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De voorgeschiedenis van den oorlog
Wie de geschiedenis van den wereldoorlog wil beschrijven, kan zich niet losmaken van de verhoudingen, waarin Europa vOOr 1914 verkeerde: alleen in die
verhoudingen kan hij de verklaring van die geweldige uitbarsting vinden. Men
kan daarbij natuurlijk onderscheid maken tusschen de onmiddellijke oorzaken
van den grooten krijg, „les causes immediates de la guerre mondiale", dus de internationale wrijvingen van Juli 1914, aan den eenen kant —en de diepere oorzaken, die ten slotte teruggaan tot den vrede van Frankfort van Mei 1871, ter
andere zijde. Het schijnt gewenscht zoowel op het eene als op het andere den
nadruk te leggen: ter verklaring van de explosie van 1914 is het noodig zoowel
de ontwikkeling der Internationale betrekkingen sedert 1871 na te gaan als de
onmiddellijke voorgeschiedenis van den oorlog in hoofdpunten vast te leggen.
Als inleiding geven wij dus in het kort de geschiedenis van de ontwikkeling
der universeele relaties van 1871 tot 1914; als voorgeschiedenis van den oorlog
zetten wij uiteen, hoe het Servische conflict tot een wereldoorlog uitgroeide.
Daaraan moge een algemeene opmerking warden toegevoegd, die zoowel deze
inleiding als het geheele boek betreft. Zij is van algemeenen acrd en mag hier
niet ontbreken, omdat op dit gebied nog bijzonder veel misverstand bestaat.
Een ieder onzer kent de schuldvraag, die onze oosterburen nog steeds zeer verontrust en waaraan zij met zooveel geestkracht hebben trachten te ontkomen,
zelfs zich te ontworstelen: zij wortelt in het eigenlijk geheel overbodige artikel 231 van het vredesverdrag van Versailles. Deze schuldvraag nu is den
historicus onbekend; zij behoort hem althans vreernd te zijn. Immers niet om
te oordeelen, nog minder om te veroordeelen stelt de geschiedenis de ontwikkeling van feiten en toestanden te boek. Zij onderzoekt, vergelijkt, constateert en beschrijft ten slotte het complex van gebeurtenissen, verhoudingen en
toestanden, die in verband met elkander en te zamen de geschiedenis vormen.
Er is op dat gebied van beschuldigen geen sprake, omdat er geen schuld is en
ook niet kan zijn. Wat tot stand komt, is een door toetsing van documenten en
van andere gegevens verkregen, zoo objectief mogelijk inzicht in de werkelijkheid der historische verhoudingen en van haar ontwikkeling. Daarbij spreekt
het wel van zelf, dat zoodanig inzicht in de toestanden en verhoudingen van
den eigen tijd, waarin men leeft, eigenaardige moeilijkheden naast bijzondere
gemakken medebrengt. Ernstige zwarigheid geeft daarbij een dikwijls hinderlijk
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en zelfs tergend gebrek aan gegevens, tergend ook, omdat zij souls blijkbaar opzettelijk worden achtergehouden.
Intusschen klemt dat bezwaar thans minder dan vroeger, oxndat de meeste
regeeringen de belangrijkste documenten over de geheele periode van 1871
tot 1914 hebben gepubliceerd of gaan publiceeren. De Duitsche regeering, die
haar voorgangsters, de ministeries van het keizerrijk, niet behoeft te ontzien, is
daarmede begonnen en heeft haar groote publicatie reeds voltooid. Daarna
konden ook de regeeringen van Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en zelfs Rusland niet achterblijven: overal zijn uitgaven van grooter of kleiner omvang verschenen. Dat is natuurlijk voor den historicus van groot belang. Daarbij komt
dan nog het groote voordeel, dat zelfs bij een gebrekkige en tendentieuse publicatie — wat evenwel van de xneeste der bovengenoemde niet kan worden gezegd — toch een overvloed van bronnen tot onze beschikking staat, veel meer
dan waarover men voor oudere perioden wel eens de beschikking heeft.
Nog een ander groot voordeel heeft de contemporaine geschiedschrijver,
namelijk dat hij van de algemeene verhoudingen van zijn eigen periode, van de
economische toestanden, van de sociale geledingen, van de mentaliteit der
xnenschen, in het algemeen van den stoffelijken en geestelijken ondergrond der
dingen uitstekend op de hoogte is, of ten xninste kan zijn; hij leeft daar midden
in: het is alles een deel van zijn eigenste innerlijk wezen. Met deze reserves kan
de historicus ook der jongste en nieuwste geschiedenis een poging doen oxn een
klaar inzicht te winnen in de voorgeschiedenis en de geschiedenis van den
grooten oorlog. En zoo opgevat, wordt het ook mogelijk zoo objectief als dat
den xnensch nu eenmaal gegeven is, deze moderne historie te onderzoeken en te
beschrijven. Objectiviteit beteekent toch niet, dat men na zorgvuldig onderzoek
der bronnen de verantwoordelijkheden weet vast te stellen zonder partij te
kiezen voor of tegen een der strijdende partijen. Objectiviteit beteekent veel
'neer: zij wil zeggen, dat men de historische ontwikkeling van feiten en toestanden sine iraet studio kan beoordeelen. Niet verantwoordelijkheden, dus nog
veel minder schuld, our van boete niet te spreken, maar historische evolutie heeft
de geschiedschrijver aan te toonen en vast te stellen. Voor hem bestaat dus geen
schuldvraag, wat hij zoekt, is alleen historische werkelijkheid. De wereldgeschiedenis is dus niet, zooals de dichter zegt, het wereldgerecht, maar eenvoudig
de historische realiteit van het verleden.
De grondslag van de geschiedenis van den wereldoorlog is de periode van den
gewapenden vrede of van den latenten oorlog, die daaraan voorafging. Die
periode, die met 1914 een tijdvak van bijna een halve eeuw afsloot, vond haar
oorsprong op haar beurt in den vrede van Frankfort, den 1 o Mei 1871
tusschen de Fransche republiek en het Duitsche rijk gesloten. Dat geldt zoowel in het algemeen als in het bijzonder: wat dat laatste betreft, is het vooral
de Elzas-Lotharingsche quaestie geweest, die daarna de verhouding tusschen
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Duitschland en Frankrijk heeft bepaald en beheerscht. De inlijving van
Elzas en Lotharingen was voor het Duitsche rijk het symptom en het
embleezn van een meer algemeen moment : zij bevestigde het overwicht van
Duitschland of liever van Pruisen over Europa en was er haast het symbool van
Juist dat gevoel, dat Pruisen machtig, zelfs te machtig was geworden, heeft ook
na 1871 goeddeels de Europeesche staatkunde beheerscht. De evenwichtstoestand, waarin Europa sedert 1815 en ook vroeger reeds de voorwaarden
voor een regelmatige ontwikkeling had gevonden, was door de vorming van het
Duitsche rijk verbroken, in plaats van evenwicht was er overwicht gekomen;
men gevoelde den zwaren druk der Duitsche macht des te zwaarder, naarmate
het Duitsche yolk zich na 1871 vooral op stoffelijk gebied krachtig ging ontwikkelen. De Duitsche maatschappij werd van agrarisch in betrekkelijk korten
t ijd industrieel en commercieel: vooral door de industrialiseering moet de verhouding van Duitschland tot de Europeesche en zelfs tot de verdere wereld
worden verklaard. Het ligt voor de hand, dat het Duitsche yolk het volste recht
had zich zoo sterk te ontwikkelen, maar het spreekt evenzeer van zelf, dat tegen
dien toestand van alle zijden verzet kwam.
De Internationale verhoudingen in Europa — de overige wereld deed in dit
verband nog niet mede — waren zeer los en wankel na den vrede van Frankfort.
Ongetwijfeld was het Duitsche rijk door de gebeurtenissen van 1864 tot 1871
de leidende staat geworden en Bismarck de dirigeerende staatsman; maar vaste
verbintenissen met andere staten bestonden toch niet. Met den Czaar kon het
nieuwe rijk goede betrekkingen onderhouden, ook door de persoonlijke vriendschap der beide vorsten. Ook met Oostenrijk was al spoedig de relatie goed:
Weenen zag na 1871 definitief of van alle plannen om op 1866 te reageeren: het
ging zich weer wijden aan den Balkan, waar Duitschland toen nog geen belangen
had. Bismarck maakte van dezen toestand gebruik door de driekeizerrijken wel
niet aan elkander te verbinden, maar toch in goede verstandhouding tot elkander
te houden. Meer dan eens hielden de drie Keizers met hun ministers samenk omsten, zoodat men zelfs van een verbond begon te spreken. Zoover is het
nooit gekomen: het bleef bij een „Dreikaiserverhaltniss", waaraan men zelfs een
principieel karakter van conservatieve staatkunde wist te geven. Maar wederz ijdsche verplichtingen werden niet aangegaan.
Tegenover deze drie conservatieve machten stonden de drie liberale staten,
die men in midden- en oost-Europa liefst revolutionnaire machten noemde.
Het best stond men met Italie: hier werkte het verbond van Berlijn en Florence
van 1866 nog na. Frankrijk was geheel geisoleerd: het was en bleef de verbitterde vijand van het Duitsche rijk, maar miste geheel de kracht om die
vijandschap tot grondslag te maken van zijn buitenlandsche politiek. Zoo was
de Fransch-Duitsche verhouding gespannen, maar toch eigenlijk gevaarloos.
vrijwillig geisoleerd stond Engeland: na het groote echec der Britsche politiek
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in 187o bleef de liberale regeering zich vrij wel geheel afzijdig houden van alle
bemoeiing met de continentale verhoudingen. Eerst door het optreden van het
conservatieve ministerie Beaconsfield in 1874 kwam daarin verandering.
Zoo waren de Europeesche verhoudingen wel onzeker, maar toch niet ge vaarlijk. Eerst in 1874 en 1875 was er werkelijk ernstig oorlogsgevaar. Dat is
de zoogenaamde „alerte" geweest, waarin men gerust een soort krachtproef
van Bismarck mag zien. Is dat juist, dan is de proef mislukt. Want toen in
Duitschland al met de mogelijkheid van een oorlog met Frankrijk werd gerekend,
zonder dat dit land daartoe aanleiding had gegeven, traden zoowel Engelan d
als Rusland te Berlijn op ten bate van den vrede. Of er werkelijk oorlog dreigde,
moge in het midden blijven: in ieder geval, het Duitsche rijk had den schijn
gewekt, dat het op een conflict aanstuurde. Frankrijk beklaagde zich niet zonder
grond daarover en vond Engeland en Rusland aan zijn zijde. De born sprong
dus verkeerd: met de plechtige verzekering van Bismarck, dat hij nooit oorlog
had gewild, was deze crisis bezworen.
Het geval bewees ten slotte toch wel, hoe wankel de Europeesche verhoudingen waren. Dat bleek evenzeer, toen de oostersche kwestie weer aan de ord e
kwam door den Russische-Turkschen oorlog van 1877 en 1878. Daardoor wer d
niet alleen de vrede van Europa in gevaar gebracht, maar vooral ook de driekeizer-entente getorpedeerd. Want zoodra het Balkanvraagstuk aan de orde
kwam, kwamen van zelf Rusland en Oostenrijk scherp tegenover elkander te
staan. Het is van belang dat hier op te m,erken, omdat ook de explosie van I914
juist op den Balkan zijn oorsprong vond: ook toen kwamen Rusland en Oostenrijk door het Servische probleem vierkant tegenover elkander te staan. In 1876
was het Turkije, dat aanleiding gaf tot het conflict. De situatie werd eenige
jaren later door lord Granville aldus beschreven: Er is een man, die op een
publieke plaats wanorde maakt. Wanneer een vreedzaam voorbijganger tracht
met vriendelijke woorden den onruststoker tot kalmte te brengen, zal hij zonder
twijfel nieuwe wanordelijkheden veroorzaken. 1VIaar wanneer eenige stevige
politieagenten optreden, is het standje spoedig bedwongen.
Men zou dit verhaal nog kunnen voortzetten door de vraag te stellen, wat er
moet gebeuren, als de politieagenten zich daarna ten koste van den onruststoker gaan verrijken. Want zoo werd de situatie in 1878 in het nabije oosten
weldra. Niet zonder eenige inspanning — wij denken aan den Sjipka-pas en
vooral aan Plewna — gelukte het de Russen door te dringen tot voor de poorten
van Constantinopel. De keizerstad zelf hebben zij niet durven innemen uit
vrees voor verdere complicaties: de Britsche vloot lag in den Bosporus voor
Constantinopel, vastberaden en dreigend. De vrede van San Stefano, die nu
den 3 Maart 1878 werd gesloten, was voor Turkije nog nadeelig genoeg:
het gebied van den sultan op den Balkan werd aanzienlijk beperkt: Rusland
werd hier de toonaangevende mogendheid.
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Geen wonder, dat dit niet kon doorgaan: geheel Europa kwam in beweging
tegen Rusland; een ernstig algemeen conflict dreigde. Al dadelijk verklaarden
Engeland en Oostenrijk zich niet bij den vrede van San Stefano te zullen neerleggen. Bismarck begon toen een bemiddelingsactie, die inderdaad succes had.
Rusland en Engeland werden het eens, weldra ook Oostenrijk en Rusland.
Daarmede was de crisis bezworen: veilig kon nu in Juni en Juli 1878 het congres
van Berlijn bijeenkomen. Onder de bekwame en handige leiding van Bismarck,
die zich ten onrechte als eerlijken makelaar aandiende, kwam men te Berlijn
al spoedig tot een resultaat. De vrede van San Stefano werd op verschillende
punten gewijzigd ten nadeele van Rusland.
Het traktaat van Berlijn beteekende destijds het behoud van den Europeeschen
vrede, xnaar Borg toch tegelijk weer de kiemen in zich voor toekomstige conflicten. Aan Rusland waren de voordeelen, die het door den oorlog deels had
verkregen, deels had verwacht, weer afhandig gexnaakt: dat heeft men te Petersburg eigenlijk aan Duitschland nooit meer vergeven. Juist aan Duitschland
niet, omdat dit rijk ix-rimers een bevriende mogendheid heette en ook wel was.
Dat Engeland en Oostenrijk Rusland in het oosten den voet dwars zetten, was
natuurlijk en werd ook wel weer vergeven: maar van het Duitsche rijk verdroeg
men dat niet. Daarom ook is de verkoeling in de verhouding van Berlijn en
Petersburg van zooveel invloed geweest op de Internationale verhoudingen.
Want het congres van Berlijn heeft verdere consequenties gehad: Bismarck werd
genoodzaakt te kiezen tusschen Rusland en Oostenrijk. Voor die keuze is hij
gesteld door een persoonlijken brief van den Czaar aan den Duitschen Keizer,
waarin categorisch de vraag werd gesteld, wat Duitschland eigenlijk wilde op
den duur, samengaan met Rusland of met Oostenrijk. De Keizer was voor
het eerste, Bismarck voor het tweede. De Keizer dacht daarbij aan het verleden,
aan den langdurigen vrede met Rusland, aan zijn persoonlijke vriendschap met de n
Czaar, aan het ontbreken van ieder conflict. Bismarck daarentegen zag sneer
naar de toekornst: hij vreesde door Rusland te worden medegesleept in alle
conflicten, die b.v. in Azie zouden kunnen ontstaan; hij zag bovendien het
bezwaar van een koppeling van het jonge Duitsche rijk aan het machtige Rusland; hij wilde, zooals hij het in een ander geval teekenachtig uitdrukte , wel
ruiter, maar geen paard zijn. Het karakteriseert de verhoudingen, dat in dit
verschil van meening Bismarck den ouden Keizer overwon: Willem I antwoordde zijn neef, den Czaar, dat Duitschland zich tot niets kon binden: daarmede was de breuk tusschen Petersburg en Berlijn een feit geworden.
De consequentie daarvan was, zooals Bismarck had voorzien en gewild, een
verbond van het Duitsche rijk met Oostenrijk. In 1879 kwam dat verbond dan
ook tot stand: het was een defensieve alliantie, waarbij beiden elkander hulp
beloofden, als een van beiden door Rusland werd aangevallen; wanneer een van
beiden door een andere mogendheid werd aangevallen — men dacht daarbij aan
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een aanval van Frankrijk op Duitschland of van Italie op Oostenrijk — dan beloofden beiden elkander om een welwillende neutraliteit in acht te nemen:
m-ar als Rusland den vijand zou steunen, zouden Duitschland en Oostenrijk
elkander ter zijde staan. Het is van belang deze bepalingen zich goed te realiseeren, daar zij in 1914 werkelijk zijn toegepast.
Door de Duitsch-Oostenrijksche alliantie is een sterke burg midden in Europa
gevestigd, waardoor de toestand geheel was veranderd en waarmede een ieder
rekening zou moeten houden; ook moest bier en daar de wensch opkomen zich
bij dat verbond aan te sluiten. Van Rusland was dat natuurlijk niet te verwachten en evenmin van Frankrijk: beide stonden nu bepaald vijandig tegen
Duitschland. Engeland, dat te Berlijn in 1878 zich zoo beslist had doen Belden,
gevoelde toch Been behoefte aan een verbond met de twee keizerrijken. Alleen
Italie kwam ten slotte over de brug. In 1881 had Frankrijk namelijk van Algiers
uit Tunis bezet: reeds op het congres van Berlijn had de Fransche gezant daarvoor de instemming van Bismarck weten te winnen. Maar eerst eenige jaren
daarna besloot het Tninisterie Ferry tot de expeditie, die in een korten veldtocht
Tunis in Fransch bezit bracht. Daarmede was de Fransche macht in de Middellandsche Zee zeer belangrijk uitgebreid en versterkt. Italie moest daarvan wel de
nawerking ondervinden: niet alleen dat Frankrijk nu van Tunis uit Italie kon
bedreigen, maar Italie had er sedert zijn eenwording op gerekend op den duur
zelf Tunis te kunnen bezetten. Zoo was regeering en yolk van Italie zeer diep
getroffen door de bezetting van Tunis door de Franschen, die als een verlies
en zelfs als een roof werd beschouwd. Rome wendde zich of van Frankrijk en
keerde het gelaat naar Berlijn. Maar daar kreeg de Italiaansche regeering het
bescheid, dat de weg van Rome naar Berlijn liep over Weenen. Dat was een
moeilijkheid: Italie en Oostenrijk waren elkander weinig goed gezind. Maar
ten slotte aanvaardde men de gebiedende noodzakelijkheid: in 1882 werd voor
den tijd van vijf jaar de triple alliantie aangegaan. De drie partijen waarborgden
elkander het behoud van hun feitelijk territoir, d.w.z. Rome aan Italie, ElzasLotharingen aan Duitschland, Bosnie en Herzegowina aan Oostenrijk. Indien
Oostenrijk zijn macht op den Balkan mocht uitbreiden, werd aan Italie cornpensatie gegarandeerd. De drie vereenigde rijken zouden hun legers combineeren, zoo een van hen werd aangevallen. Het drievoudig verbond was dus
ook defensief: het is van belang daarop te letten in verband met de houding
van Italie in het begin van den wereldoorlog.
De vorming van de triple alliantie dreef als van zelf Frankrijk en Rusland
naar elkander toe. Bismarck nag dat ook zeer goed en trachtte dat te verhinderen.
