Nu hing alles of van de regeling der schadevergoeding.
Daar het bleek, dat Duitschland onmogelijk aan het vroegere
betalingsplan kon voldoen, werd de kwestie opnieuw grondig in
behandeling genomen. Duitschlands betalingsvermogen werd
zorgvuldig onderzocht. Eindelijk kwam het Dawes-plan tot stand,

Fig. 21. File voor een magazijn van goedkoope levensmiddelen.

welks uitvoeringsmethode op de conferentie te Londen (Augustus 1924) met de entente werd besproken. Een omschrijving van
het betalen der schadevergoeding geeft het Dawes-plan eigenlijk
niet, doch er werd een j aarlijksch bedrag vastgesteld, waar alle
van Duitschland geeischte sommen in opgingen. Duitschland
kreeg daarop 800 millioen goudmark te leen, waardoor een groot
deel van de schulden van het eerste jaar gedekt waren. Tegelijk
met de inwerkingtreding van het Dawes-plan begon de ontruiming
van het Ruhrgebied; 31 Juli 1925 was dit geheel van de bezetting
bevrij d.
De groote invloed, dien de sociaal-democratische partij aanvankelijk uitoefende, verminderde allengs. Het aantal stemmen der
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burgerlijke partijen nam gestadig toe en er is duidelijk een verschuiving van links naar rechts merkbaar. In Fehr. 1925 stierf rijkspresident Ebert. Bij de nieuwe verkiezing verwierf de vroegere
veldmaarschalk Hindenburg de meeste stemmen en in Mei hield
hij zijn intocht te Berlijn als president van het Duitsche rijk. Een
deel van zijn kiezers hadden gehoopt, dat hij als president den
weg zou banen tot de wederinvoering der monarchie, doch hij ver-

Fig. 22. Na de ontruiming van het Ruhrgebied. De intocht van de Duitsche
Schutzpolizei in Essen.

klaarde openlijk, dat hij de grondwet wenschte te handhaven en
door vredigen arbeid wilde pogen het aanzien van Duitschland te
herstellen.
Na langdurige onderhandelingen kreeg Duitschland in 1926 zitting en stem in den volkenbond.