In dit opzicht viel te Parijs natuurlijk niets te bereiken, daarentegen te Petersburg wel. Door zijn veroveringen in Midden-Azie was de Russische macht
bedenkelijk dicht bij de Brennen van Indie genaderd: in Engeland begon de
openbare meening van een gevaar voor Indie te spreken; Londen kwam op ge-
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spannen voet met Petersburg: in Maart 1886 waarschuwde koningin Victoria
persoonlijk den Czaar voor de gevaren van een verder doordringen der Russen
naar het zuiden. In verband daarmede trachtte Petersburg weer voeling te krijgen met Berlijn, wat inderdaad gelukte. In 1887 sloten Rusland en het Duitsche
rijk het zoogenaamde herverzekeringsverdrag (Riickversicherungstraktat): daarbij beloofden beide elkander neutraal te zullen blijven, zoo een van beide door
een andere mogendheid werd aangevallen. In hoeverre dit verdrag in overeenstemming viel te brengen met de alliantie met Oostenrijk, rnoge in het midden
blijven: in ieder geval werd de zaak voorloopig geheim gehouden voor Weenen.
Het is dan ook niet onbegrijpelijk, dat het verdrag, dat voor Brie jaren gesloten
was, in 1890 na den val van Bismarck niet werd vernieuwd. Bismarck's opvolger Caprivi meende niet als zijn geniale voorganger met vijf ballen tegelijk
te kunnen jongleeren.
De Russische regeering had het herverzekeringsverdrag gaarne vernieuwd;
maar nu dat niet geschiedde, trok zij daaruit haar conclusies: de toenadering tot
Frankrijk begon in te zetten en door te zetten. In 1891 bracht een Fransch
eskader onder admiraal Gervais een officieel bezoek aan Kroonstad; twee jaar
daarna werd dat bezoek beantwoord te Toulon door een Russisch eskader onder
admiraal Avellan. Op de admiraals volgden de staatshoofden. In 1896 bezocht
de jonge Czaar Nikolaas II met zijn gemalin Alexandra Feodorovna een officieel bezoek aan Frankrijk, waar het keizerpaar werd ontvangen met alle eer,
die hun toekwam en waartoe het land van kunst, luxe en traditie in staat was.
Het volgende jaar reisde president Felix Faure met een schitterend gevolg naar
Petersburg: ter eere van Frankrijk werden daar en in Moskou prachtige feesten
gegeven. Het was opmerkelijk, dat zoowel in Frankrijk als in Rusland breede
kringen der bevolking met blijkbare instemming aan deze festiviteiten deelnamen ; blijkbaar gevoelde de bevolking de nieuwe aaneensluiting als een snort
bevrijding uit een m,oeilijk verdragen politiek isolement. Die aaneensluiting werd
voorloopig slechts met den naam entente aangeduid; dat daaronder ook militaire
afspraken konden worden verstaan, is volkomen duidelijk. In ieder geval is de
entente spoedig gevolgd door een verbond. Reeds in 1895 sprak een vertegenwoordiger der Fransche regeering in een officieele rede van een „alliance".
In 1897 ging men nog wat verder: bij het bezoek van president Felix Faure
aan Rusland in dat jaar werd in de toespraken van de beide staatshoofden gesproken van „les deux nations amies et alliees". Dat was duidelijk genoeg. Er
was dus een verbond : maar de bepalingen daarvan werden door de beide regeeringen als een gewichtig staatsgeheim zorgvuldig verborgen gehouden. Intusschen
lekte in den loop der jaren wel een en ander daarvan uit: ook de toepassing in
den wereldoorlog p ewees afdoende zoo niet den inhoud, dan toch de strekking
van het alliantieverdrag.
Intusschen was toen de Internationale politiek Lang niet meer beperkt tot
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Europeesche vraagstukken alleen: behalve in Europa botsten de belangen der
mogendheden ook elders op elkander, voornamelijk in Azie en in Afrika. Wij
wezen reeds op de moeilijke verhouding van Rusland en Engeland in MiddenAzie. Van 1878 tot 1881 bezette Engeland Afghanistan om zoo Rusland te
keeren. Ook China begon meer en meer binnen het bereik der internationale
politiek te komen, vooral toen Frankrijk Annan en Tonkin in 1883 veroverde
en in een zeeoorlog van 1884 tot 1885 China tot erkenning daarvan dwong.
Maar van nog meer internationale beteekenis werd in deze dagen het Afrikaansche vraagstuk. Wij zagen, dat Frankrijk in i88i Tunis bezette. Het volgende jaar dwong een opstand in Egypte Engeland om daar in te grijpen:
Frankrijk bleef door vrijwillige onthouding daarbuiten. De Britsche vloot
bombardeerde Alexandria; Britsche troepen bezetten deze groote handelsstad.
Eigenlijk tegen haar wil en wensch — het liberale ministerie regeerde in deze
jaren — moest de regeering te Londen toen wel verder doortasten. Wolseley
landde met zijn krijgsmacht aan het Suez-kanaal: bij Tel-el-Kebir warden de
Egyptenaren verslagen. In een veldtocht was Engeland meester geworden van
Egypte en daardoor ook van het Suez-kanaal. Wij kunnen niet stilstaan bij de
vele, vooral technische hervormingen en verbeteringen, die het Engelsche bestuur in Egypte heeft tot stand gebracht; veel dank heeft het er natuurlijk niet
van gewonnen. Maar wel moeten wij herinneren aan de verdere expansie van
de Engelsche macht in deze streken: ook al weer onwillekeurig breidde die macht
zich uit, waartoe de omstandigheden dwongen. Sedert de dagen van de grooten
khedive Mehemet Ali was de Soedan Egyptisch bezit. Maar juist in denzelfden
tijd, dat de Engelschen Egypte bezetten, brak in den Soedan een ernstige opstand uit van het mohammedaansche fanatisme, die zoo goad als dit geheele
gebied in handen bracht van een nieuwen profeet, den mandi. Toen werd in
1884 Gordon met een veel te geringe macht naar Khartoem gezonden om van
het Egyptische gezag te redden wat te redden was. Daze poging is geheel mislukt: in Januari 1885 vial Khartoem in de handen van den mandi; Gordon
sneuvelde ; eerst vele jaren daarna zou het gelukken den Soedan weer te
heroveren.
Voor Engeland was dat een zwaar verlies, dat te zwaarder trof, naarmate het
Britsche rijk ook elders in Afrika had verloren. In 1877 had Engeland de Transvaal ingelijfd. Maar reeds in i88i waren de Boeren in opstand gekomen tegen
het Britsche gezag: het gelukte hun hun onafhankelijkheid te bevechten. Niet
geheel evenwel: bij de vrede van Pretoria in i88i en de conventie van Londen
van 1884 herwonnen de Boeren wel hun interne zelfstandigheid, maar hun
diplomatieke vrijheid slechts ten deele. In de volgende jaren zette de fabelachtige opbloei van de Transvaal in door de ontdekking van goud- en diaxnantvelden: ook hier bleven groote Britsche belangen.
Intusschen was midden in Afrika een nieuwe macht opgerezen, de Belgische.
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Reeds sedert 1878 had koning Leopold II zich met koloniale vraagstukken
bezig gehouden: als zijn gemachtigde was Stanley aan den Congo werkzaam.
Dat dreigde tot allerlei conflicten aanleiding te geven, die door het beleid van.
Bismarck werden bezworen. In 1884 nam een internationaal congres de Congoacte aan, waardoor een reusachtig midden-Afrikaansch gebied onder den naam
van den Congo-staat werd gesticht : het werd gesteld onder de souvereiniteit
van Leopold II. Duitschland zelf begon in dezen zelfden tijd ook te koloniseeren ; zoowel in zuidwest- als in zuidoost-Afrika vestigden zich Duitsche
maatschappijen, ten slotte de Duitsche autoriteit zelf. In 1886 sloten Engeland en
Duitschland een traktaat tot regeling van hun grenzen in Oost-Afrika. In aansluiting daaraan sloten Engeland en Frankrijk in i890 een verdrag, waarbij Frankrijk het groote gebied aan de Niger verkreeg; daardoor kon de republiek haar
verspreid gebied in Noord-, West- en Midden-Afrika vereenigen tot een groot
complex, dat zich van den Congo tot de Middellandsche Zee uitstrekte. In datzelfde jaar kwarn een nieuw verdrag tusschen Engeland en Duitschland tot
stand, waarbij de verdeeling van beider bezit zoowel in West- als in OostAfrika nader werd geregeld.
Zoo was Afrika zoo goed als geheel verdeeld. Zoo goed als — want er was
nog altijd de Soedan, waar de mandi en zijn opvolgers nog heerschten. Na den
ondergang van Gordon had Engeland zich voorloopig uit den Soedan teruggetrokken om zich geheel te geven aan het bestuur van Egypte. Maar tien jaar
daarna begon Kitchener zijn nieuwen aanval op den Soedan. Langzaam, maar
zeker drong hij Tangs den Nijl naar het zuiden door; de spoorweg volgde den
veroveraar op den voet; in September 1898 deed hij zijn intocht in Khartoem.
Maar toen hij verder naar het zuiden doordrong, stuitte hij bij Fashoda op een
Fransche macht onder Marchand. De Franschen waren van de Oebangi naar
het oosten doorgedrongen tot den Boven-Nijl, waar zij te Fashoda hun vlag
heschen. Maar daardoor was het Britsche gebied doorkruist, zoodat Kitchener
de Fransche vlag weer neerhaalde. Een scherp conflict ontstond tusschen Engeland en Frankrijk, dat eenigen tijd tot een oorlog scheen te zullen Leiden. Maar
toen Engeland voet bij stuk hield, moest Parijs wel terugwijken: met een vijandig
Duitschland in den rug durfde Frankrijk toch geen oorlog met Engeland aan.
In Maart 1899 werd tusschen beide regeeringen een traktaat gesloten, waarbij
opnieuw beider bezittingen in Midden-Afrika werden afgebakend.
Het Fransch-Russisch verbond had in deze zaak Frankrijk in het geheel niet
geholpen: blijkbaar gold dit verbond alleen voor Europa. Frankrijk was eigenlijk
geheel gelsoleerd. Het was daarom voor de republiek een opluchting, dat Engeland kort daarna in ernstige moeilijkheden werd gewikkeld in Zuid-Afrika. In
1899 brak de oorlog tusschen Boer en Brit uit. De Boeren hadden reeds vele
jaren de beklemming ondervonden van de groeiende macht van Engeland:
de Transvaal was door de uitbreiding van het Britsche gezag naar het westen
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en het noorden welhaast aan alle zijden ingesloten. In 1899 brak de oorlog uit,
die na een korte overwinning der Boeren na zwaren strijd eindigde met een
Engelsche overwinning. In 19oz werd de vrede van Vereeniging gesloten: de
Boeren verloren daarbij hun onafhankelijkheid, maar konden overigens dragelijke voorwaarden bedingen. Maar ook hier als in den Soedan was Engeland
toch wel degelijk meester.
Gedurende den oorlog had Engeland in Europa blootgestaan aan allerlei
onaangename verrassingen. De voornaamste was wel het feit, dat een oogenblik
een combinatie dreigde van Rusland, Duitschland en Frankrijk tegen Engeland.
Het initiatief daartoe is uitgegaan van den Czaar; dat Frankrijk onmiddellijk
volgde, spreekt van zelf. Met Duitschland ging het natuurlijk niet zoo gem,akkelijk. In het begin van 1896 had de Keizer het befaamde Krugertelegram, verzonden, waarin hij zijn levendige voldoening uitsprak over het afslaan van den
Jameson-raid. Dat stuk heeft zeer belangrijke gevolgen gehad. Vooreerst hebben
de Boeren daaruit de conclusie getrokken, dat de sterke macht van het Duitsche
rijk achter hen stond. Nog van meer belang was het, dat men het Krugertelegram
in Engeland als een rechtstreekschen aanval beschouwde. In Berlijn heeft men
dat ook later wel begrepen: van daar dan ook, dat de Duitsche regeering niet ten
onrechte niet is ingegaan op eenig plan of voorstel om van den Zuid-Afrikaanschen oorlog te profiteeren door Engeland den voet dwars te zetten.
Integendeel zijn Engeland en Duitschland elkander na 1896 weer voorzichtig
genaderd, zonder elkander evenwel te kunnen bereiken. Het was het geval van
de twee koningskinderen: zij konden elkander niet bereiken, het water was veel
te diep. In 1899 en volgende jaren zijn meermalen goedbedoelde pogingen aangewend om tot samenwerking te komen: zij zijn niettegenstaande wederzijdsche
welwillendheid steeds rnislukt. Voor Engeland was dat van groot belang. MImers bij den aanvang der twintigste eeuw bestonden er voor Engeland slechts
twee groote moeilijkheden in de buitenlandsche politiek: de opdringende macht
van Rusland in Oost-Azie en de vlootpolitiek van Duitschland.
Het eerste gevaar was destijds het meest dringend. Japan had zich door den
oorlog met China van 1894/5 sterk uitgezet, hoewel toen de combinatie RuslandDuitschland-Frankrijk het ergste nog had weten te voorkomen. Maar toen de
zwakte van China gebleken was, liepen alien storm op het Hemelsche Rijk.
Rusland kreeg Port Arthur en het recht den spoorweg daarheen door Mantsjoerije te leggen. Engeland bezette Wei-Hai-Wei, Duitschland Kiaoutsjou.
Een populaire opstand, die der boksers, was het gevolg, die alleen door de
samenwerking van de Europeesche m,ogendheden en van Japan kon worden
bedwongen. Dat was in 190o. Maar juist door deze verwikkelingen was de
macht der Russische expansie duidelijker dan ooit gebleken: Port Arthur werd
een oorlogshaven van den allereersten rang. Zoo werd Engeland in Azie voor
de vraag gesteld of samengaan met Japan tegen Rusland of omgekeerd een
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verbond met Rusland tegen Japan. Na rijpe overweging koos het het eerste,
hoeveel bezwaar er ook bestond tegen de alliantie van een blanken met een gekleurden staat. Maar men ging ertoe over, omdat het niet anders kon: in
Januari 1902 sloten Engeland en Japan een nauw verbond, dat blijkbaar tegen
Rusland was gericht. Maar toch kreeg Japan van Engeland alleen rn,oreelen en
geen feitelijken steun, toen het eindelijk in 1904 den oorlog aan Rusland verklaarde : het verdrag sloeg trouwens juist niet op dit geval. De JapanschRussische oorlog verliep — geheel tegen de verwachting — volkomen ten nadeele van Rusland. Korea werd door Japan veroverd; Port Arthur moest
kapituleeren, in reuzenslagen in Mantsjoerije moesten de Russen terugtrekken;
de Russische vloot werd bij Tsoesjima volkom,en vernietigd. De vrede van
Portsmouth in 1905 was een groote nederlaag voor Rusland.
Sedert dezen tijd was eigenlijk de constellatie der mogendheden reeds zooals zij tot den wereldoorlog is gebleven: eigenlijk was het Engelsch-Japansche
verbond de beslissende factor; een verbond van Engeland en Duitschland, dat
den vrede had kunnen redden, was nu een onmogelijkheid geworden. In Berlijn
heeft men de bezwaren daarvan klaarblijkelijk niet ingezien. Evenmin heeft
men rekening willen houden met de mogelijkheid van een samenwerking van
Engeland en Rusland, die in den eersten tijd ook vrij onwaarschijnlijk was. En
in het algemeen heeft men niet begrepen, dat Duitschland, hoe sterk het ook
stond in Europa, toch ten slotte te zwak was om, zelfstandig een wereldpolitiek
te voeren. Niettegenstaande alle Duitsche zelfverheffing, moest men toch wel
in de regeeringskringen inzien, dat men toch op den duur wel tot een keuze
tusschen Engeland en Rusland zou moeten kw-nen. Men kon aan den eenen
kant Balkanpolitiek drijven met Rusland tegen Engeland; men kon ook koloniale politiek drijven met Engeland tegen Rusland. Maar men kon niet beide
tegelijk in praktijk brengen; want daardoor ontstemde men beurtelings Engeland door met Rusland samen te werken op den Balkan en in Voor-Azie en we er
Rusland door met Engeland in Midden- en Oost-Azie samen te gaan. Zoo zette
men te Berlijn een vrij avontuurlijke politick in, in het voile vertrouwen, dat
men ieder oogenblik nog zou kunnen ingrijpen en de teugels in handen kon
houden. Dat dat niet het geval was, is ten slotte zeer duidelijk gebleken; het
was trouwens voor den opmerkzamen toeschouwer reeds kort na 1901 duidelijk genoeg.
Want van dat jaar of gingen de gebeurtenissen met ijzeren consequentie
voort en heeft het noodlot zich geleidelijk aan het Duitsche rijk voltrokken.
Engeland begon met in Januari 19o2 het verbond met Japan te sluiten. Dat was
geheel iets anders dan de oproep van den Duitschen Keizer tegen het gele gevaar, waartegen Europa zijn heiligste goederen had te verdedigen. Het was de
realiteit der dingen, waarvan de regeering te Berlijn toch geen duidelijke voorstelling bleek te hebben. Nog ernstiger was het voor het Duitsche rijk, dat
Wereldoorlog
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Engeland langzamerhand de staatkunde inzette, die in Duitschland als de
„Einkreisungpolitik" bekend en gehaat is gebleven: begrijpelijk genoeg, rnaar
niet geheel terecht. Overal zette Engeland Duitschland den voet dwars, reeds
in 1903 in de zaak van den Bagdad-spoorweg: in Londen vreesde men niet ten
onrechte een steeds dieper doordringen van Duitschland in Voor-Azie in de
richting van Indie.
In Berlijn meende men evenwel Engeland rustig te kunnen afwijzen, orndat
men meende elders veel betere kansen te hebben. Het was eigenlijk ook niet
zoo onlogisch, dat Berlijn, na het aanbod van Londen te hebben afgewezen,
zich weer wendde tot Petersburg. Hier waren trouwens alleen oude, zeer vertrouwelijke betrekkingen opnieuw aan te knoopen om tot een goede verstandhouding te komen. De omstandigheden waren daarvoor ook gunstig. Naarmate
Rusland zich xneer wendde naar Oost-Azie, verloor het Balkan-vraagstuk zijn
scherpe kanten en kon dus ook de verhouding van Rusland en Oostenrijk gemakkelijker worden en daardoor ook die van Rusland en Duitschland. Het
scheen sours wel of de dagen van den ouden driekeizersbond weer waren
herleefd. In dezen tijd ontstond dan ook de befaamde Nicky-Willy correspondentie, de briefwisseling tusschen den Czaar en den Keizer, waardoor de eerste
min of meer onder den invloed van den laatste kwam. De bedoeling van den
Keizer was duidelijk genoeg am, door een Duitsch-Russische samenwerking het
Russisch-Fransche verbond te verzwakken en zoo ongevaarlijk te Timken en
daardoor meteen een steun te hebben tegen Engeland. In zooverre werd dat
doel bereikt, dat Engeland verhinderd werd voorloopig toe te treden tot het
Russisch-Fransche verbond. Maar de sluitsteen van deze stellig vredelievende
politiek kon toch niet worden gelegd: de driebond Frankrijk-DuitschlandRusland kon niet tot stand komen , hier bleef Elzas-Lotharingen de alles be-.
heerschende hinderpaal.
Juist dat had de Duitsche regeering moeten waarschuwen voor de eventueele
gevolgen van haar Russische politiek. Het zou toch kunnen gebeuren en het is
gebeurd, dat Engeland Frankrijk en door Frankrijk Rusland zou weten te
winnen. Maar in Berlijn rekende men nog steeds op de gevolgen van Fashoda
en op de vriendschap van den Czaar. Men had echter reeds gedurende den
Boerenoorlog kunnen zien, dat Frankrijk ten slotte niet in Engeland, maar in
Duitschland duurzaam zijn vijand bleef zien. Het eerste politieke succes van
koning Eduard VII was dan ook het verdrag, dat Engeland en Frankrijk in
April 1904 met elkander sloten: aan Engeland werd daarbij de vrije hand gelaten in Egypte, aan Frankrijk in Marokko.