HET FASCISME IN ITALIE.
Een der landen, die volstrekt niet voldaan waren over den
vrede, was Italie. Men vond hier, dat de uitkomsten niet opwogen
tegen het verlies van een half millioen gesneuvelde en een half
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millioen verminkte Italianen. De slechte resultaten tijdens den
oorlog, de rationale vernedering en de uitputting na den strijd
verschaften, evenals in Duitschland, de communistische denkbeel.
den en het Russische bolsjewisme een vruchtbaren akker. De onrust werd steeds heviger en het tijdperk 1919-1922 is vervuld van
revolutionnaire scenes en allerlei wandaden.
Vooral in Noord-Italie won het bolsjewisme veld. De arbeiders
legden beslag op de fabrieken, sloten de gebouwen "voor alle onwelkomenen", d. w. z. de eigenaars en trachtten hun communistische denkbeelden te verwezenlijken. Zij verkondigden, dat de
grond behoorde aan dengene, die hem ontgon en dat de winkels in
de steden gemeenschappelijk bezit waren. Alle loonen der werklieden werden verhoogd. Een strAatveger verdiende tweemaal
zooveel als een rechter; een professor aan de universiteit moest
zich tevreden stellen met 15.000 lire, terwiji een havenarbeider
50.000 verdiende en bovendien vrijgesteld was van belastingen.
Inmiddels bleek natuurlijk, dat ongeordende benden niet in staat
zijn de productie voort te brengen of handel te drijven; de levensmiddelen stegen schrikbarend in prijs, waardoor de slechte stemming in den laude steeds verergerde. Alom waar de rooden de
meerderheid vormden, maakten zij zich van de macht meester.
De eene, oproerige daad volgde op de andere, de roode garde nam
de openbare gebouwen in bezit en voerde in verschillende steden
een waar schrikbewind in. Te Bologna werden in 1920 de weinige
burgerlijke overheidspersonen tijdens een vernedering doodgeschoten door de bolsjewistische leden en hun partijgenooten van
de straat. De regeering stond machteloos tegenover dit geweld;
in Rome reden de trams versierd met de sovjetvlag en beplakt
met strooken, waarop leuzen als "Weg met den koning", "Leve
Lenin" en "Naar de hel met de bourgeoisie" stonden te lezen.
In Augustus 1922 zochten de communisteh nieuwe kracht in
algemeene stakingen, die een ontzettende crisis teweeg brachten,
waarvan zij gebruik wilden maken om zich van de absolute macht
meester te maken. Doch nu was de maat vol. Aan het hoofd van
een fascistenleger greep Mussolini in en maakte zich tot dictator
van Italiè.
Benito Mussolini werd geboren in 1883 in een bergdorpje niet
ver van de stad Forli in Noord-Itali.e. Zelf noemt hij zich "een
afstammeling van boeren, die den grond bewerkt hebben en de
zoon van een smid, die het gloeiende ijzer heeft geboren". Eerst
arbeidde hij in zijns vaders smidse, daarna werkte hij zich op tot
onderwijzer. Hij werd geboeid door de beschrijvingen van het
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eens zoo trotsche Romeinsche rijk. De liefde voor den eigen grond
en het vaderland kenmerkt zich door zijn persoonlijkheid en politiek. Door zijn vader, die vurig socialist was en daarom onder
voortdurend toezicht van de politie stond en zelfs eenige keeren in
de gevangenis had gezeten, leerde Mussolini het socialisme kennen.
Van zijn prille jeugd tot het optreden van Italie in den wereldoorlog was Mussolini een vurig aanhanger van revolutionnaire,
socialistische denkbeelden. Na een verblijf in Zwitserland en
Zuid-Tyrol, dat destijds tot Oostenrijk behoorde, keerde hij in
1909 terug naar Italie. Hij had veel
ontberingen doorstaan en moeilijkheden beleefd, doch zijn wil was hierdoor
gestaald en daaraan, behalve aan zijn
geweldig arbeidsvermogen, dankt hij,
voor een groot deel den invloed, dien
hij heeft verworven. Mussolini was nu
werkzaam als journalist en redacteur
en was van 1912 tot 1914 leider van het
hoofdorgaan der socialisten, "Avanti".
Onder den oorlog bracht zijn vurig nationalisme hem tot het voeren van een
heftige propaganda voor den strijd
met Oostenrijk, weshalve hij werd uitgestooten door de socialistische partij.
Met groote dapperheid nam hij deel
aan den oorlog; hij was een der mannen,
die na de nederlaag bij Caporetto
Fig 23. Benito Mussolini.
den moed van het Italiaansche yolk
wakker hielden en het tot nieuwe inspanningen opwekten.
In 1919 richtte Mussolini het eerste fascistische corps op, aanvankelijk bestaande uit vroegere officieren en soldaten van de
stormtroepen. De fascisten werden militair georganiseerd en aan
zeer strenge discipline onderworpen. De leden werden verdeeld
in verschillende corpsen, "fascio di combattimento" geheeten, waaruit de naam fascisten ontstond, duidend op den naam "fasces",
roedenbundels met bijlen, omwonden met een lint, die in de oudheid voor de hooge Romeinsche ambtenaren werden gedragen.
De "fasces" werden het symbool van eendracht en vaderlandsliefde. De fascisten kleeden zich in zwarte hemden en zijn gewapend met revolvers en speren; zij groeten op oud-Romeinsche
wijze door den rechterarm uit to strekken.
Het fascisme verbreidde zich met groote snelheid. In het begin ,
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van 1921 telde het 100.000 aanhangers. Zij vormden een machtige politieke partij, die zich ten doel stelde Italie uit zijn verval
op te heffen. leder fascist moet een plechtigen eed afleggen: "In
naam van God en Italie en alien, die stierven voor Italies eer,
zweer ik mij zelf geheel en voor altijd op te offeren voor Italie's
welzijn".
Mussolini was van meening, dat de heftige klassenstrijd moest
eindigen, opdat alle klassen rustig en in het bewustzijn van de
waarde van hun arbeid zich aan een groote gezamenlijke taak
konden wijden: het welzijn van het vaderland. "Al wat het Italiaansche y olk groot kan maken, vindt in mij een bondgenoot", zegt
Mussolini, "en al wat bijdraagt om dit yolk te drukken, te verruwen of te verarmen, heeft een vij and in mij".
De eerste taak van het fascisme was de bestrijding van de
communistische terreur in Italie. De fascisten wilden de vrijheid
van den arbeid verdedigen. Zij keerden zich met dezelfde kracht
tegen stakende arbeiders als tegen werkgevers, die hun f abrieken
of zaken sloten. Zij gebruikten dezelfde wapens als hun tegenstanders, zoodat de botsingen tusschen de fascisten en de communisten vaak tot bloedvergieten leidden, al gebruikten de fascisten
dikwijls ongevaarlijke middelen als b. v. wonderolie, die zij toepasten op de plaatsen, waar door het optreden der communisten
gebrek aan levensmiddelen heerschte. In steden, die door stakingen
geplaagd werden, stelden de fascisten zich ter beschikking als
bouwwerklieden, tram- en treinpersoneel. Hun opofferend werk
en de bescherming, die zij den werkwilligen boden, verschafte het
fascisme groot vertrouwen bij de bevolking.
In 1920-1921 verdreven de fascisten de communisten uit de
Noord-Italiaansche steden, waar zij volkomen geheerscht hadden
en in de eene stad na de andere werd de roode sovjetvlag gestreken. Daar de fascisten met ondragelijke willekeur optraden en
de eigendommen hunner tegenstanders vernielden, proclameerden de socialisten, anarchisten en communisten den 31 Juli 1922
de algemeene staking. Mussolini zond een mededeeling naar het
ministerie Facta dat, indien de regeering niet binnen 48 uren zorgde, dat de staat zijn plicht deed, het fascisme zich daarvan zou
kwijten. De regeering deed Been enkelen stap. Daar zij volkomen
machteloos Meek, mobiliseerde Mussolini het fascistenleger, dat
hij beval naar Rome op te trekken. Den 26sten October eischte
Mussolini in een ultimatum aan de regeering zes ministerposten
en controle over het vliegwezen. De regeering wankelde: zij besloot, dat het leper zou worden gemobiliseerd en dat de staat van
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beleg zou worden afgekondigd, doch koning Victor Emanuel weigerde zijn toestemming en ontbood Mussolini naar Rome. Deze
formeerde den 29sten October zijn ministerie; in de strengste orde
field het fascistenleger zijn intocht in Rome, om echter reeds Da.
24 uur op bevel van Mussolini de stall weer te verlaten. De groote
crisis had geen druppel bloed gekost.
Mussolini, die nog steeds als dictator over Italie regeert, heeft
orde in zijn land geschapen, al nam hij daartoe dikwijls scherpe
middelen te baat. Het is hem slechts gedeeltelijk gelukt de kwade
elementen onder de fascisten in toom te houden. Zijn buiten-