Dat verdrag was voor Duitschland een kaakslag; het had groote belangen in
Marokko. Bovendien werd de status quo in het sherifijnsche rijk beheerscht
door het verdrag van Madrid van 1880, waaraan zoo goed als alle Europeesche
staten hadden deelgenomen en dat dus niet eenzijdig door twee der contrac-
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teerende partijen kon worden gewijzigd. Hier greep de Duitsche politiek in,
eerst niet onhandig, maar toch ten slotte wel zeer bedenkelijk. Natuurlijk was
het handig het verdrag van Madrid naar voren te brengen. Maar voor het overige
had Duitschland hetzelfde kunnen doen als Engeland, namelijk aan Frankrijk
de vrije hand laten in Marokko, natuurlijk onder aannemelijke voorwaarden
en behoorlijke compensatien. Maar in Berlijn heeft men het anders gedaan en
daarmede een crisis in het Leven geroepen, die voor den wereldvrede gevaarlijk
dreigde te worden. Aan den anderen kant kan men ook niet zeggen, dat Frankrijk Duitschland voorzichtig ontzag: steeds verder drongen de Franschen sedert
het begin der twintigste eeuw van Algiers uit in Marokko door. Ten slotte
ontwikkelde minister Delcasse den i5en December 1904 het Fransche programma over Marokko, dat feitelijk neerkwam op een protectoraat, zoo niet op
een annexatie: in het begin van 1905 ging een buitengewoon gezant naar Fez
om de nieuwe regeling voor te bereiden.
Onmiddellijk daarna, den i6en Februari 1905, protesteerde de Duitsche gezant tegen het optreden van Frankrijk: Duitschland verklaarde zich niet gebonden door de Fransch-Engelsche traktaten, die ook nog tot Spanje waren
uitgebreid. Daarbij sloot zich de beslissende stap van den Keizer aan. Den
31 Maart 1905 landde de vorst te Tanger; in een opvallende toespraak erkende
hij voor de geheele wereld den sultan als onafhankelijk souverein: de nadruk
werd gelegd op de Duitsch-Marokkaansche vriendschap, die ook in den vervolge zou voortduren. De indruk, die deze daad van den Keizer op de wereld
heeft gemaakt, was overweldigend. In Frankrijk was men bezorgd en verschrikt, in Engeland verontwaardigd en beleedigd. Het sprak van zelf, dat er
tusschen Parijs en Londen onmiddellijk over een tegenzet werd onderhandeld.
Maar voordat men het nog daarover eens was geworden, stelde de Duitsche
regeering een Internationale conferentie voor ter regeling van het Marokkaansche vraagstuk en tot herziening van het traktaat van Madrid.
Het is eigenlijk geen vraag, of Duitschland wel verstandig heeft gedaan om
zijn belangen in Marokko en bovendien zijn politiek prestige prijs te geven aan
de toch altijd zeer onzekere kansen van een conferentie. Daarentegen is het
niet minder zonderling, dat Frankrijk zich verzette tegen het denkbeeld van een
congres, daar er immers alle kans was, dat Duitschland daar geisoleerd zou
blijven. Delcasse heeft zich tot het uiterste geweerd: toen den ministerraad den
6 Juni besloot het Duitsche voorstel aan te nemen, nam hij zijn ontslag. De
Britsche regeering werkte die politick krachtig in de hand: in Londen begreep
men al spoedig, dat de conferentie het beste middel was om Duitschland eronder te krijgen.
Zoo begon zich een nieuwe politieke constellatie of te teekenen, die voor
Duitschland gevaarlijk genoeg kon worden, Van Italie was de triple alliantie
nauwelijks meer zeker: door geheime verdragen waren Frankrijk en Italie reeds
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verbonden. Bepaald dreigend zou de constellatie worden, zoo Rusland zich bij
Engeland aansloot. Om, dat te voorkomen, heeft de befaamde samenkomst der
beide Keizers te BjOrkii plaats gehad. Daar zijn de vorsten het eens geworden:
een verbond van vrede en vriendschap is daar geteekend. Maar verder is het
niet gekomen: in de hoffelijkste vormen heeft de Russische regeering, die aan
het Fransche verbond wenschte vast te houden, den Czaar gedesavoueerd.
Daardoor was weer Engeland in staat Rusland te naderen: intusschen heeft het
nog tot 1907 geduurd, voordat Londen en Petersburg tot een entente konden
komen, die tevens beider verhouding in Azie regelde.
Zoo waren de Europeesche verhoudingen, toen dan 16 Januari 1906 de conferentie van Algeciras werd geopend; den 7 April werd de befaamde acte van
Algeciras geteekend, waarin de zaken van Marokko werden geregeld. Op zich
zelf en naar de letter was de acte voor Duitschland geen vernedering. Maar wel
was zij een diepe teleurstelling voor de velen, die de openlijke erkenning der
Duitsche rechten in Marokko hadden gewenscht en verwacht. En bovendien
was de acte van geringe beteekenis; men kon toch wel zien, dat de ontwikkeling
der gebeurtenissen door geen geschreven document meer zou kunnen worden
tegengehouden: het was zeker, dat Frankrijk zich door niemand en niets zou
laten terughouden van de penetratie, de occupatie, de annexatie van Marokko.
Het merkwaardige van Algeciras is bovendien, dat daar de groepeering der
mogendheden zich voltrok, die in 1914 de grondslag werd van den wereldoorlog. Duitschland was in een situatie geraakt, waarbij het nog alleen maar
steun vond bij Oostenrijk en dan nog maar, voor zoover dat ging. En daartegenover stond we! niet een vereenigd, maar toch een zich vereenigend Europa,
op den achtergrond nog gesteund door Japan.
Inderdaad was zoo goed als geheel Europa door vriendschapsbanden verbonden: daartegenover stonden Duitschland en Oostenrijk geisoleerd. Het
conflict verscherpte zich weldra over het oude oostersche vraagstuk. Dat was
weer aan de orde gekomen, doordat Rusland zich na zijn nederlaag tegen Japan
weer met het nabije oosten ging bemoeien; een verscherpte verhouding tot
Oostenrijk was daarvan het gevolg. Achter Rusland stond Frankrijk, achter
Oostenrijk Duitschland. Het was alleen de vraag, wat Engeland zou doen. Die
houding werd ten slotte bepaald door den stijgenden invloed van het Duitsche
rijk in Constantinopel, al was Engeland in den regel de bemiddelaar in de
oostersche zaken.
Zonder bij de voorbereiding van deze gebeurtenissen te verwijlen, moeten
wij constateeren, dat het najaar van 1908 allerlei schokkende veranderingen
op den Balkan bracht. In September werd de oude sultan Abdoel Hamid II
door de Jong-Turken ten val gebracht : de zwakke Mohammed V werd zijn
opvolger. In nauw verband daarmede stond het, dat Oostenrijk begin October
de annexatie van Bosnie en Herzegowina proclameerde. Terzelfden tijd
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kondigde vorst Ferdinand van Bulgarije de annexatie van Oost-Roemelie af:
het thans vereenigde Bulgarije werd tevens een koninkrijk. Dat alles was van
groote politieke gevolgen. Vooral door de dreigende houding van Rusland
werd de Balkan-questie de groote staatszaak van die dagen, die zelfs eenigen
tijd dreigde een Europeeschen oorlog te zullen veroorzaken. Engeland werkte
Oostenrijk overal tegen: Frankrijk gebruikte zijn financieelen invloed in dezelfde richting; Rusland mobiliseerde; Italie begon zijn Leger op voet van oorlog
te brengen, maar werd voorloopig door de geweldige aardbeving van Messina
buiten gevecht gesteld. Door de Russische mobilisatie zag Oostenrijk zich genoodzaakt ook zijn legers op voet van oorlog te brengen. Maanden Lang stonden
de beide mogendheden met het geweer aan den voet tegenover elkander.
Het ligt voor de hand, dat de beslissing over oorlog en vrede ten slotte in
Berlijn lag. Liet het Duitsche rijk Oostenrijk in deze gevaarlijke crisis in den
steek, dan was de dubbelmonarchie verloren, misschien wel voor goed: het
was de vraag, of zij aan de aanstormende xnacht van het Slavendom weerstand
zou kunnen bieden. Maar dan ook had Duitschland zijn staatkundig prestige
volkomen verspeeld en was zijn isolement volkomen geworden. De Duitsche
regeering kon dan ook niet anders doen in zijn eigen belang dan Oostenrijk
krachtig te steunen en verder te bemiddelen om tot een voor alien aannemelijke
oplossing te komen.
Maar de onderhandelingen, door onderling wantrouwen zeer verzwaard,
waren buitengewoon moeilijk. Rusland stelde een conferentie voor: Duitschland, gedachtig aan Algeciras, wees het denkbeeld niet af, maar liet het vastloopen: men wenschte in Berlijn onderhandelingen tusschen de rechtstreeks
bij de zaak betrokkenen, Rusland en Oostenrijk. Maar het eerst gelukte het aan
Duitschland om Oostenrijk en Turkije tot elkander te brengen. In Februari 1909
sloten beide staten een verdrag, waarbij de sultan tegen een financieele schadeloosstelling afstand deed van zijn rechten op Bosnie en Herzegowina. Daarxnede
was de grootste zwarigheid wel overwonnen, maar er waren nog meerdere.
Het moeilijkste was het namelijk om Servie tot rust en rede te brengen. Servie
toch was door Oostenrijk het zwaarst getroffen: het verloor door de annexatie
van Bosnie en Herzegowina voor goed de kans op een uitvoerhaven aan de
Adriatische Zee, die het van Oostenrijk zelfstandig zou kunnen maken. Servie
werd door Rusland beurtelings teleurgesteld en bemoedigd; het werd bovendien
krachtig gesteund door Engeland, dat Keizer Frans Jozef euvel duidde, dat
hij zoo strak aan het verbond met Duitschland vasthield. Nog in Maart 1909
dreef Rusland de verhoudingen zoo op de spits, dat de oorlog ieder moment
kon uitbreken. In Weenen lag toen een ultimatum gereed voor verzending,
dat binnen een paar dagen aan Servie zou worden aangeboden. Inderdaad stond
Europa aan den rand van den oorlog.
Van den oorlog is toen niets gekomen: de krijg is uitgesteld door het in-
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binden van Rusland. Den zo Maart 1909 gaf de Duitsche gezant in Petersburg
in opdracht van zijn regeering aan de Russische regeering te verstaan, dat het
Duitsche rijk tot den oorlog bereid en gereed was. Terzelfder tijd zond de
Keizer een hoffelijk schrijven aan den Czaar met een soortgelijke bedoeling.
Dat alles had bijna onmiddellijk uitwerking: de Russische regeering bond in:
Servie moest zich in het onafwendbare voegen, nu Rusland het in den steek
liet. Daarmede was de crisis bezworen: maar daarmede had ook Duitschland
overwonnen: inderdaad heeft toen de Duitsche diplomatie door een even voorzichtig als krachtig beleid een zeer belangrijk resultaat bereikt: eigenlijk was
eerst nu de nederlaag van Algeciras uitgewischt.
Maar deze diplomatieke zege was niet zonder bezwaren: zij had ook offers
gekost. Dat de verhouding van Duitschland en Engeland niet was verbeterd,
spreekt van zelf. Maar ook in Rusland was een zeer onaangename stemming
tegen Duitschland ontstaan, omdat opnieuw Duitschland den Czaar van zich
had afgestooten en hem gedreven naar Frankrijk en ook naar Engeland. De
verhouding van Duitschland en Engeland werd bovendien zeer verbitterd door
den Duitschen vlootbouw, die sedert de vlootwet van 1900 in vollen gang was.
Niemand zal het het Duitsche rijk euvel kunnen nemen, dat het zich een sterke
zeemacht bouwde, maar wel was het zeer onvoorzichtig dat te doen in spijt van
Engeland en met veel bravour. Inderdaad ging de steeds voortgezette Duitsche
vlootbouw buiten de perken van het koloniale en Internationale belang. In ieder
geval is het zeker, dat het Britsche yolk den stelligen indruk kreeg, dat het
Duitsche rijk een vloot bouwde niet ter verdediging van zijn koloniale en handelsbelangen, maar tegen Engeland, allicht tot een offensief tegen Engeland.
Die indruk kon door geen plechtige verzekeringen van vredelievendheid worden
weggenomen: het werd in Engeland alom een dogma, dat Duitschland het
op de vernietiging der Britsche vloot had voorzien. Stellig was dat onjuist,
maar van deze stemming heeft men zich in Duitschland te weinig rekenschap
gegeven.
Dit is de zwakke plek van de politiek van den rijkskanselier Von Billow, dat
het hem niet is gelukt met Engeland op goeden voet te komen door het gerust
te stellen. Zelfs ging zijn val gepaard met een verscherping der verhouding.
In Maart 1908 publiceerde de Times een brief van den Keizer aan den „first
lord of the admirality", lord Tweedmouth, met een daarop gegeven antwoord,
beide handelend over de beperking van de zeemacht en in het algemeen over de
marinepolitiek. De openbare meening nam deze zaak hoog op zoowel in Engeland
als in Duitschland. Maar er gebeurden nog erger dingen. Nauwelijks was de
commotie wat bedaard, toen de Daily Telegraph den z8 October 1908, dus
midden in de Balkancrisis, een interview met den Keizer gaf, waarin deze zich
ernstig beklaagde over de miskenning, waaraan hij nog steeds in Engeland
bloot stond: hij beriep zich daarbij op de diensten, door hem aan Engeland
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bewezen, o.a. door tijdens den Boerenoorlog een veldtochtsplan uit te werken
en aan den Britschen generalen staf te zenden: dit plan zou dan ook door lord
Roberts met succes zijn gevolgd. Wat kon worden verwacht, gebeurde: een
storm, haast een orkaan van verontwaardiging stak tegen den Keizer op, zoowel.
in Engeland als in Duitschland. In Duitschland kwam het haast tot een keizercrisis en in ieder geval tot een kanseliercrisis: Billow moest in Juli 1909
zijn ontslag nen-len.
Engeland en Duitschland waren nu wel voor goed gescheiden. Duitschland
vond daarvoor vergoeding door de betrekkingen met Rusland weer wat nauwer
toe te halen: het scheen zelfs wel een oogenblik, alsof de oude driekeizerbond
zou herleven. Wel bleef Frankrijk aan Rusland verbonden, Saar het bondgenootschap begon zijn beteekenis te verliezen en in Frankrijk had het veel
van zijn aantrekkelijken glans verloren. Zoo scheen de entente uiteengevallen:
Engeland was opnieuw gelsoleerd. Intusschen ontwikkelden de verhoudingen
zich weldra zoo, dat althans Engeland en Frankrijk elkander weer vonden.
Aanleiding daartoe was als, in 1906, Marokko. Na het verdrag van Algeciras
was de macht van Frankrijk in dat land steeds toegenomen: het Fransche yolk
werd zich weer bewust een historische roeping te hebben: het zag in Marokko
een nieuw beschavingsgebied. Engeland liet Frankrijk begaan, zoo ook Italie
en Spanje. Oostenrijk stond wat te ver van de questie of om voor Marokko de
vingers te branden. Rusland was evenmin onmiddellijk bij de zaak betrokken
en liet bovendien zijn bondgenoot gaarne de vrije hand.
Alleen Duitschland gevoelde zich geroepen voor zijn eigen belangen en voor
het bedreigde Marokko op te komen. Men kan de vraag stellen, of de Duitsche
belangen in Marokko zoo gewichtig waren, dat deze met het voile gewicht
van de rijksmacht moesten worden verdedigd. Men zou ook kunnen vragen,
of Marokko het voor het rijk waard was orn daarover een conflict met Frankrijk
uit te lokken, de kans zelfs te wagen van een oorlog met Frankrijk, die allicht
tot een Europeesch conflict kon uitgroeien. Maar — Marokko was nu eenmaal
het strijdpunt, waarop de Duitsche politiek zich terecht of ten onrechte had
vastgezet: ongelukkig was het Duitsche rijk in het belang van zijn prestige verplicht een politiek te volgen, die misschien op een conflict, maar bijna zeker
op een bittere teleurstelling moest uitloopen, in ieder geval de Duitsche politiek
op netelige en doornige paden moest brengen. Dat begreep men te Berlijn ten
slotte ook we': ook daarom konden 9 Februari 1909 met Frankrijk een nieuwe
overeenkomst over Marokko worden gesloten, die wel eenige ontspanning gaf.
Die ontspanning duurde evenwel niet lang. Frankrijk liet zich nu eenmaal
niet terughouden van verdere penetratie in Marokko: het kon ook m.oeilijk.
Eindelijk, in April 1911, bezetten de Fransche troepen Fez, de hoofdstad van
Marokko. Dit feit deed in Berlijn den beker overloopen: nu of nooit was het
voor Duitschland geboden om, in te grijpen: het deed dit ook dezen keer met
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al te groote ostentatie. Den 1 Juli 1911 verscheen een Duitsche kanoneerboot,
de Panther, op de reede van Agadir. Officieel werd deze opvallende daad verklaard door de smeekbeden van Duitsche kooplieden om, bescherming tegen
vijandige Marokkaansche stammen. In werkelijkheid was het de openbare
demonstratie, dat Duitschland zijn rechten in Marokko wenschte te handhaven
en tevens een ernstige waarschuwing aan de Fransche regeering. En vooral
was het een stevige druk op Frankrijk om aan Duitschland compensaties te
geven voor het opgeven der Duitsche rechten in Marokko, waartoe men te
Berlijn bij voorbaat reeds bereid was. Of evenwel het zenden van een oorlogsschip het beste middel was om tot een vreedzame oplossing te komen, is zeer
de vraag.
Wij zullen de zeer moeilijke onderhandelingen over Marokko en wat daaraan hing, niet in bijzonderheden vervolgen: op enkele momenten was men
a deux doigts van den oorlog. Engeland steunde Frankrijk met zijn voile macht:
in een befaamde rede in Mansion House, den 22 Juli 1911, richtte de minister
Lloyd George een scherpe waarschuwing tegen Duitschland, dat den vrede
bedreigde en dat Engeland dwong zijn vloot steeds te versterken. Er waren
krijgsgeruchten: Engeland bracht reeds zijn Noordzeevloot op voet van oorlog.
Toch is het niet tot een oorlog gekomen: Frankrijk, dat toch geen conflict
durfde wagen, bond in. Maar nog was Duitschland niet tevreden: de Duitsche
openbare meening was zeer op Marokko gebrand. Eerst den 4 November
werd na zeer moeilijke besprekingen te Berlijn het nieuwe Marokko- of liever
Afrika-verdrag geteekend. Bij dit traktaat erkende Duitschland het protectoraat van Frankrijk over Marokko, maar omgekeerd Frankrijk de Duitsche
belangen aldaar. Als compensatie verkreeg Duitschland verder in Afrika het
zoogenaamde Nieuw Kameroen, een belangrijk stuk van den Franschen Congo
met twee toegangen dwars door Fransch gebied naar die rivier, met een srnalle
kuststreek. Dit compensatie-verdrag bevredigde eigenlijk niernand: Clemenceau
zag het wel zeer scherp in, toen hij verklaarde, dat op zulk een verdrag alleen
een alliantie of een oorlog zou kunnen volgen. Daar het eerste bepaald onmogelijk was, had men zich dus op het laatste voor te bereiden. Zoo heeft men de
verhouding in Parijs opgevat en eigenlijk ook in Berlijn.