Fig. 24. Clemenceau, geb. 1841,
in 1917 president van den ministerraad en minister van oorlog, tot
omstr. 1920 de leidende staatsman
van Frankrijk.

Fig. 25. Venizelos.

landsche politiek heeft niet altijd het aanzien van Italie verhoogd,
doch hij heeft het land verrijkt met Fiume (1924). Door de oplossing van de "Romeinsche kwestie" verzoende hij het koninkrijk
Italie met den Paus en maakte hij een einde aan de voortdurende
onrust, waarin het land door die kwestie gehouden werd (1929).
ENGELAND EN FRAN}CRIJK.
De vele wijdstrekkende problemen, die de vrede meebracht,
dwongen de overwinnende mogendheden tot een bijkans koortsachtige werkzaamheid om een bevredigende oplossing te vinden.
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Het Balkanschiereiland is altijd de onrustigste hoek van Europa
geweest; de verwikkelingen daar werden door de groote mogendheden met voile belangstelling gevolgd.
Toen Italiaansche gedelegeerden van een
grensregelingscommissie op Grieksch gebied vermoord werden, liet Mussolini Korfoe bezetten (1923). Het gelukte den volkenbond den strijd te beslechten; de Italiaansche bezetting werd opgeheven, nadat
Griekenland schadevergoeding had betaald.
In Griekenland zelf was de toestand uiterst
woelig. Een der moest op den voorgrond
tredende figuren was Venizelos, die ententegezind was. Koning Constantijn (1913—
1917, 1920-1922) slaagde er niet in, 's lands
Fig. 26. Briand, geb.
neutraliteit te bewaren; samen met kroon1862, acht maal ministerpresident, het laatst in
prins George moest hij Griekenland verla1926.
ten (1917). Zijn tweede zoon en opvolger

Fig. 27. Indische troonopvolgers, hun opwachting makend bij den prins van
Wales tijdens diens bezoek aan Indie. (1921) .