De pantersprong heeft dus zeer ernstige gevolgen gehad voor de rustige ontwikkeling der Internationale verhoudingen. Hij had bovendien nog een onmiddellijk gevolg van dreigende beteekenis, de expeditie van Italie naar Tripolis. Sedert Lang reeds was bij verschillende traktaten Tripolis door de mogendheden der entente aan Italie toegezegd. Door de conferentie van Racconigi
in October 1909, waar de Czaar een bezoek bracht aan den koning van Italie,
was ook de toestemming van Rusland verkregen: Italie verplichtte zich daartegen op den Balkan de Russische politiek te steunen en die van Oostenrijk te
bestrijden; daardoor was feitelijk reeds het verbond van Oostenrijk en Italie

DE VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG XXV
verbroken. Italie heeft daarna met handig overleg een zeer gunstige internationale constellatie uitgezocht om zijn rechten op Tripolis te doen gelden.
Juist toen Duitschland gewikkeld was in de Marokko-zaak, in September 1911,
greep Italie in: het verklaarde aan Turkije den oorlog. Het sprak haast van zelf,
dat Turkije lien oorlog verloor, al waren de zwarigheden, waarop Italie in
Tripolis stuitte, ook bijzonder groot. Maar het einde was, dat Turkije in 1912
bij den vrede van Lausanne Tripolis aan Italie moest afstaan. Italie hield bovendien Rhodus en omliggende eilanden, de zoogenaamde Dodekanesos, bezet:
ook daardoor werd zijn positie als Middellandsche Zee-mogendheid belangrijk
versterkt.
De oorlog in Tripolis was op zich zelf niet van overwegend belang. Maar
hij is zeer gewichtig als symptom van de toenmalige Europeesche verhoudingen: hij bewees, dat Europa aan den rand van het groote conflict stond. Sedert
den zomer van 1911 was de toestand eigenlijk voortdurend ernstig; van een
ontspanning is nauwelijks meer sprake. Al dadelijk was een gevolg van Tripolis, dat de verhouding van Duitschland en Rusland minder goed werd: nu
Italie zijn deel had, Wilde ook Rusland zich meester maken van een fragment
van het Turksche rijk. Hier nu vond het Duitschland op zijn weg, niet alleen
ter wille van Oostenrijk, maar ook om zijn eigen belangen in het oosten. De
Russische politiek streefde in deze jaren naar een Balkanbond onder Ruslands
leiding. De Russische gezant in Belgrado, Hartwig, zette alle hefboomen in
beweging om zulk een bond tot stand te brengen; inderdaad is dat ook gelukt
door een reeks van verdragen. Zoo sloot Bulgarije nog in Juni 1912 een nieuw
overeenkomst met Servie; in Juli volgde een verbond met Griekenland, in
Augustus een ander met Montenegro. In alle landen hoopte men op veroveringen
ten koste van Turkije: het spreekt van zelf, dat overal op den Balkan de eeuwenoude haat tegen de ongeloovigen weer oplaaide en dat men met geestdrift de
wapenen wette voor den komenden strijd. Rusland had ook de opneming van.
Turkije in den Balkanbond gewenscht; daardoor was meteen duidelijk aangegeven, dat de spits was gericht tegen Oostenrijk. Maar de Balkanstaten waren
niet meer te houden: zoo werd de spits van den Balkanbond omgewend en
g ericht tegen Turkije.
De strijd brak den 8 October 1912 uit: het was de koning van Montenegro,
die het eerste schot loste. Zeer snel overwonnen de vereenigde Balkan-volken:
in weinige weken was Turkije geheel verslagen: reeds den 3 November riep de
sultan de hulp der xnogendheden in. Het was de vraag, of zij eensgezind waren,
en dan ook nog, of zij Turkije ter wille zouden zijn. Het naast bij den Balkan
betrokken waren Rusland, Italie en Oostenrijk. Rusland kon het de Bulgaren
nauwelijks vergeven, dat zij de leiding op den Balkan op zich hadden genomen:
in geen geval zou het dulden, dat zij Constantinopel bezetten. Omgekeerd
gunde Rusland zijn gunsteling Servie gaarne eenige expansie. Juist bier lag het
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gevaar voor een groot conflict. Want niet alleen beteekende de overwinning der
Serviers een onmiddellijk gevaar voor Oostenrijk, maar in het algemeen was de
federatie der Balkanstaten in den grond een bedreiging der Donaumonarchie.
En bovendien was de uitbreiding van Servie naar de kusten der Adriatische
Zee weinig minder dan een bedreiging voor Italiè.
Tegenover deze drie mogendheden stonden drie andere, die minder onmiddellijk bij de Balkan-vraagstukken betrokken waren, om,dat hun belangen
wat verder af lagen: Duitschland, Frankrijk en Engeland. Alle drie regeeringen
waren het spoedig erover eens, dat voor alles moest worden gestreefd naar het
bewaren van den Europeeschen vrede: de oorlog op den Balkan moest dus
worden gelocaliseerd: de brand mocht niet overslaan naar Europa. Zeer merwaardig ontstond in deze dagen een vrij sterke toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk: beide regeeringen kwaxnen overeen ozn op hun bondgenooten
Oostenrijk en Rusland een krachtigen druk uit te oefenen. Persoonlijk heeft de
toenmalige president-minister, Raymond Poincare, zich daarvoor zeer verdienstelijk gemaakt; maar hij had het soms wel moeilijk met de verschillende
stroomingen in Rusland, een, die den vrede Wilde handhaven, een, die tot den
oorlog aanzette. Ook tusschen Engeland en Duitschland verbeterden in deze
dagen de betrekkingen zeer belangrijk: Engeland toch had geen enkele reden
om, Ruslands invloed op den Balkan te versterken en Duitschland evenmin.
Zoo ontstond een algemeene samenwerking der mogendheden ten bate
van den vrede.
Die vrede was evenwel niet gexnakkelijk tot stand te brengen. Het sprak
toch van den aanvang af van zelf, dat de status quo ante op den Balkan niet
kon worden hersteld: daarvoor waren de veroveringen van den Balkanbond
te groot geweest. Turkije zou zich dus groote opofferingen moeten getroosten:
gebeurde dat, dan meende men in het nationaliteiten-beginsel een grondslag te
hebben gevonden voor een nieuwe politieke indeeling van den Balkan. Evenwel
ook hier was de theorie gemakkelijker dan de praktijk: de Balkan-volken woonden
op tal van plaatsen zoo door elkander, dat het niet m,ogelijk was hier duidelijke en dus stabiele grenzen te trekken ; een logische verdeeling van den Balkan was even onmogelijk als die van de Donau-monarchie.
Toch lagen de gevaren voor een oorlog minder op den Balkan dan in Europa.
Het grootste gevaar kwam klaarblijkelijk van de zijde van Rusland: daar was
door het succes der Balkanstaten het panslavistische ideaal zeer belangrijk versterkt geworden: even natuurlijk werkte dat weer terug op de Balkan-volken
zelf. Maar nu sprak het ook weer van zelf, dat Oostenrijk zich daardoor weer
bedreigd gevoelde. Immers de tegenstelling, waaruit de Europeesche oorlog
in 1914 is voortgekomen, bestond ook in 1912; het is zeker voor een groot deel
aran Duitschland, dat te Weenen rexnmend en kalmeerend werkte, te danken
geweest, dat reeds toen niet het Oostenrijksch-Russische conflict is doorgezet
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en wat daaruit zou kunnen voortkornen. In dezelfde richting werkte Poincare
te Petersburg. Op dezelfde wijze begon koning Ferdinand van Bulgarije te
arbeiden: ook voor hem was een sterke Russische invloed op den Balkan zeer
onaangenaam, zoodat voor Bulgarije aansluiting bij Oostenrijk en Duitschland
voor de hand lag. Daardoor werd Duitschlands positie weer belangrijk versterkt.
Twee momenten kwarnen nog daarbij. Tegenover het dreigende Slavendom
zocht Italie begrijpelijk genoeg weer steun bij Oostenrijk. Vandaar dat
reeds in September 1912 zonder veel bezwaar het oude drievoudig verbond
kon worden vernieuwd. Een tweede voordeel voor Duitschland was de revolutie
in Turkije onder Enver-pasja, Wiens sympathieen naar Berlijn gingen.
Maar daarmede was het oorlogsgevaar nog allerminst bezworen. Eigenlijk
heeft de oorlog tusschen Oostenrijk en Rusland van December 1912 tot Maart
1913 voortdurend gedreigd, het gevaar was geen oogenblik van de lucht ; ieder
oogenblik dreigde de bliksern in Europa in te slaan. Het heeft aan de Europeesche diplomatie geweldige moeite gekost orn den vrede te bewaren. Het
was onder die gevaarlijke spanning van zeer groot belang, dat Engeland reeds
op het einde van 1912 te Parijs en te Petersburg door zijn gezanten liet verklaren, dat het in geen geval in een oorlog betrokken Wilde worden. Niet minder
nadrukkelijk werkte Frankrijk aan het redden van den vrede. Niet minder het
Duitsche rijk: openlijk zelfs verklaarde de regeering, dat zij bepaald weigerde
zich in een oorlog te laten meesleepen. Toch scheen dat alles tevergeefs. In
Januari 1913 dreigde Rusland met een inval in Armenie, wat een oorlog met
Turkije en daardoor met Oostenrijk zou hebben beteekend. Toen is als in 1911
op een bedreiging van Duitschland de Russische regeering teruggeweken: de
inval in Armenie werd afgekommandeerd.
Een ander dreigend geval was dat van Skoetari, een Albaneesche stad aan
het meer van dien naam. In het begin van 1913 werd de stad door Montenegrijnen en Serviers belegerd. Naar aanleiding daarvan richtte Weenen een ultimatum tot Servie om het beleg op te breken: het is niet gebeurd; integendeel,
Skoetari viel in handen der belegeraars. Alleen een blokkade van de kust door
Oostenrijk en Italie kon Servie en Montenegro dwingen de stad weer te ontruimen. Maar ook toen dreigde Rusland op den achtergrond: maar wederom
achtte Petersburg het geraden in te binden. Maar daarmede was de Russische
actie op den Balkan niet gerernd. Het viel de Russische regeering niet moeilijk
het wantrouwen van Servie en Griekenland tegen Bulgarije op te wekken: men
vreesde de suprematie van koning Ferdinand. Niet minder gemakkelijk viel het
Rusland om Roemenie op te zetten tegen Bulgarije: zoo brak in Juni 1913 de
tweede Balkanoorlog uit. Het hulpelooze Bulgarije was tegen de vereenigde
krachten van Roernenie, Servie en Griekenland niet opgewassen. In den grond
was dat een overwinning van Rusland en een nederlaag van Oostenrijk. De
vrede van Boekarest ,die Ics Augustus 1913 werd gesloten, herstelde eindelijk
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den vrede. Het was bijzonder opmerkelijk en niet minder bedenkelijk, dat de
mogendheden te Boekarest zoo goed als geen invloed hebben gehad: de Balkan
begon uit hun handen te ontsnappen: het eenige wat Europa had bereikt, was
de stichting van een onafhankelijken staat Albanie. Nog weigerde Servie zich
daarin te schikken: xnaar toen Oostenrijk den 18 October 1913 een ultimatum
aan Belgrado aanbood, moest het zich wel voegen. Zoo was na scherpe en ook
verwarde conflicten de vrede op den Balkan hersteld. Maar de toestanden waren
zoo versch en daardoor zoo wankel, dat een nieuwe uitbarsting bier eigenlijk
ieder oogenblik kon worden tegemoet gezien. Welke gevolgen Europa daarvan
zou moeten ondervinden, kon niemand vermoeden of voorzien. Zou het de
diplomatic in 1914 even goed als in 1908, 1911 en 1913 gelukken den wereldvrede te handhaven ? Dat zou de tijd moeten leeren: het was volkomen onzeker.

HOOFDSTUK I

De fatale twaalf clagen
Het jaar 1913 lietcle bittere herinnering na van veel strijd en veel misverstand.
De Internationale verhoudingen waren door de Balkanoorlogen meer verward
en ook meer ontstemd dan ooit te voren. Het zou buitengewoon veel talent
kosten om de taken in het rechte spoor, in het vredesspoor te houden. Zeer veel,
zoo niet alles zou afhangen van de Duitsche regeering. Duitschland had uit de
Balkancrisis een scherpe verhouding met Rusland overgehouden: tot tweemaal
toe had de Duitsche Keizer het ontbloote zwaard den Czaar getoond. Dat Rusland ook in het vervolg zou terugwijken, was nauwelijks te verwachten: een
Duitsch-Russisch conflict was sedert 1913 haast dagelijks te verwachten, vooral
omdat het Duitsche rijk krachtig vast bleef houden aan het verbond met Oostenrijk en Italie, die beide belangen op den Balkan hadden, veelal in strijd met
die van Rusland. Dat Frankrijk in zulk een strijd aan de zijde van Rusland zou
staan, sprak van zelf: Frankrijk had niet alleen zijn oude grieven over ElzasLotharingen, maar ook zijn nieuwe bezwaren over Marokko en den Congo.
Het is waar, het had die grieven en die bezwaren alleen tegen Duitschland;
met Oostenrijk had de republiek geen enkel geschil van beteekenis: met Italie
bestond zelfs een hartelijke verhouding. Intusschen was door de gesloten bondgenootschappen de Europeesche toestand zoo geworden, dat een uitgebroken
conflict zou moeten worden uitgevochten tusschen de triple alliantie en den
tweebond, zoodat geheel het vasteland van Europa daarbij betrokken zou
moeten worden.
Aileen Engeland stond daar min of meer buiten : het was de vraag, wat
Engeland in bepaalde omstandigheden zou doen. Het Britsche rijk had zich onder
koning Eduard VII door een reeks van verdragen vrij gemaakt van allerlei stekelige quaesties, voor al in de kolonien: daardoor ontstond een entente-verhouding
tot verschillende staten, vooral Frankrijk en Rusland, die in Duitschland werd
gevoeld als een omsingeling, een Einkreisung, zooals de technische term luidde.
Intusschen was juist in de laatste jaren een toenadering tusschen Rusland en
Duitschland ontstaan, die voor de entente hinderlijk werd. Was die toenadering
doorgegaan, dan zouden deze twee landen een nauw verbond hebben kunnen
sluiten, dat niet alleen Frankrijk, maar ook Engeland schaakmat had gezet.
Maar dan zou Oostenrijk al zijn aanspraken op den Balkan hebben moeten opgeven, Wilde het althans blijven rekenen op den steun van het Duitsche rijk.
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Duitschland heeft het nu begrijpelijk genoeg niet zoo ver laten komen: geplaatst
voor de keuze tusschen Rusland of Oostenrijk, heeft de Duitsche regeering, evenals
in 1878 en na 1910 opnieuw, voor Oostenrijk geopteerd. In de Balkancrisis van
1912 en 1913 stond het Duitsche rijk trouw aan de zijde van zijn bondgenoot:
daarmede had het feitelijk de brag afgebroken, die het met Rusland verbond.
Daardoor en daarmede groeide weer de beteekenis van Engeland. Europa
stond of hing in een evenwichtstoestand tusschen den driebond en den tweebond: het was aan Engeland het overwicht te geven, dat de schaal kon doen
overslaan. Er was een groote kans, dat dat zou gebeuren ten gunste van den
tweebond; immers was Engeland met Rusland en vooral met Frankrijk op
steeds beteren voet gekomen, terwijl de betrekkingen met Duitschland veel
minder vriendschappelijk waren geworden. Intusschen achtte Engeland zich
nog niet gebonden aan een van beide zijden: een toenadering, zelfs een verbond met Duitschland was nog niet ondenkbaar. Voor het rijk zou dat van
groote beteekenis zijn geweest: het stond op een tweesprong: het kon over den
Balkan en het nabije oosten een conflict aanvaarden met Rusland, maar daarvoor dan ook den steun zoeken van Engeland: of het kon over de koloniale
questies den strijd aanvaarden met Engeland, maar dan ook absoluut met ruggesteun van Rusland. Het is het noodlot van Duitschland geweest, dat het niet
een van beide, rnaar alle beide, dus eigenlijk geen van beide heeft gekozen en
dus een conflict heeft aanvaard zoowel met Rusland als met Engeland. Sterker
bewijs van de geheel onvoldoende actie en het geheel verkeerde inzicht van
de Duitsche regeering en de Duitsche diplomatie kan moeilijk worden gegeven.
In de jaren 1912 en 1913 had de situatie van den zomer van 1914 zich nog
niet geheel duidelijk afgeteekend, althans niet zoo, of de mogelijkheid van een
nauwere aaneensluiting van Engeland en Duitschland bestond voorloopig nog.
Maar die mogelijkheid begon toch te vervluchtigen, ook in verband met de
partijverhoudingen in Engeland: de gevoelens over de te volgen buitenlandsche
politiek liepen hier sterk uiteen. Daardoor kon de Britsche staatkunde dan ook
allerlei wisseling vertoonen, zelfs op korten termijn. Het is deze omstandigheid,
die aan de Engelsche politiek soms de reputatie van onbetrouwbaarheid heeft
gegeven, waaronder zij zoo dikwijls is gebukt gegaan. Zoo kon het gebeuren,
dat in spijt van alle ententes een nieuwe poging van den rijkskanselier Bethmann
Hollweg in December 1911 om tot een goede verstandhouding met Engeland
te komen, te Londen gunstig werd ontvangen. De liberale minister van buitenlandsche zaken sir Edward Grey ging nog verder: hij streefde doelbewust naar
een toenadering tot Duitschland ; hij wilde Duitschland opnemen in de EngelschFransch-Russische vriendschap. Hij wilde een eensgezind Europa ter be-.
eindiging der latente en acute conflicten en vooral ter vermindering der bewapening en der militaire uitgaven. Hij wilde die sarnenwerking belicharnen in
geregelde conferenties van gezanten, die hij herhaaldelijk heeft voorgeslagen en
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ook meer dan eens heeft tot stand gebracht. Dat was zoo iets als wat ten slotte
de volkenbond is geworden ; zij het in eenvoudiger vorm en op bescheidener
basis. De openbare meening in Engeland was daar wel voor te vinden, ook omdat daaraan de gedachte ten grondslag lag, dat Engeland zich niet wil
laten meesleepen in een conflict op het wasteland van Europa. Altijd natuurlijk
onder dit voorbehoud, dat geen enkele staat op het continent zoo machtig zou
mogen worden, dat Engelands vitale belangen daardoor zouden kunnen worden
bedreigd. Zulk een gevaar zou Engeland nimmer willen of kunnen loopen:
ook bij de Britsche pacifisten ging de macht en de majesteit van het Britsche
rijk boven alles: zij waren natuurlijk voor den vrede, maar niet voor een vrede
ten koste van Engeland. Op Duitschland toegepast, beteekende dat, dat het
Duitsche rijk de machtspositie van het Britsche rijk had te aanvaarden, zoo
men werkelijk prijs stelde op een goede verstandhouding. Maar in Duitschland
vatte men, niet onbegrijpelijk, de zaak anders op; men verdacht Engeland ervan
aan het Duitsche yolk zijn plaats onder de zon niet te gunnen en daarom de
machtspositie van het Duitsche rijk te bedreigen. Reeds jaren v6Or den oorlog
was men in breede kringen in Duitschland overtuigd van den naderenden
oorlog met Engeland ; dat trouwens in Engeland ook een oorlogspartij bestond,
ligt voor de hand. Het was een droevig misverstand wederzijds, zooals er in de
wereldgeschiedenis zoovele hebben bestaan en die zoo dikwijls tot de heftigste
conflicten hebben geleid.
Die verhouding blijkt duidelijk uit het verloop van het bezoek van minister
Haldane aan Berlijn in 1912. De aanleiding daartoe was de nieuwe Duitsche
vlootwet, die aan het einde van 1911 na de afwikkeling van het Marokko-geschil
door Tirpitz werd voorgesteld. In Engeland maakte het bericht van een nieuwe
Duitsche vlootwet een bijzonder slechten indruk. Daarvan begon men zich in
Berlijn toch ook wel rekenschap te geven. Wederzijds was men dus geneigd
te onderhandelen. Of de impuls daartoe is uitgegaan van den Keizer of van de
Britsche regeering, rnoge in bet midden blijven. Maar hoe dat zij, de Engelsche
regeering was bereid tot besprekingen: dat die in Berlijn zouden worden gehouden, was een karakteristieke concessie. Ter wille van het belang der zaak
besloot de Engelsche regeering van den gewonen diplomatieken weg of te wijken
en een der ministers zelf naar Berlijn te sturen. Dat was zeker een ernstige stap,
die van den vasten wil getuigde orn tot een overeenkomst over de bewapening
ter zee te komen. Nog scherper werd de vredelievendheid der Britsche regeering
belicht door het feit, dat de minister van oorlog zelf, lord Haldane, naar Berlijn
werd gezonden. Deze minister kende Duitschland van oudsher: hij had te
Heidelberg gestudeerd; hij had ook later meermalen, zoo in 1906, Duitschland
bezocht en sprak vloeiend Duitsch: hij had veel vrienden in Duitschland en
gold ook in Engeland voor een vriend van Duitschland, wat aan zijn reputatie
en prestige zelfs niet altijd goed had gedaan. Persoonlijk was Haldane boven-
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dien zeer gezien bij den Keizer, met wien hij meer dan eens in relatie was geweest.
Reeds in 1906 had hij in Duitschland de organisatie van het leger bestudeerd.
Maar in Februari 1912 was het doel van zijn zending natuurlijk geheel anders:
de bewapening ter zee. De Keizer zelf stelde voor de onderhandelingen deze
richtlijnen vast: handhaving der vlootnovelle; uitnoodiging aan Engeland om
uiteen te zetten, wat het zou doen, als de novelle bleef gehandhaafd, en wat het
gevolg zou zijn, zoo zij werd ingetrokken; onderzoek naar een Duitsch-Engelsch
neutraliteitsverdrag, waardoor Duitschland het tempo van den vlootbouw zou
kunnen vertragen; verzoek aan Engeland om den standaard voor Engeland en
Duitschland als van z : 1 los te laten en te vervangen door dien van 16 : 1 0 .
Het was van den aanvang of duidelijk, dat op dezen grondslag een overeenkomst tusschen Duitschland en Engeland zoo al niet onmogelijk, dan toch zeer
bezwaarlijk zou zijn. Toch begon de rijkskanselier Bethmann-Hollweg de
onderhandelingen met goeden moed. Hij stelde in het Licht, dat een loyale
samenwerking van Duitschland en Engeland een Europeeschen oorlog menschelijkerwijs gesproken onmogelijk zou maken. Duitschland toch dacht niet aan
een aanvallenden oorlog tegen Frankrijk: en Frankrijk zou geen strijd met
Duitschland wagen, als het niet zeker was van den steun van Engeland. Haldane
bracht naar aanleiding daarvan de Belgische neutraliteit ter sprake en gaf duidelijk te kennen, dat Engeland Belgie zou te hulp komen, als die neutraliteit
zou warden aangerand, door wien ook. Op dit punt werd niet verder ingegaan.
Maar wel werd zeer Lang gedelibereerd over een Duitsch-Engelsch neutraliteitsverdrag. De Duitsche regeering stelde eerst welwillende neutraliteit voor in
geval van oorlog. Maar dat ging Engeland natuurlijk veel te ver: het kon zich
niet zoo absoluut binden. Daarna werd van Duitsche zijde een formule voorgesteld, dat de verplichting der neutraliteit zou bestaan in die gevallen, waarin
men niet kon zeggen, dat de andere partij de aanvaller was. Maar ook daarover
werd men het niet eens, vooral, toen de questie van de bewapening ter zee aan
de orde kwam. De rijkskanselier Wilde daarin zeer tegexnoetkomend zijn, emits
maar eerst het neutraliteitsverdrag tot stand kwam. Dat was begrijpelijk, maar
niet verstandig, daar juist de xnaritierne bewapening van Duitschland Engeland
zoo ongerust maakten. En daarin werd Haldane te Berlijn niet gerustgesteld.
Hij had het voile vertrouwen op Bethmann-Hollweg; in een gesprek met den
Keizer gaf hij uitdrukking aan twee wenschen: vooreerst, dat de vlootnovelle
werd ingetrokken, ten andere, dat Bethmann-Hollweg kanselier bleef. Maar
minder groot was Haldanes vertrouwen in Tirpitz, die trouwens van zijn gevoelens ten opzichte van Engeland geen geheim maakte: hij is het ook geweest,
die verhinderde, dat de Duitsche regeering aan Haldane een bindende belofte
deed ten opzichte van den vlootbouw. Daardoor ook is met Haldane's zendin g
weinig anders bereikt dan dat is besloten de onderhandelingen over een neu traliteitsverdrag te Londen voort te zetten. Haldane reisde naar Engeland terug
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met weinig anders dan de Duitsche vlootwet in den zak: zij werd door de admiraliteit zeer slecht ontvangen: zoo deze wet doorging, was het algemeene
oordeel, zou ook Engeland zijn vloot belangrijk moeten vergrooten.
De onderhandelingen over het Duitsch-Engelsche neutraliteitsverdrag
werden nu te Londen voortgezet tusschen den Duitschen gezant graaf WolffMetternich en den Britschen minister sir Edward Grey. De groote xnoeilijkheid was de formuleering van de gevallen, waarin men neutraal zou willen
blijven. Wederzijds zijn verschillende formules voorgesteld: maar telkens voldeed de formule van de eene partij niet aan de andere. Waarschijnlijk was de
Britsche regeering tegenover de Duitsche regeering toch nog te voorzichtig:
het stond ten slotte toch aan haar zelf oin in een voorkomend geval uit te waken,
wie de aanvaller, wie de aangevallene was, en aldus te beslissen, Welke der
beide partijen een opgedrongen oorlog voerde.
Zoo verliepen de onderhandelingen weldra in het zand. Men kan zeggen,
dat zij te laat zijn gekomen, namelijk op een moment, toen Engeland misschien
niet forxneel, maar feitelijk toch reeds gebonden was. In 1912 was de bestaande
groepeering der groote mogendheden niet meer te veranderen. Dat heeft men
te Berlijn ingezien en ook hoe diep te klove was, die Engeland van Duitschland
scheidde. Men begreep, dat Engeland al te strak gebonden was om nog een
overeenkomst met Duitschland aan te gaan. Er was ook in 1912 nog geen sprake
van een politiek bondgenootschap, zelfs werd toen nog uitdrukkelijk vastgelegd, dat de toen gehouden besprekingen tusschen de hooge militairen geen
politieke consequenties zouden meebrengen; maar wel werd tevens vastgesteld,
dat in dreigend oorlogsgevaar Engeland en Frankrijk onderhandelingen zouden
inzetten over gemeenschappelijk te nemen politieke en militaire xn,aatregelen
Daarmede was eigenlijk de zaak al beslist.
Ook hierdoor werd Duitschlands positie steeds xnoeilijker. Terwijl Engeland
en Frankrijk elkander steeds meer naderden, ontsnapte Italie steeds meer aan de
leiding van Berlijn. Zooals wij zagen, bleek dat ten duidelijkste in 1912, toen Italie
ter wille van Tripolis den oorlog verklaarde aan Turkije. Welnu: Italie was een
bondgenoot, Turkije eenvriend van Duitschland ; men begrijpt de moeilijke positie,
waarin de Duitsche Keizer werd geplaatst. Maar de zaak werd nog veel moeilijker, toen deze oorlog de Balkanvolken in beweging bracht. Turkije leed de
nederlaag in den oorlog met Italie; de Balkanvolken zagen de gelegenheid
schoon, hunnerzijds een aanval op den sultan te beproeven. Er kwam in 1912
een Balkanbond tot stand; wij zagen, dat deze den zegen van Rusland genoot.
Eigenlijk was deze bond tusschen Servie, Montenegro, Bulgarije en Griekenland tegen Oostenrijk gericht: maar de Balkanvolken zelf hebben de spits omgekeerd en die gericht tegen Turkije, nu de gelegenheid schoon leek. En de
sultan leed ook in dezen oorlog de nederlaag, natuurlijk zeer ten nadeele van
het Duitsche prestige in het oosten. Maar er gebeurde nog meer. Toen de
Wereldoorlog 3
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Balkanstaten aan Turkije het grootste deel van zijn Europeesch bezit hadden
ontnomen, kwam de vraag van de verdeeling daarvan op. Een natuurlijk gevolg was verdeeldheid, dan conflict, eindelijk oorlog: de ook wat onnatuurlijke
Balkanbond viel uiteen: Roemenie nam de leiding in den strijd tegen Bulgarije
dat nauw aan de triple alliantie hing. De vrede van Boekarest in den zomer
van 1913 beteekende een groote nederlaag van Bulgarije: hierbij was ook weer
het prestige van Duitschland gemoeid.
Zoo vatte men den toestand ook in Duitschland op. In 1913 werd onder den
indruk van de patriottische geestdrift bij de herdenking van de bevrijding in.
1813 de door de regeering voorgestelde milliardleening voor Leger en vloot zonder veel bezwaar door den rijksdag toegestaan. Het was duidelijk, dat men binnen niet al te langen tijd op een oorlog rekende. Ook Frankrijk nam militaire
maatregelen; de driejarige diensttijd werd in het voorjaar van 1914 weer ingevoerd : ook dat was een symptoom van den komenden strijd.
In den zomer van 1914 was de toestand van Europa oogenschijnlijk rustig,
maar feitelijk toch zeer gespannen. Duitschland was wel niet geheel geisoleerd, maar toch in zijn domineerende positie verzwakt. Dat was op zich zelf
reeds een element van oorlog. Dat was des te ernstiger, nu Engeland klaarblijkelijk zich hoe langer hoe meer tegen Duitschland ging stellen. In Duitschland
vreesde men Frankrijk niet en Rusland ten slotte ook niet. Maar Engeland vreesde men wel degelijk: men begreep zeer goed, dat Engeland met zijn geduchte
vloot het Duitsche rijk geheel kon isoleeren en blokkeeren met al de noodlottige
gevolgen van dien. Zelfs Napoleon had Engeland niet kunnen overwinnen;
hoe zou Duitschland dan daartoe in staat zijn ?
Inderdaad was het kunstige evenwicht, dat Duitschland in Europa had geschapen, verbroken door Engeland. Engeland ging hoe langer hoe meer Duitschland isoleeren; alleen bij Oostenrijk is die poging niet gelukt. Het verbond zich
met Frankrijk en Rusland door afspraken, door ententes. Het wil geen dwingend
verbond sluiten; het wil geen scherpgeformuleerde verplichtingen aanvaarden,
die het zouden kunnen binden in gevallen, waarin het niet gebonden wil zijn.
Engeland wil tot het laatste oogenblik vrij zijn uit een snort vredelievendheid,
die het doet vreezen voor de gewaagde kansen van een langdurigen oorlog; men
is bevreesd in een oorlog meegesleept te worden, waarvoor men geen verantwoordelijkheid draagt of wil aanvaarden. Dat alles geeft aan de Engelsche
politiek een groote mate van onzekerheid, sours zelfs van onoprechtheid.
Evenwel, deze al te voorzichtige en daardoor ook wat onoprechte politiek is
niet juist, zooals de uitkomst ook dezen keer afdoende heeft bewezen. In de
buitenlandsche politiek is klaarheid en zekerheid noodzakelijk; niets wreekt
zich meer dan onvastheid en onbeslistheid. Indien Engeland zich maar had
verbonden met Frankrijk en Rusland, zou de oorlog niet in 1914 zijn uitgebroken. Duitschland zou dan stellig niet zulk een geweldige crisis hebben toege-
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laten. Nog in het laatst van Juli 1914 had Engeland door een besliste beslotenheid den oorlog hebben kunnen voorkomen. Het had toen duidelijk antwoord
moeten geven op de zoo herhaaldelijk door de Russische regeering gestelde
vraag, wat men daar van Engeland te hopen of te vreezen had. Had de Britsche
regeering toen ruiterlijk verklaard, dat zij Rusland zou steunen, dan zou Duitschland wel een middel hebben gevonden om de geweldige crisis te bezweren.
Omgekeerd, als Engeland duidelijk had te kennen gegeven, dat Rusland geen
hulp had te verwachten, dan zou de Russische regeering, evenals in 1909, hebben
ingebonden. In geen van beide gevallen zou dan dus de oorlog zijn uitgebroken.
In zooverre kan men dus Engeland wel verantwoordelijk stellen voor den
oorlog. Maar dan moet de verklaring deze zijn, dat Engeland te vredelievend is
geweest en daardoor besluiteloos. Den oorlog wilde men te Londen niet; maar
men heeft zich niet scherp rekenschap gegeven van de waarheid, dat men ook
door den vrede te willen een oorlog kan voorbereiden, zelfs uitlokken. Hier
ligt eenig verschil tusschen Engeland en Duitschland. Immers uit wat wij nu
weten uit de gepubliceerde documenten kan men geen andere conclusie trekken
dan dat de Duitsche regeering in den zoxner van 1914 wel geen oorlog wilde,
maar toch de overtuiging had gewonnen, dat de krijg niet meer was af te
wenden. Er is wel iets waars in de zoo dikwijls gegeven verzekering, dat deze
oorlog aan Duitschland is opgedrongen. Jets, maar ook niet meer. Immers het
Duitsche rijk is toch waarlijk machtig genoeg om een oorlog te verhinderen,
die het niet wil. Daarom is het denkbeeld van een opgedrongen oorlog, hoe
populair ook en hoe algemeen verbreid, in zich zelf voor een grooten staat
onjuist. Het is nu eenmaal niet anders: de Duitsche regeering was zich in den
zomer van 1914 niet voldoende bewust van het groote gevaar, waarin zij
door Oostenrijks Balkan-politiek was geraakt. Daardoor is een toestand ontstaan, die noodwendig tot een algemeenen oorlog moest Leiden.
Bezien wij de feiten in kort bestek. De oorsprong van den oorlog is gelegen
in Servie. Daar was Rusland machtig en invloedrijk. Rusland begunstigde ook
de Servische agitatie, die voor Oostenrijk zeer hinderlijk was, misschien op
den duur ook wel gevaarlijk, maar die omgekeerd ook weer door maatregelen
en door de algemeene politiek van Weenen zelf was uitgelokt. In verband met
deze agitatie stond de moord op aartshertog Frans Ferdinand en zijn gemalin
den 28 Juni 1914 in Serajewo. Het spreekt van zelf, dat deze gruweldaad door
geheel Europa bittere ontroering en ook felle verontwaardiging verwekte.
Daarom was deze, door alien verafschuwde moord ook zoo buitengewoon geschikt om als politieken stormram tegen Servie te gebruiken. Maar Oostenrijk
heeft zijn oorspronkelijk sterke positie al dadelijk belangrijk verzwakt door de
zaak al te forsch en daardoor onhandig aan te vatten. De regeering te Weenen
was mateloos in de eischen van haar ultimatum tegen Servie. Dat ultimatum beteekende van den aanvang af oorlog; als zoodanig was het blijkbaar ook bedoeld.
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Het was opzettelijk agressief gesteld om Servie alleen de keuze te laten tusschen
onderwerping of oorlog. En daar het eerste haast onmogelijk was, bleef de oorlog
welhaast de eenige mogelijkheid. Oostenrijk wist dat, kon het althans weten.
Maar Oostenrijk kon ook niet anders: het ultimatum was voor Weenen een
politieke noodwendigheid. Wilde het niet al zijn invloed op den Balkan verspelen, dan moest Oostenrijk wel ingrijpen. Zulk een ingrijpen was ook geheel
in overeenstemming met de politiek van Duitschland, die Oostenrijk naar den
Balkan dreef om het Duitschland en Italie, waar het vroeger machtig was geweest, te doen vergeten. Daarom is het ook noodeloos de vraag te stellen, of
Duitschland van het ultimatum tegen Servie kennis heeft gedragen. Wij weten
nu, dat men daarvan in Berlijn wel degelijk op de hoogte was, althans in hoofdzaak en in strekking. Het is trouwens ondenkbaar, dat een zwakkere bondgenoot
geheel zelfstandig den sterkeren in een conflict van zoo ver strekkende gevolgen
zou kunnen meesleepen zonder de toestemming van Bien sterkere. De Duitsche
regeering, die verklaarde van het ultimatum niet te hebben geweten, gaf zich
zelf daarxnede een testimonium van politieke onnoozelheid, althans van diplomatieke onbevoegdheid zonder weerga. Want ook dit argument kon ten slotte
gelden, dat Oostenrijk bij overwinning of nederlaag in ieder geval onder den sterken
invloed van Duitschland moest komen, voor het rijk een feit van groote waarde.
Den 23 Juli 1914 werd het Oostenrijksche ultimatum te Beigrado overhandigd. Bijna onmiddellijk werd het gevolgd door een partieele Oostenrijksche
mobilisatie. Als antwoord daarop begon toen ook Rusland een deel van zijn
Leger te mobiliseeren. Intusschen had Servie het ultimatum, beantwoord met een
zoo tegemoetkomend antwoord als men nauwelijks voor mogelijk had gehouden.
Algemeen, in Engeland, in Duitschland, in Frankrijk kreeg men den indruk, dat
daarm,ede de zaak geregeld en de oorlog voorkomen was. In Weenen had men
evenwel anders besloten: den 28 Juli verklaarde Oostenrijk aan Servie den oorlog.
Het gevolg daarvan was de algemeene Russische mobilisatie. Die mobilisatie
heeft men in Duitschland en Oostenrijk aan de Russische regeering zeer euvel
afgenoxnen. Men heeft daarin de grondoorzaak van den oorlog willen zien.
Zeker wel ten onrechte. Het is een fictie te beweren, dat Rusland met de Servische kwestie niets te maken had. Integendeel — de Servische zaak was juist
die van Rusland bij uitnemendheid. Juist om Rusland mede te treffen, trad
Oostenrijk zoo fel en zoo heftig tegen Servie op. Het was opnieuw een episode
in den eeuwenouden strijd van Rusland en Oostenrijk op en om den Balkan.
Vandaar dan ook, dat onmiddellijk Oostenrijk en Rusland tegenover elkander
stonden; geen wonder ook, dat in de eerste phase van de crisis deze beide mogendheden zich met elkander trachtten te verstaan.
Toen deze onderhandelingen waren vastgeloopen, trad de tweede, meer bekende phase van de voorgeschiedenis van den oorlog in. Zij wordt gevormd door
de pogingen van sir Edward Grey om bet conflict, dat dreigend begon te wor-
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den, te bezweren en wel door een conferentie van de vier mogendheden, die
niet onmiddellijk bij het conflict waren betrokken, Engeland, Frankrijk,
Duitschland en Italie. Het voorstel van de Britsche regeering is meer dan eens
herhaald en omgewerkt. Steeds is het afgestuit op den beslisten wil van de
Duitsche regeering om mede te werken tot deze poging om den vrede van Europa te bewaren. Wij moeten eraan toevoegen, dat het Duitsche rijk in dezen
volkomen in zijn recht was, althans, dat zijn afwerende houding volkomen begrijpelijk was. Immers in dezen Areopagus van Europa, zooals men deze conferentie in Berlijn wat spottend noemde, die samengesteld zou warden uit de
gezanten van Frankrijk, Duitschland en Italie te Londen met Grey als president,
zou Duitschland stellig de nederlaag hebben geleden; als in Algeciras in 1906
zou het rijk geisoleerd zijn blijven staan, nu ook nog beroofd van den steun van
Oostenrijk. Duitschland had dus argumenten genoeg om de Londensche conferentie of te slaan. Alleen deed Berlijn dat op zoo onhandige en zelfs uitdagende
wijze, dat men zonder moeite Duitschland kon aanwijzen als de mogendheid,
die niet den vrede, maar den oorlog Wilde.