Alexander (1917-1920) was geheel afhankelijk van Venizelos.
Toen Alexander plotseling stierf, leed Venizelos groote verliezen
bij de verkiezingen. Hij verliet het land en koning Constantijn
werd teruggeroepen, doch reeds in 1922 tot abdicatie gedwongen
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Fig. 28. Koning Foead I
van Egypte.

ten behoeve van zijn zoon George II
(1922-1924). In December 1923 moest
deze het land verlaten en in 1924 werd de
republiek uitgeroepen. De groote omwentelingen zijn deels veroorzaakt door den
oorlog met Turkije (1920-1923), die eindigde met een nederlaag voor Griekenland. De vrede verijdelde alle hoop op een
Grieksche zee, die de Grieken van de
Egelsche Zee wilden maker', Frankrijk en
vooral Engeland waren niet van plan
Griekenland een leidende positie aan de
Middellandsche Zee to gunnen.

Fig. 29. Koning George V van Engeland met de Eerste Ministers van de dominions (1926). Van links naar rechts staande: Monroe (Newfoundland), Coates
(Nieuw-Zeeland), Bruce (Australia), generaal Hertzog (Zuid-Afrika), Cosgrave
(lersche Vrijstaat). Zittend: Baldwin, (Engeland), George V, Mackenzie King
(Canada).
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De Fransche politick draait sinds den oorlog geheel en al om
de zware oorlogsschuld en de boven besproken verhouding tot
Duitschland. Behalve Poincare zijn de bejaarde Clemenceau en
Briand de voornaamste staatslieden.
Het Britsche wereldrijk had onder den oorlog op zijn grondvesten getrild en de verstrekkende gevolgen laten zich nog steeds
voelen. Ierland, dat altijd voor zijn vrijheid heeft gevochten, was
teleurgesteld over den grooten vrede, die op zoo vele punten de
kleinere naties in bescherming nam, doch niets had gedaan voor
de Iersche nationale vrijheid. Asquith, die in de jaren 1908-1916
minister-president was geweest, had in 1914 "home rule" voor Ierland geproclameerd; doch hiertegen protesteerde Noord-Ierland,
het protestantsche Ulster, dat ter wille van zijn religieuze en economische vrijheid niet door een Iersch parlement bestuurd wilde
worden. Na verwarrende twisten tusschen de verschillende Iersche
partijen en de Engelschen worden de zaken dusdanig geregeld, dat
Ulster een apart gebied vormt met een eigen parlement, terwiji het
overige eiland den "Ierschen vrijstaat" vormt, die, in zijn verhouding tot Engeland dezelfde plaats inneemt als de "dominions". De
Sinn Feins, die onder leiding van De Valera met alle beschikbare
middelen streefden naar een zelfstandige Iersche republiek, hebben wel is waar hun doel niet bereikt, maar vormen nog steeds een
factor, waarmede men rekening dient te houden.
Ook in Indic gaat de nationale beweging voorwaarts. Zij heeft
bewerkt, dat Engeland dit land grooter zelfbestuur moest toestaan.
Egypte veranderde in 1922 van een Engelsch protectoraat in een
zelfstandigen staat onder koning Foead I, den jongsten zoon van
den khedive Ismael. Wel zijn de Engelschen nog steeds meester
in den Egyptischen Soedan, waardoor zij als eigenaars van dit
land en daardoor van den bovenloop van den Nijl sterke pressie
op Egypte kunnen uitoefenen.
Over de geheele wereld heeft het imperialisme landen en volken
in zijn macht; het nationalisme spreekt misschien sterker dan ooit
te voren en gedurig laait de strijd op tusschen universalisme en
particularisme, een der machtigste krachten in de historische ontwikkeling.
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