De gedragslijn, die de Duitsche regeering daarna volgde, scheen trouwens
in die richting aanwijzing genoeg te geven. Nu het denkbeeld van een conferentie van vier van de baan was, werden in de derde phase van de voorgeschiedenis
van den oorlog de rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Oostenrijk en
Rusland hervat. De hervatting van deze vroeger afgebroken onderhandelingen
was een gevolg van de telegrammen, gewisseld tusschen Willem II en Nicolaas II. Het roerendst zijn de telegrammen van den Czaar, die stellig den oorlog
niet wil, maar den loop der gebeurtenissen blijkbaar niet meer kan stuiten:
uit de later bekend geworden stukken is dat voldoende gebleken. De Czaar
belooft zeer bepaald in te binden en smeekt — mag men wel zeggen — den
Keizer om een bemiddelingspoging te Weenen te doen.
Daarvan waren nu nieuwe onderhandelingen het gevolg. De druk, die toen
van Berlijn uit op Oostenrijk is uitgeoefend, was daartoe sterk genoeg, een bewijs,
dat men vroeger te Weenen ook wel meer had kunnen bereiken, als dat maar
met den noodigen nadruk was nagestreefd. Maar men heeft te Berlijn Of den
ernst van den toestand niet duidelijk gevoeld of zich moreel verplicht gevoeld
Oostenrijk de vrije hand te laten in wat men als de verdediging van zijn levensbelangen beschouwde. Men moge zich herinneren, dat den 5 Juli wel geen kroonraad te Potsdam is gehouden, maar dat toen toch met of zonder overleg met
anderen de Keizer wel aan de Oostenrijksche regeering de vrije hand heeft
gelaten tegenover Servie: in dezen tijd en ander den sterken indruk van den
moord van Serajewo is dat begrijpelijk, maar voorzichtig en beleidvol was het
zeker allerminst. Men kan van de toenmalige Duitsche regeering gerust aannemen, dat zij geen oorlog Wilde; maar dit kan men haar toch wel ten Taste
leggen, dat zij het gevaar van den geheelen toestand niet voldoende heeft over-
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zien en daaroxn, geen afdoende maatregelen heeft genomen. Een opgedrongen
oorlog zeide men toen; maar een machtige staat behoeft zich geen oorlog te
laten opdringen.
Intusschen waren dan werkelijk de directe onderhandelingen tusschen Weenen en Petersburg ingezet en doorgezet. Van beide zijden blijkt daarbij de goede
wil te hebben voorgezeten om tot een aannemelijke regeling te kornen. Zoowel
Oostenrijk als Rusland zagen toen blijkbaar de geweldige gevolgen van de dreigende botsing in. Maar met goeden wil alleen kornt men er in rnoeilijke verhoudingen niet. Het was dan ook niet gemakkelijk om een grondslag voor een
overeenkomst te vinden. Tot driemaal toe concipieerde de minister Sazonow
een formule, die aan Oostenrijk werd voorgelegd tot regeling der Servische
quaestie. Maar steeds werd deze formule door Weenen op formeele gronden afgewezen. En natuurlijk maakte de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servie
deze onderhandelingen misschien niet geheel onvruchtbaar, maar dan toch
buitengewoon moeilijk.
Maar mogelijk waren Petersburg en Weenen het toch nog eens geworden,
wanneer niet vrij onverwacht de Duitsche Keizer den knoop had doorgehakt
en den toestand had gebrusqueerd en geforceerd. Dat is aan den anderen kant
ook weer zeer begrijpelijk: Berlijn werd klaarblijkelijk bewogen door de vrees,
dat Petersburg alleen tijd Wilde winnen om zijn mobilisatie, die was gelast, te
voltooien. Wellicht ook werkte daarbij de vrees, dat Rusland en Oostenrijk het
eens zouden worden; in dat geval zou niet alleen alle kans op een door Duitschland gewenschte beslissing zijn verdwenen, maar de mogelijkheid zijn geschapen,
dat Rusland en Oostenrijk het eens zouden worden en zich combineeren tegen
Duitschland; dan zou de zoo gevreesde insluiting, de fameuse „Einkreisung",
een feit zijn geworden. Hoe dat ook zij, de Duitsche Keizer eischte de onmiddelijke demobilisatie van het Russische Leger. Naar vorm en inhoud was dat een
ultimatum, evenals het Servische. Evenals in Maart 1909 was er in den zomer
1914 een toch wel geringe kans, dat Rusland opnieuw zou inbinden tegenover
de bedreiging van Berlijn. Want dat dit een bedreiging was en zelfs een oorlogsverklaring, begreep men overal onmiddellijk ; zoo werd het ultimatum ook
eigenlijk overal opgevat.
De Keizer beriep zich, om zijn ultimatum te rechtvaardigen en te motiveeren,
op de Russische mobilisatie, die een ernstig gevaar voor het Duitsche rijk zou
hebben beteekend. Aan deze mobilisatie zit heel veel vast; in Duitschland werd
en wordt ook nog deze mobilisatie beschouwd als de factor, die den oorlog
onvermijdelijk maakte. Dat intusschen deze mobilisatie onvermijdelijk oorlog
zou moeten beteekenen, kan niet worden staande gehouden, gezien de gebeurtenissen van 1908 en 1909. Evenmin leverde deze mobilisatie onmiddellijk gevaar
op voor de centrale mogendheden. In ieder geval verliep de Russische mobilisatie door de groote afstanden en het dunne spoorwegnet langzaam en ook wel
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ongeregeld en onordelijk: eerst in September hebben de Russische troepen tegen
Duitschland kunnen oprukken. De Duitsche legerdirectie had daarop ook gerekend: het befaamde plan-Schlieffen Wilde eerst een aanval op Frankrijk;
het Fransche Leger zou dan evenals in 1870 in een maand kunnen worden verpletterd en onschadelijk worden gemaakt; daarna zouden de Duitsche legers
zich tegen Rusland kunnen keeren. Maar de slag aan de Marne heeft dit goed
geformuleerde plan in duigen geworpen en de daarop gevolgde haast eindelooze
stellingoorlog in de loopgraven heeft het karakter van den geheelen oorlog veranderd. Niettegenstaande dezen tegenslag hebben de centrale mogendheden
zich in het oosten niet alleen met kracht tegen de Russen kunnen handhaven,
maar zelfs de westelijke provincial van het Russische rijk met niet al te veel
moeite kunnen veroveren. Dit kan men dus wel van de Russische mobilisatie
zeggen, dat voor de centralen toch wel geen onmiddellijk gevaar dreigde en
dat dus niet dadelijk een ultimatum noodig was. En bovendien had de Keizer
weinig reden zich over bedrog van die zijde te beklagen; het bedrog zou dan
hierin hebben bestaan, dat Rusland mobiliseerde, terwijl de Keizer nog met den
Czaar over de handhaving van den vrede in onderhandeling was. Dat hier geen
bedrog aanwezig was, blijkt vooreerst hieruit, dat mobilisatie tijdens onderhandelingen niet zoo ongewoon is; bovendien zou die m,obilisatie van zelf vervallen, als het den Keizer gelukte den vrede te bewaren. Het ultimatum is
aangeboden en aangenomen in Petersburg: maar er is nooit op geantwoord;
daarmede was de oorlog tusschen het Duitsche rijk en Rusland uitgebroken.
Duitschland heeft nog hoop gehad om de Fransche republiek buiten den oorlog te houden: er is zelfs nog te Parijs een aanbod daartoe van Duitsche zijde
gedaan, dat geheel onaannemelijk en zelfs onxnogelijk was. Men heeft evenwel in,
Parijs er geen oogenblik aan gedacht zich aan zijn verplichtingen van de Russische alliantie te onttrekken. Het is waar: in de laatste jaren was de verstandhouding tusschen Petersburg en Parijs niet altijd even innig geweest: meer dan
eens moest Parijs den bondgenoot verwijten, dat hij Internationale politiek dreef
buiten Frankrijk om: bepaaldelijk was de verhouding van den Russischen gezant te Parijs, Iswolski, en de Fransche regeering niet altijd even hartelijk.
Poincare, sedert 1913 president der republiek, heeft zijn invloed meer dan eens .
ten bate van den vrede aangewend, al drong hij aan den anderen kant steeds
aan op weerbaarmaking van de republiek voor een mogelijken oorlog. Men kan
niet ontkennen, dat men zich in Frankrijk meer en meer vertrouwd had gemaakt
met de gedachte aan een oorlog met Duitschland: maar men miste het waste
vertrouwen op de weermacht en op de overwinning, dat voor het Duitsche yolk
in deze dagen zoo karakteristiek was. Daarom kan men ook wel zeggen, dat
Frankrijk den oorlog niet wenschte, ook al om deze reden, dat men er niet gereed voor was, wat het verloop van den krijg zelf ook wel heeft bewezen. In
ieder geval heeft de Duitsche Keizer, evenals aan Rusland, den oorlog aan Frank-

12

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

rijk verklaard, nadat de Fransche regeering aan den Duitschen gezant had verklaard, dat de republiek haar verplichtingen zou nakomen.
Evenmin wilde Engeland den oorlog; het was daartoe trouwens nog veel
minder gereed dan Frankrijk. De openbare meening en het parlement waren
bepaald pacifistisch, ook omdat zij de internationale situatie niet overzagen.
Zelfs in de regeering was een groep, die in geen geval tot den oorlog wilde overgaan, zelfs niet als Engelands belangen werden bedreigd. Sir Edward Grey, de
minister van buitenlandsche zaken, die al spoedig begreep, dat het Britsche rijk
niet buiten den oorlog zou kunnen blijven, heeft niettemin zijn uiterste best
gedaan om den oorlog te verhinderen. Daarin had hij ongetwijfeld de openbare
meening achter zich, die overigens de Britsche neutraliteit wilde handhaven.
Men wilde zelfs nog neutraal blijven, toen het reeds vaststond, dat Rusland en
Frankrijk met de centralen in oorlog zouden kornen: Engeland was toch door
ententes met beide staten verbonden; zijn politiek belang bracht bovendien
mede, dat Frankrijk niet te zeer werd verzwakt; als tegenwicht tegen Duitschland had Engeland Frankrijk altijd noodig. Maar merkwaardig hadden deze
argumenten geen vat op de Britsche openbare meening; eerst de Belgische
kwestie bracht hier de beslissing.
Dat Belgie voor Duitschland als doortocht naar Frankrijk zou moeten dienen,
was bij vele politieke en militaire leiders van verschillende landen reeds Lang
vOOr den oorlog bekend: deze doortocht lag in het plan-Schlieffen opgesloten;
zelfs was ernstig gedacht over een doortocht door Nederlandsch-Limburg. Het
is dan ook minder opvallend, dat Duitschland werkelijk Belgie overviel dan
dat Belgie en vooral Frankrijk zoo weinig maatregelen hadden genomen om
den Duitschen aanval te keeren. Van een provocatie van Belgische zijde is nooit
sprake geweest; eerder neigden vooral de Belgische inilitairen eigenlijk Ineer
naar den Duitschen dan naar den Franschen kant over. Maar ook hier, evenals
in andere landen van Europa, stonden de pacifistische neigingen der bevolking
een doelmatige verdediging in den weg; daardoor ook konden de Duitschers
zich zonder veel xnoeite een doortocht banen.
Daardoor gingen in Engeland de oogen open: de openbare meening kenterde;
men zag het gevaar voor Engeland nu vlak voor oogen. Maar bovendien ondervond men in Engeland den Duitschen aanval op Belgie als een ernstige schending der internationale verdragen: in April 1839 hadden de toenmalige groote
mogendheden Pruisen, Rusland, Oostenrijk, Engeland en Frankrijk de neutraliteit van den nieuwen Belgischen staat vastgesteld en gegarandeerd. Dat
Duitschland, dat in de rechten en plichten van Pruisen was getreden, nu de
Belgische neutraliteit niet alleen niet xi-leer formeel erkende, maar zelfs daadwerkelijk schond, was rn.eer dan het Engelsche yolk kon verdragen. De rijkskanselier Von Bethmann-Hollweg erkende in de historische rijksdagzitting van
4 Augustus 1914 dan ook eerlijk en oprecht, dat aan Belgie onrecht geschiedde
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en dat het rijk dat onrecht en ook de daardoor veroorzaakte schade weer zou goedmaken; maar hij beriep zich op den noodtoestand, waarin het Duitsche yolk
zich beyond, die tot bijzondere maatregelen dwong. Nood ke pt geen gebod:
ook de bezegelde en bezworen verdragen moeten daarvoor wijken. In het algemeen kan dit laatste niet worden ontkend; de historie schrijdt nu eenmaal altijd
voort over geschonden rechten. Het is alleen maar de vraag, of zulk een noodtoestand als de rijkskanselier bedoelde, in den zomer van 1914 aanwezig was.
Daarover kan men zeer verschillend denken: regeering en yolk van Duitschland namen Bien toestand ter goeder trouw aan.
Maar het Britsche yolk liet die verklaring en die verontschuldiging niet gelden.
Geheel volgens de traditioneele Engelsche politiek der laatste vier eeuwen be-.
schouwde men te Londen den overval van Belgie als een provocatie van Engeland: Antwerpen is een pistool op de borst van Engeland gericht, zeide reeds
Napoleon. In opdracht van zijn regeering hood nu de Britsche gezant te Berlijn
den 5 Augustus een ultimatum aan, waarin categorisch de terugtrekking van
de Duitsche troepen uit Belgie binnen vier-en-twintig wren werd gevraagd of
liever geeischt : na weigering volgde van zelf de oorlogsverklaring. Die oorlogsverklaring was niet verwonderlijk; het is alleen verwonderlijk, dat zij den rijkskanselier en de Duitsche regeering plotseling en onverwacht overviel. Wat
iedereen eigenlijk wel had zien aankomen, verraste Bethmann-Hollweg zoodanig, dat hij eenigen tijd noodig had om weer tot zich zelf te komen. Het verried wederom, een zeldzaam en ontstellend defect aan staatsmanswijsheid en
politiek inzicht, dat de Duitsche regeering tegenover zulke te verwachten en zeer
wezenlijke consequenties van haar eigen handelingen zoo onwezenlijk stond;
een zeldzaam tekort aan kennis van en inzicht in de politieke machtsverhoudingen
en ook in de mentaliteit van andere volken, zooals geen andere regeering in
dezen tijd heeft getoond. Want al is het getal mannen van politieke beteekenis ook
in andere landen in dezen tijd zeer gering, zij vertoonen zich toch beter voor
hun tack in een onmenschelijk zwaren tijd berekend dan de Duitsche ministers.
Zoo was het onheil op weg: niemand kon het meer tegenhouden. In Augustus
1914 ging het oude Europa, zooals het zich in en na 1870 had gevormd, te
gronde. De oorlog was uitgebroken, die reeds van den aanvang of een algemeene
Europeesche oorlog was en waarbij bijna alle groote mogendheden van Europa
waren betrokken. En zooals veelal, breidde de oorlog zich ook weldra over zoo
goed als alle andere mogendheden uit; haast van zelf werd zoo goed als geheel
Europa in den oorlog betrokken: alleen Spanje, Zwitserland, Nederland en de
Scandinavische landen konden er zich met eenige inspanning buiten houden.
Maar niet erbuiten bleven de Vereenigde Staten van Noord-Amerika met nog
eenige andere Amerikaansche staten, ook enkele Aziatische staten als Japan
wierpen zich in den wereldbrand.
De geschiedenis van dezen wereldbrand willen wij in groote lijnen nagaan.

HOOF D S TUK II

De machtsverhoudingen in 1914
In het begin van Augustus 1914 waren Frankrijk, Rusland en Engeland met
Belgie en Servie als kleine staten in oorlog met Duitschland en Oostenrijk. De
machtsverhouding tusschen beide groepen waren niet in het evenwicht, al
dadelijk niet wat hun bevolking betreft. Duitschland en Oostenrijk telden
116 millioen inwoners; de hun vijandige landen telden 238 millioen zielen, dus
meer dan de helft meer: en dan zijn nog maar alleen de Europeesche bevolkingen van Rusland, Engeland, Frankrijk en Belgie daarbij gerekend: met de
Aziatische en Afrikaansche bevolkingen erbij gerekend, was de entente nog veel
meer in het voordeel. Die meerderheid der bevolking is uit den aard der zaak een
zaak van belang in een periode, waarin millioenlegers tegen elkander in het veld
worden gebracht, waarvoor de bevolking natuurlijk de mannen moet leveren.
Daarbij komt, dat het Duitsche rijk en Oostenrijk welhaast geheel zijn aangewezen op hun eigen territoir voor levensmiddelen en oorlogsbehoeften. De
anderen beschikken over de hulpmiddelen van de geheele wereld aan grondstoffen en bewerkte stoffen. Maar daar staat weer tegenover, dat de centralen
een afgerond geheel vormen, dat tot snelle samenwerking in staat is; zij zijn een
geconcentreerde macht, die uitmunt in militaire organisatie, in moreele saamhoorigheid, die een sterke eenheid waarborgt. Daartegenover is de saamhoorigheid en daardoor de samenwerking van de landen der entente betrekkelijk gering. Rusland is gedurende den geheelen oorlog gelsoleerd gebleven; alleen aan
het westelijk front ontstaat langzamerhand een nauwe samenwerking van Franschen, Engelschen en Belgen, later ook met Amerikanen, die van steeds grootere
waarde voor het vervolg van den oorlog is geworden. In het algemeen kan men
wel zeggen, dat de situatie voor de centralen in den duur van den oorlog steeds
ongunstiger wordt, ook in verband met het feit, dat iedereen eigenlijk op een
strijd van slechts eenige maanden heeft gerekend. Duitschland nu was volkomen gereed en had daardoor een geweldigen voorsprong op Frankrijk en
vooral op Engeland, die geen van beide goed geprepareerd waren voor een
oorlog; die voorsprong van Duitschland doet zich in de eerste maanden sterk
gevoelen, maar verliest met den Lange duur van den krijg hoe langer hoe meer
zijn beteekenis, Frankrijk en vooral Engeland completeeren hoe langer hoe
meer hun bewapening: Engeland voert zelfs — ongehoord feit in de Britsche
geschiedenis — den militairen dienstplicht in.
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Hoe gunstig in het begin de verhouding voor de centralen waren, blijkt uit de
cijfers van hun weermacht, toen eenmaal de mobilisatie was voltooid. Het
Duitsche rijk kan dan 87 divisies infanterie en 1 o divisies cavalerie in het veld
brengen; het heeft bovendien nog in reserve 22 divisies landweer. Oostenrijk
heeft 48 divisies infanterie en ii divisies cavalerie ter beschikking en 1 2 reservedivisies en 10 divisies landstorm. Het is dus duidelijk, dat Duitschland uit zijn
bevolking heel wat meer kan trekken dan zijn bondgenoot.
Het Fransche leger telt 46 divisies infanterie en 1 0 divisies cavalerie in actieven dienst er is een reserve van 25 divisies: aan de 12 divisies van het territoriale leger kan men voor den oorlog niet te veel rekenen. Rusland heeft 55 divisies infanterie en 20 divisies cavalerie van het actieve leger; er zijn bovendien
35 divisies infanterie en 20 divisies cavalerie in reserve: in Azie zijn bovendien
20 divisies beschikbaar. In het geheel telt het Russische leger dus II° divisies
infanterie en 40 divisies cavalerie. Maar die groote macht kan door de groote afstanden en het langzame transport niet gemakkelijk aan het front worden gebracht. Daar staat dan wel tegenover, dat Rusland met zijn enorm groote bevolking nog zeer veel meer soldaten zou kunnen leveren ; maar daarvoor zijn
geen staf en geen kader aanwezig, in het algemeen is trouwens de techniek van
de Russische armee evenmin voorbeeldig als de taktiek. Het Britsche rijk eindelijk kent bij het begin van den oorlog geen dienstplicht. Het staande leger telt
slechts 170.000 man, onmiddellijk beschikbaar; het territoriale leger, 315.000
man, dat eigenlijk bestemd is voor de verdediging van het moederland, moet
voor den oorlog geheel worden gereorganiseerd en geequipeerd. Belgie, dat
onmiddellijk in den oorlog is betrokken en dat bezig is zijn leger te reorganiseeren heeft een leger van de grootte van Engeland: zes divisies infanterie en
een divisie cavalerie ; bovendien de garnizoenen van Luik, Namen en Antwerpen,
samen ongeveer honderdduizend man. Het Servische leger ten slotte telt elf
divisies infanterie.
Wanneer men het geheel overziet, dan beschikken de centralen in eersten aanleg en voor den eersten aanval over 150, de entente over 170 divisies infanterie.
Maar de werkelijke verhouding laat zich nu eenmaal niet in cijfers uitdrukken:
er zijn ook andere factoren in het spel. De Duitsche militaire wetten van 191i,
1912 en 1913 kunnen in het verloop van den oorlog de legersterkte nog belangrijk vergrooten; bovendien is de technische dienst volkomen in order de zware
en de veldartillerie is volmaakt en veel beter dan die van eenig ander leger. Ook
Oostenrijk bezit een goede artillerie. Het Fransche leger heeft een voortreffelijke
veldartillerie, maar de zware artillerie is zeer onvoldoende zoowel qualitatief als
quantitatief. Het Russische leger heeft een goede veldartillerie, maar ook hier
schiet de zware artillerie te kort: er is hier vooral een groot gebrek aan ammunitie. Servie, dat zeer heeft geleden door de Balkanoorlogen, heeft vooral
zijn artillerie nog niet kunnen completeeren. Belgie, waar altijd op het leger

16

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

is bezuinigd, kan geen artillerie van beteekenis tegen de Duitsche stellen.
Wat verder de waarde van de legers betreft, kan men de moreele kracht van
den Duitschen en van den Franschen soldaat en officier gerust op een lijn stellen; wat de Fransche militair aan initiatief meer bezit, vergoedt de Duitsche
door discipline. Minder goed is de Oostenrijksche soldaat, of liever zijn waarde
is zeer verschillend: de Duitschers en de Hongaren zijn goed; maar de Slaven
en de Polen zijn niet te vertrouwen, omdat zij op vijandigen voet staan met den
Oostenrijkschen staat; de keizerstaat is hun vaderland niet ; zij hebben geen belang en geen neiging het te verdedigen. In het Oostenrijksche leger zijn het
Duitsch en het Hongaarsch de officieele talen: maar de meerderheid der manschappen verstaat deze talen niet; er is dan ook in het leger een haast Babylonische spraakverwarring. De Russische soldaat is dapper, gedisciplineerd en volhardend, maar hij mist ieder initiatief en heeft weinig maatschappelijk sentiment : hij is geen burger van een vrijen staat, maar een gehoorzaam onderdaan
van den Czaar ; van het doel en de beteekenis van den oorlog heeft hij geen begrip ; de kaders zijn zwak en weinig onderlegd; onder de officieren zijn tal van
intellectueelen, vijandig aan het regime.
De centralen hebben dus wel eenigen voorsprong bij het begin van den oorlog:
zij hebben Bien voorsprong lang behouden. Zoowel Duitschland als Oostenrijk
hadden nog steeds groote reserves aan manschappen en materiaal; hun goede
organisatie kwam hun ook daarbij uitnemend te stade. Frankrijk kon lang niet
over zulke groote reserves beschikken, zoodat aanvulling der effectieven steeds
moeilijker wordt. Omgekeerd hebben het Britsche rijk en Rusland nog groote
reserves; het is alleen de groote vraag, hoe er de beschikking over te krijgen en
hoe ze voor den krijg geschikt te waken. In Engeland melden zich zeer veel vrijwilligers aan en tot het einde van 1915 kan men op deze wijze de verliezen aanvullen niet alleen, maar ook het leger vergrooten. Maar alle nationale energie
van het Engelsche leger is noodig om dat steeds grooter wordende leger te
encadreeren te wapenen en te oefenen. Rusland heeft een geweldig menschenmateriaal: er zijn nog zeventien millioen mannen beschikbaar van den dienstplichtigen leeftijd. Maar eerst in 1915 staat de, wet toe, althans een deel daarvan,
op te roepen; de moeilijkheid blijft ze te wapenen en van het noodige te voorzien
en vooral ze te encadreeren; hooger en lager kader ontbreekt zoo goed al geheel.
Natuurlijk is de entente ter zee veel machtiger dan de centralen. De Russische
vloot komt nauwelijks in aanmerking; zij is bovendien opgesloten in de Zwarte
Zee en in de Oostzee. Maar Frankrijk heeft een sterke vloot in de Middellandsche
zee, die Engeland krachtens het accoord van begin 1913 aan de republiek heeft
overgelaten; hier staan z 1 pantserschepen en dertig kruisers der entente tegenover II pantserschepen en 2 kruisers der centralen. In de Noordzee is de Duitsche
vloot in spijt van de marinepolitiek van Tirpitz toch ver beneden de Britsche gebleven: tegenover 64 Engelsche pantserschepen en 118 kruisers staan of liever
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liggen 40 Duitsche pantserschepen en 54 kruisers. Ter zee hebben dus de centrale mogendheden van den aanvang of geen enkele kans.
De wereldoorlog was een strijd van reusachtige volkslegers, van gewapende
volken zelfs. Tusschen leger en yolk was er nauwelijks meer verschil. Vandaar
dat het van zoo groot belang is, als het yolk in zijn eenheid eensgezind achter het
leger staat. De natie moet, evenals het leger, al zijn physieke en moreele krachten
kunnen en willen inzetten in den nationalen oorlog. Een ieder moet mede
willen werken tot de eindoverwinning; er mag geen sprake meer zijn van pacifisme of defaitisme, als het gaat om het heil en zelfs het bestaan van het vaderland. Een van de allereerste eischen tijdens den oorlog is dus, dat alle politieke,
sociale en kerkelijke strijd wordt ter zijde gesteld; de nationale geschillen moeten
zwijgen voor den eisch der nationale eenheid; het nationaal zelfgevoel en vooral
het nationaal zelfvertrouwen mogen order geen omstandigheid worden verzwakt, moeten integendeel worden versterkt.
Dat is noodzakelijk voor den goeden geest van het leger gedurende den
zwaren arbeid tijdens den oorlog. Maar dat is evenzeer noodzakelijk voor het
gouvernement. Op ieder gebied van politiek en economie moet de regeering
tijdens den oorlog de harden volkomen vrij hebben; zij moet over alle voorkomende gevallen een snelle beslissing kunnen nemen, omdat de omstandigheden met den dag veranderen en er veelal groote nationale belangen bij zijn betrokken. De gewone weg der wetgeving, die allicht goed, maar altijd zeer langzaam is, is in zulk een tijd van crisis onmogelijk te volgen. Evenmin kan in zulk
een tijd, waarin sours ieder uur ingrijpende beslissingen vraagt, de regeering
worden opgehouden door interpellaties en initiatiefvoorstellen: voor zulk
vredeswerk is in oorlogstijd geen gelegenheid en ook geen tijd. Wat de regeering
wel kan doen en ook wel moet doen, is van tijd tot tijd het parlement op de
hoogte te brengen van den gang der gebeurtenissen, van haar inzichten in het
wereldgebeuren en ook van haar voornemens en planner in dezen. Altijd natuurlijk met deze reserve, dat het gouvernement zich zorgvuldig rekenschap
geeft van den indruk, dien haar mededeelingen op vriend en vijand zullen
kunnen maker. Want altijd moet het doel en het oogmerk der regeering alleen
zijn en blijven: het winner van den oorlog. Wie niet den vaster wil om te
overwinnen heeft, kan nooit zegevieren. Aan dien wil moet alles worden ondergeschikt gemaakt: daarom moet de regeering zoo weinig mogelijk worden lastig
gevallen door kamerleden en andere gezagdragers; daarom, ook moet de regeering besluiten kunnen nemen, waartoe zij in normale vredesperioden stellig onbevoegd zou zijn. Daarom ook moet zij zoo spoedig mogelijk na den aanvang der
vijandelijkheden den staat van beleg afkondigen, hetzij in een gedeelte, hetzij over
het geheele grondgebied om zoo doende voor haar oorlogsmaatregelen de vrije hand
te krijgen. Want —het moge worden herhaald —de regeering moet ter wille van
de verdediging van het vaderland, als het noodig is, kunnen ingrijpen zoowel
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in de politieke rechten als in de economische belangen der burgers. Want het
vaderland gaat in deze gevaarlijke crisis boven de afzonderlijke staatsburgers.
Nu wil het ongeluk, dat verreweg de meeste regeeringen op zulk een buitengewone omstandigheid, als de oorlog nu eenmaal is, niet zijn ingericht; wat doelmatig is in vredestijd, werkt langzaam en daardoor verkeerd in een crisisperiode.
En ook bedenke men, dat voor zulk een crisisperiode nauwelijks eenige voorbereiding bestaat. De militaire voorbereiding voor den oorlog bestaat in de
meeste landen natuurlijk; in sommige landen, zooals het Duitsche rijk, is zij
zelfs zeer voortreffelijk geweest. Minder goed geregeld waren de economische
preparatieven ; de militair-economische voorbereiding was gewoonlijk goed of vrij
goed geregeld, maar minder oog had men in den regel voor de sociaal-economische maatregelen, die een oorlog noodzakelijk maakt. Dat men voor materiaal
voor het leger en de vloot had te zorgen, dat zag een ieder wel in; maar veel
minder dacht men bij voorbaat aan de stoffelijke verzorging van de burgerbevolking, waarvan immers, vooral in oorlogstijd, zooveel afhangt, ook in verband
met het moreel uithoudingsvermogen der natie.
Maar nog veel minder is gewoonlijk gedaan aan de voorbereiding van de regeering in oorlogstijd, haar verhouding tot yolk en volksvertegenwoordiging, ook
haar verhouding tot het opperbevel van leger en vloot. Deze dingen zijn natuurlijk gemakkelijker te regelen in min of meer monarchaal geregeerde landen
dan in parlementaire staten. Zoo ging het vrij snel en eenvoudig in Duitschland,
waar de Keizer zoowel staatshoofd als opperbevelhebber der gewapende macht
is. Veelal behoefde hier de regeering geen speciale bevoegdheden aan den rijksdag te vragen, omdat zij die reeds krachtens de grondwet in tijden van nood
bezat : bovendien zijn hier de ministers niet verantwoordelijk aan den rijksdag,
maar aan den Keizer. En wat nog aan de macht der regeering ontbrak, kon zij
vragen aan den bondsraad, waaraan de rijksdag bij besluit van 4 Augustus 1914
volmacht had gegeven in economische zaken alle gewenschte maatregelen te
nemen; de bondsraad nu, de vertegenwoordiging der bondsregeeringen, stond
steeds aan de zijde der rijksregeering. In Oostenrijk ging het ongeveer evenzoo
en zelfs nog eenvoudiger: reeds sedert einde Juli 1914 nam de keizerlijke regeering alle noodige maatregelen in Cisleithanie; artikel 14 der staatsregeling gaf
haar daartoe het recht ten alien tijde, wanneer de rijksraad niet vergadert; en
men dacht in Weenen er niet aan vooralsnog dit hopeloos verdeelde en altijd
querulante lichaam bijeen te roepen. In Hongarije behoefde de koninklijke
regeering niet zoo ver te gaan; de minister-president, graaf Tisza, beschikte in
het parlement over een groote en sterke meerderheid, zoodat hij met of zonder
machtiging van dat lichaam alle noodige maatregelen kon nemen. Het ligt voor
de hand, dat deze en dergelijke problemen in Rusland niet bestaan: de Czaar
is hier almachtig en kan dus zonder iemands inmenging alle noodige maatregelen voor den oorlog nemen.
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Veel moeilijker was het probleem in de democratisch geregeerde staten. Deze
zijn eigenlijk niet op een oorlogsperiode ingesteld; men moet dus wel bijzondere
maatregelen nemen, gewoonlijk eerst na het uitbreken der crisis. En in den
regel zijn deze maatregelen dan geheel onvoldoende. Men had een voorbeeld
kunnen nemen aan den neutralen staat Zwitserland, die gevaarlijk ingeklemd
lag tusschen de belligerenten. Reeds den 3 Augustus 1914 had hier de nationale
raad aan den bondsraad onbeperkte macht gegeven tot het nemen van alle
maatregelen, noodig voor de beveiliging van het grondgebied, de handhaving
van de openbare orde en de handhaving van het regelmatige economische Leven;
de bondsraad verkreeg bovendien machtiging tot het doen van uitgaven en het
aangaan van leeningen, die hij noodig vond. Zulk een uitgebreide bevoegdheid
heeft geen andere regeering van een neutralen staat tijdens den oorlog kunnen
verkrijgen, ook die van Nederland niet.
Zelfs in de oorlogvoerende democratische landen heeft men het niet aangedurfd de regeering zulke uitgebreide bevoegdheden te verleenen. De openbare
meening was er in den regel niet tegen; zelfs de eenvoudigste democraat kan
begrijpen, dat in oorlogstijd de gewone parlementaire verhoudingen niet kunnen
gelden. Maar de geconstitueerde lichamen geven niet gemakkelijk iets van hun
bevoegdheid en macht prijs ; zij trachten deze integendeel steeds uit te breiden. In Frankrijk, waar de parlementariers zich meer dan elders ook individueel
direct met de regeeringszaken bemoeien, had men in vredestijd al meer dan eens
gepoogd een oorlogsgouvernement te organiseeren; maar de kamer had zulke
ontwerpen altijd ter zijde geschoven en geweigerd tot een grondwetsherziening
in dien geest mede te werken. Wel waren bij speciale wetten enkele bevoegdheden aan de regeering toegekend in geval van oorlog, zoo om de spoorwegen
onder militair gezag te stellen, om requisitien te doen ten bate van het Leger
en om den staat van beleg of te kondigen voor gedeelten of het geheel van het
grondgebied. Wel had de regeering in de laatste jaren voor den oorlog allerlei
maatregelen beraamd voor dit bijzondere geval, maar tot uitvoering waren zij
niet gekomen. Toen men eenmaal voor het feit van den oorlog stond, hadden de
kamers den 4 Augustus 1914 onder den eersten indruk een aantal uitzonderingswetten aangenomen: verleening aan de regeering van het recht om de vrijheid
van drukpers te schorsen ; bevestiging van den staat van beleg zonder beperking
van tijd; machtiging van den minister van financien om uitgaven te doen, zonder
voorafgaande wet en om zich bij decreet middelen te verschaffeD , hetzij door
gelden op te nemen bij de Fransche bank, hetzij door leeningen op korten termijn.
De kamers gaan daarna wel uiteen, maar aan een volledige volmacht voor de
regeering om te doen, wat de nood des lands eischt, wordt evenmin gedacht als
aan een schorsing van het parlementaire stelsel gedurende den oorlog. Integendeel het systeem bleef gehandhaafd; meer dan eens hebben de kamers vergaderd;
eigenlijk geregeld door hebben de senatoren en kamerleden zich in corpore en
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vooral ook individueel met politieke, sociale en militaire zaken bemoeid ; meer
dan eens hebben zij met nadruk ingegrepen; meer dan gewoonlijk hebben zij
zich ook tot tolk gemaakt van vele en velerlei ontevredenheid; m,eer dan eens
heeft de kamer ook een ministerie midden in den oorlog doen vallen, in strijd
met de oude wijsheid, dat het onverstandig is bij het overtrekken der rivier van
paarden te verwisselen. Men kan nalezen in de memoires van Poincare (Au
service de la France), hoeveel hij als president der republiek en ook hoeveel de
regeering telkens te stellen had met moeilijke en lastige senatoren en kamerleden en hoe de bemoeiingen van deze politici de regeering en den president
in ieder geval veel tijd hebben gekost.
Engeland heeft geen grondwet, de inhoud en de verhouding van de macht der
verschillende constitutioneele lichamen berust meer op een geheel van beginselen en tradities dan op wettelijke voorschriften. Daarom kan men zich veel
gemakkelijker aan de eischen van den oorlogstijd aanpassen en zijn de wettelijke
voorzieningen ook eenvoudiger. Ook bestaat in Engeland bij het parlement een
krachtig gevoel van verantwoordelijkheid en een juist inzicht in de eischen van
het oogenblik. Het lagerhuis neemt dan ook reeds den 8 Augustus 1914 de
eerste „defence of the realm act" aan, die den 28 Augustus en den 27 November
door andere wordt gevolgd. Daarbij wordt de regeering of, naar Engelsch formeel staatsrecht, de koning gemachtigd tot allerlei bijzondere maatregelen: hij
kan de vrijheid van drukpers inperken, krijgsraden instellen, de bevoegdheid
van burgerlijke en militaire autoriteiten wijzigen, ten slotte verordeningen
treffen voor de veiligheid en de verdediging van het rijk. Op grond van deze
wetten treffen ook de verschillende departementen voorzieningen, die een
scherpe contrOle van den staat over het geheele economische leven invoeren.
Deze voorzieningen mogen zoo ver gaan, dat daardoor van de bestaande wetten
kan worden afgeweken. Het parlement legt zich, meer dan elders, een heilzame
reserve op in de behandeling der oorlogszaken, die bijna de eenige staatszaken
zijn geworden. Van tijd tot tijd worden aan de ministers vragen gesteld en inlichtingen gevraagd, vooral bij de aanvragen van telkens nieuw oorlogscredieten:
maar ook daarbij houdt zich het parlement binnen de perken, door redelijkheid
en vaderlandsliefde voorgeschreven.
Ook in Belgie worden aan de regeering bij het begin van den oorlog ruime bevoegdheden verleend. In weinig weken wordt evenwel zoo goed als het geheele
Belgische grondgebied door de Duitschers bezet : er bestaat dan geen geregelde
politieke organisatie meer; er is dan alleen nog maar een koning, een regeering en
een Leger: uit den aard der zaak heeft dan de regeering, die te Havre op Fransch
grondgebied is gezeteld, onbeperkte wetgevende en uitvoerende macht.
Het ligt voor de hand, dat in den modernen tijd zulk een ruime gouvernementeele bevoegdheid alleen kan bestaan onder zeer bijzondere omstandigheden en
ook onder de daadwerkelijke of stilzwijgende medewerking van het geheele yolk.
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Op die volkseenheid leggen bij het begin van den oorlog alle staatshoofden den
nadruk; daarop doen zij ook een beroep in de proclamatien, waarmede zij den
zwaren strijd aanvangen. Wij halen als voorbeeld alleen de proclamatie aan van
den president der Fransche republiek, Raymond Poincare, waarin onder anderen dit staat te lezen:„Dans la guerre qui s'engage, la France aura pour elle le
droit, dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunement
meconnaitre l'eternelle puissance morale. Elle sera herolquement defendue par
tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacree, et qui sont
aujourd'hui fraternellement assembles dans une méme indignation contre 1'
agresseur et dans une meme foi patriotique".
In het algemeen hebben de volken aan deze en dergelijke warme oproepen tot
eenheid gehoor gegeven. Men kan dus wel zeggen, dat de nationale eenheid
onder den druk der moeilijkste omstandigheden een feit is geworden. Er zijn
evenwel overal tegenwerkende krachten, internationale en anationale.
De internationale krachten zijn in hoofdzaak die der sociaal-democratie: want
de andere internationale kracht, de katholieke kerk, heeft zich in de ure des gevaars volkomen nationaal gehouden, al blijft het hoofd der kerk zich bewust van
zijn universeele plichten. Daarentegen stonden voor den oorlog de internationale congressen der sociaal-democraten op het standpunt, dat de internationale
plichten gingen boven de nationale; reeds in 1907 had het congres van Stuttgart
aan de arbeidende klasse en haar vertegenwoordigers in de verschillende parlem,enten op het hart gebonden om den komenden oorlog te verhinderen met alle
middelen, die hun daartoe geschikt mochten voorkomen. In 1912 besluit het
congres van Bazel tot een ernstige, maar wage bedreiging, dat regeeringen dienen
te weten, dat zij bij de stemming der arbeidende klasse niet zonder gevaar voor
haar zelf den oorlog zouden kunnen ontketenen. Meer dan eens werd de algemeene werkstaking genoemd als het meest doeltreffende middel om den oorlog
te verhinderen.
Van die bedreiging is in 1914 niet veel terechtgekomen, weinig anders dan
woorden, die in de lucht verstoven. Den 29 Juli 1914, toen de Europeesche
oorlog al zoo goed als zeker was, vergaderde het internationaal socialistisch
bureau te Brussels daar werd besloten aan alle partijbesturen in de landen, die
in oorlogsgevaar verkeerden, aan te bevelen krachtige demonstraties te houden
en „une pression plus energique que jamais" op hun regeeringen uit te oefenen
ten bate van den vrede. Zonder beteekenis was deze oproep niet, maar toch
zonder resultaat. In Petersburg was sedert eenige weken een stakingsbeweging
gaande ; wat kon daaruit voortkomen ? In Parijs heerschte groote opwinding, ook in
verband met den moord op Jaures op den 3o Juli. Ook in Berlijn vreesde de regeering
voor opstootjes; de Keizer sprak al van een meedoogenlooze onderdrukking.
Maar alles liep geheel anders dan men in hoogere kringen vreesde. Overal
lieten de socialisten de vaderlandsche idee boven de internationale gaan: overal
Wereldoorlog 4
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zegden zij hun steun toe aan de regeering. Den 29 Juli ontbood de rijkskanselier
van Bethmann-Hollweg den socialistischen leider Siidekum bij zich en vroeg
hem, of hij kon rekenen op den steun der partij ; denzelfden dag ontving hij een
toestemmend antwoord. Den 3 Augustus besloot de sociaal-democratische fractie
van den rijksdag met 92 tegen 14 stemmen om vOOr de oorlogscredieten te
stemmen. Den volgenden dag worden deze credieten met algemeene stemmen
door den rijksdag aangenomen; de fractie voegt daar aan alleen toe, dat zij geen
veroveringsoorlog wil, maar dat haar streven den vrede is tusschen de volkeren.
In Frankrijk zien wij hetzelfde gebeuren: in de kamer stemmen ook de sociaaldemocraten voor de oorlogscredieten. Den 28 Augustus verklaart het manifest
der partij : „c'est de l'avenir, c'est de la vie de la France, qu'il s'agit aujourd'hui;
le parti n'a pas hesite".
In Louden en in Petersburg zijn de socialisten minder eensgezind. In het
lagerhuis zit de labour-partij met 42 leden. Den 3 Augustus biedt Asquith, de
minister-president, Ramsay MacDonald een zetel aan in het kabinet: hij weigert,
omdat naar zijn meening Engeland neutraal had kunnen en dus ook had moeten
blijven. Maar IVIacDonald vindt geen steun in zijn partij ; de groote meerderheid
van labour steunt de regeering. In Petersburg stemmen een twaalftal socialisten
krachtens hun beginsel tegen den oorlog en dus ook tegen de oorlogscredieten:
maar overigens vindt dit protest geenweerklank. Nergens hebben dus de sociaal-democraten den oorlog kunnen of willen verhinderen. Het internationaal socialistisch
bureau verplaatst zich van Brussel naar Den Haag; voorloopig blijft het werkeloos.
Eigenlijk van meer beteekenis is de vraag, wat de anationalen zullen doen; het
gaat hier om de houding der nationale minderheden: de vrees bestaat, dat zij
zullen weigeren aan den oorlog mede te doen. Zij zijn in alle landen te vinden.
In het Duitsche rijk wonen vijf millioen Elzas-Lotharingers, Denen en Polen,
maar zij missen de middelen om zich te verzetten of te saboteeren ; het politietoezicht is streng en hard. Het Britsche rijk heeft de Ieren, die altijd in de oppositie zijn: maar welk belang heeft Ierland bij een Duitsche overwinning ? Den
3 Augustus 1914 evenwel zegt de leider John Redmond in het lagerhuis zijn
steun aan de regeering toe; ook melden zich heel wat Ieren als vrijwilligers voor
het Leger aan. Maar de regeering is toch niet gerust; het volgende jaar durft zij
den dienstplicht niet in Ierland invoeren; het woelt en gist daar altijd nog; van
de veiligheid is men nooit zeker.
Ook Rusland heeft de kwestie der minderheden, waarvan de regeering niet
geheel zeker is. Van de eigenlijke Russen dreigt natuurlijk geen gevaar; maar
aan de peripherie van het groote rijk wonen 25 a 30 millioen anderen. Met name
de westgrens is daardoor weinig veilig: daar wonen een millioen Roemenen,
negen millioen Polen, vier millioen Letten, Esthen en Litauers, drie millioen
Finnen, die in den Rus alleen den onderdrukker zien: zij wonen bovendien in
streken, die gemakkelijk en waarschijnlijk het oorlogsterrein zullen worden: de
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Finnen en Esthen wonen bovendien voor de poorten van Petersburg. In de
westelijke provincies wonen bovendien de meerderheid der vijf millioen Joden
van het Czarenrijk: het is de vraag, Welke in den oorlog hun houding zal zijn.
Oostenrijk is er van alle staten het gevaarlijkst aan toe: er zijn hier niet alleen
minderheden, maar geheel Oostenrijk en Hongarije bestaat alleen en uitsluitend
uit minderheden. Hier zijn wel de Duitschers en de Hongaren de domineerende
volken, maar tegen deze overheersching komt hoe 'anger hoe meer verzet. De
natonale minderheden, de Czechen in Bohemen, de Polen en Ruthenen in
Galicie, de Roemenen in Zevenbergen, de Slovaken in Hongarije, de Slovenen,
Kroaten, de Bosniers en Dalmatiers in het zuiden, de Italianen in Istrie en
Trentino, om van kleinere groepen niet te spreken, zijn eigenlijk alle en
altijd in latent en sours in acuut verzet tegen de monarchie. Natuurlijk is het
niet dadelijk in 1914 tot daadwerkelijk verzet gekomen; er zijn naast de
middelpuntvliedende krachten ook middelpuntzoekende krachten werkzaam:
de dynastie, de centrale administratie, leger en vloot, economische belangen,
ten slotte de lange historische traditie, die alle zijn samenbindende factoren. Maar in den loop van den oorlog en naarmate deze zwaarder doet
lijden, komt men in steeds scherper verzet tegen de centralisatie, die geen
enkel voordeel, maar enkel nadeel schijnt mede te brengen : een van de symptomen daarvan is al spoedig de desertie uit het leger naar den vijand, die veelal
niet al te moeilijk is in den strijd. Maar voorloopig komt dat nog niet voor.
Men kan zeggen, dat, zoowel in Oostenrijk als elders, de mobilisatie vlot en regelmatig verloopt, haast boven verwachting. Eigenlijk verwacht men overal een
snel verloop van den oorlog. Eerst als het uitzicht op een langdurigen oorlog zich
gaat openen, als al de rampen van een lange krijgsperiode zich doen gevoelen,
worden de nationale krachten zwakker en worden krachten openbaar, die niet
alleen aan den oorlog een einde kunnen maken, maar ook aan het bestaan van
sommige sterk bedreigde staten.
Het spreekt van zelf, dat in den oorlog het woord in de eerste plaats is aan de
militairen. Maar natuurlijk hebben zij niet alleen het woord; ten slotte zijn leger
en vloot machtsmiddelen van den staat, waarover in hoogste instantie de regeering heeft te beschikken. Wel is de verhouding van regeering en opperbevel wel
eens moeilijk, omdat de militairen toch altijd de uitvoerbaarheid van de door
de regeering gewenschte maatregelen moeten beoordeelen, maar daar staat
tegenover, dat de militairen weer moeilijk de politieke en diplomatieke factoren
en mogelijkheden kunnen beoordeelen. Daarnaast is er een actie der regeeringen,
die geheel buiten de bevoegclheid en ook veelal buiten den gezichtskring der
militairen valt ; dit is de diplomatie. De diplomatie moet er in oorlogstijd naar
streven de politieke voorwaarden voor den oorlog zoo gunstig mogelijk te
scheppen. En haar voornaamste actie moet zijn om bondgenooten te winnen en
deze of te houden van de zijde van den vijand.
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Bij het begin van den oorlog is het getal neutralen nog vrij groot: alleen
Duitschland, Oostenrijk, Rusland, Frankrijk, Belgie en Engeland zijn met elkander in oorlog: de andere staten en volken zijn neutraal, het is juist de vraag,
of zij het zullen blijven. Er zijn staten, die principieel neutraal zijn, ook omdat
zij niets van den oorlog hebben te verwachten of te hopen en daarentegen alles
hebben te vreezen: in den regel is hier de stemming vredelievend, zelfs pacifistisch. Maar er zijn ook andere staten, die de kat uit den boom wenschen te zien
en een gunstige gelegenheid willen afwachten om daadwerkelijk in den oorlog
in te grijpen en zoo hun eigen belang te dienen; zij zien in de toekomst de kans
schoon om hun slag te slaan door zich aan te sluiten bij de partij, die hun de
meeste voordeelen kan aanbieden: het gaat hier veelal om lang gekoesterde
rationale aspiraties. Er zijn ten slotte ook neutralen, die in den grond niet neutraal zijn, maar die zich goed- of kwaadschiks tot partijkiezen laten dwingen:
het kan ook gebeuren, dat deze door den loop der militaire gebeurtenissen zelf
in den oorlog worden betrokken. Maar in alle gevallen hangt het, uit den card
der zaak, ervan of hoeveel men zich wil laten welgevallen. Er zijn neutralen,
die naar een aanleiding zoeken om in te grijpen; er zijn ook omgekeerd neutralen, die zich de uiterste beleedigingen, krenkingen en schaden laten welgevallen, omdat zij in den oorlog het ergste kwaad voor hun welvaart zien.
Tot deze laatste groep kan men de meeste noord-Europeesche landen rekenen.
Nederland ligt natuurlijk zeer gevaarlijk ingeklemd tusschen verschillende oorlogvoerende landen: bovendien ligt Zuid-Limburg in de invalszone van het
Duitsche Leger. Vroegere veldtochtplannen hielden ook rekening met een doortocht der Duitsche troepen door het smalle Zuid-Limburg. Dat wordt bij het
begin van den oorlog ook nog gevreesd, ook buiten Nederland. Reeds den 4
Augustus 1914 geeft de Britsche regeering aan de Nederlandsche te verstaan,
dat zij bereid is alle medewerking te verleenen, mocht de zelfstandigheid van
Nederland worden bedreigd. Maar deze onafhankelijkheid wordt door het
Duitsche rijk niet bedreigd; het heeft er geen belang bij een ingrijpen van Engeland in Nederland uit te lokken, was het maar alleen in den vorm van een blokkade der Hollandsche kust: voor den invoer van grondstoffen en voedingsmiddelen rekent de Duitsche regeering op den invoer van de neutrale haven Rotterdam, nu de Duitsche havens al spoedig zijn geblokkeerd. Zij wil ook de Nederlandsche neutraliteit eerbiedigen, omdat zij er op rekent, dat deze om verschillende redenen welwillend zal zijn.
De drie Scandinavische staten hadden in 1914 zeer verschillende belangen en
ook zeer uiteenloopende sympathian, Noorwegen, dat een Engelsche koningin
heeft, is bovendien door economische bander sterk aan Engeland verbonden.
Denemarken weifelt: het bewaakt de toegangen tot de Oostzee en is door economische belangen aan Duitschland verbonden. Maar er is geen sympathie voor
Pruisen, dat in 1864 Sleeswijk-Holstein aan het Deensche vaderland heeft ont-
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nomen: men vreest Duitschland en heeft er daardoor ook geen genegenheid
voor. Als de Duitsche regeering den 5 Augustus 1914 het gouvernement van
Kopenhagen verzoekt of Bever beveelt de zeeengten met mijnen af te sluiten en
dus de Britsche vloot den toegang tot de Oostzee af te snijden, durft Denemarken dat natuurlijk niet weigeren; het kan dat ook niet. In Zweden daarentegen
bestaat in allerlei kringen sterke sympathie voor Duitschland, ook uit vrees voor
Rusland. Dat ging uit den aard der zaak niet zoo ver, dat Zweden de zijde van de
centralen koos. Evenmin is het de entente gelukt Zweden uit zijn neutraliteit te
lokken. Trouwens reeds den 4 Augustus 1914 hadden de drie noordsche rijken
hun neutraliteit in den reeds uitgebroken oorlog geproclameerd.
De wederzijdsche diplomatie der oorlogvoerenden kon evenmin vat krijgen
op Zwitserland. Van den aanvang af had ook hier de regeering uiting gegeven
aan haar vasten wil om de neutraliteit te bewaren; zij is aan dat beginsel blijven
vasthouden, hoezeer Zwitserland, ingeklexnd tusschen de strijdende partijen en
afgesloten van de zee, in steeds moeilijker positie kwam te verkeeren. Dat geldt
ook van Spanje, dat geen of weinig belang had om zich in het groote Europeesche
conflict te rnengen. Het is waar, dat Spanje door betrekkingen van vriendschap
aan Frankrijk was verbonden, vooral nadat de Marokkaansche kwestie door verdragen was geregeld. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat koning Alfonso XIII
een jaar voor den oorlog te Parijs aan de Fransche regeering had verklaard, dat
Spanje „lui vivant" nooit met de republiek in confict zou komen. Geen wonder
dus, dat het Spaansche gouvernement reeds den 1 Augustus 1914 zijn neutraliteit proclameerde, met de toch wel eigenaardige toevoeging, dat Frankrijk geheel
kon vertrouwen „a l'attitude amicale de 1'Espagne dans le conflict". Voor de
republiek was deze verklaring van groot belang; zij kon nu haar troepen van de
Pyrenaeen terugtrekken en deze elders inzetten. Portugal was door eeuwenoude
banden van vriendschap en handel met Engeland verbonden. Het is dus haast
natuurlijk, dat de regeering te Lissabon, nog voordat de oorlog was uitgebroken,
te Londen liet zeggen, dat zij met Engeland „en pleine cooperation" Wilde
samenwerken. Maar de Britsche regeering, die blijkbaar van dit bondgenootschap
meer last dan dienst verwachtte, liet aan de Portugeesche regeering beleefd
weten, dat „pour le moment" haar medewerking niet noodig kon worden
geacht.
Veel moeilijker en ingewikkelder was de houding van Italie. Dit koninkrijk
was sedert 1882 door allianties aan Duitschland en Oostenrijk verbonden; maar
deze allianties waren zuiver defensief, zoodat bij een offensief der bondgenooten
Italie altijd nog de vrije keuze van handelen had behouden. Het was in 1914
dan ook vrij zeker, dat de Italiaansche regeering van die vrijheid zou gebruik
maken. In den loop der jaren was de houding van Rome ten opzichte van de
triple alliantie altijd min of meer twijfelachtig geweest: met Oostenrijk waren er
altijd moeilijkheden over den Balkan, waar beider belangen op elkander botsten.
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Met Duitschland waren er eigenlijk geen contrasteerende belangen: maar Italie
had het grootste belang bij de vriendschap van Frankrijk en vooral bij die van
Engeland; daarvan hing voor een groot deel zijn machtspositie in de Middellandsche Zee af. Bovendien had Italie zich in 1912 meester kunnen maken van
Tripolis en van Rhodus en de Dodekanesus, natuurlijk ten nadeele van Turkije,
dat eng aan het Duitsche rijk was verbonden. Dat Italie aan de zijde van Duitschland en Oostenrijk ten strijde zou trekken tegen Frankrijk en Engeland, was
van den aanvang af niet zeer waarschijnlijk. Het argument om neutraal te blijven
lag voor de hand. Oostenrijk had den 28 Juli 1914 aan Servie den oorlog verklaard: de monarchie was dus in het offensief en Italie was door geen traktaat
verder gebonden.
Maar er was ook nog iets anders. Den 3 Augustus 1914 proclameerde de
regeering van Rome haar neutraliteit in het uitgebroken conflict, wat niemand
kon verwonderen. Doch wel eigenaardig was de motiveering, dat namelijk
Oostenrijk had geweigerd aan Italie compensaties te geven voor zijn medewerking, waarvan artikel 7 van het traktaat van alliantie sprak. In de eerste
dagen van het conflict had de Duitsche Keizer beproefd Italie in den strijd te
betrekken door te Weenen pressie uit te oefenen om aan Rome voldoening te
geven. Dat is begrijpelijk, maar even begrijpelijk is het, dat de OostenrijkschHongaarsche regeering er niet aan kon denken reeds nu b.v. Trentino af te
staan. In denzelfden tijd, dat deze onderhandelingen gaande waren, klopte
Italie bij de entente aan om deze te polsen, wat het van die zijde had te hopen en
te verwachten, wanneer het tegen de centralen partij koos. Den 3 Augustus werd
de Russische minister Sazonov door den Italiaanschen gezant gepolst over het
verkrijgen van „une situation preponderante" in de Adriatische Zee. Petersburg
geeft de vraag door naar Parijs en Londen. Voorloopig gaat men er niet op in;
maar de entente weet nu, hoe Italie is te winnen.
De Balkanstaten zijn natuurlijk meer onmiddellijk bij het groote conflict
betrokken. De beide Balkan-oorlogen van 1912 en 1913 hadden de kaart en
daarmede de politieke verhoudingen geheel veranderd. De vrede van Boekarest
van io Augustus 1913 had Turkije teruggedrongen naar den zuid-o osthoek van
het schiereiland. Roemenie had zijn positie zeer versterkt en ook Montenegro:
een nieuwe staat, Albanie, was gevormd. Maar het meest hadden Servie en
Griekenland geprofiteerd: beide hadden hun gebied zeer sterk uitgebreid. Behalve Turkije was Bulgarije de verliezende partij geweest: geen wonder, dat juist
deze twee staten op een gelegenheid vigileerden om zich te herstellen. Die gelegenheid zou nu komen, toen Oostenrijk aan Servie den oorlog had verklaard:
wat ook de uitkomst van dien krijg zou zijn, in ieder geval zou de status op den
Balkan worden verschoven: alle bepalingen van den vrede van Boekarest zouden
onzeker worden en moeten worden herzien; er rezen allerlei mogelijkheden.
Het ligt dus voor de hand, dat de diplomatie zoowel van de centralen als van
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de entente in den Balkan alle hefboomen inzet : hier kan althans de oorlog aan
het oostelijk front worden beslecht. Het is dus van het uiterste belang deze staten
en volken te winnen. Turkije is wel verslagen, maar het bezit nog een groot deel
van West-Azie en heeft daar nog een groot reservoir van soldaten; de Turksche
militair is bovendien moedig en gehard. Roemenie is ook militair van waarde,
zooals de tweede Balkan-oorlog had bewezen. Griekenland en Bulgarije wegen
ongeveer tegen Servie op in militaire kracht. Het Bulgaarsche Leger is allicht
beter en sterker dan het Grieksche; maar Griekenland heeft een vloot, waarmede
men ook moet rekenen.
Politiek en diplomatiek zijn de verhoudingen aldus. Oostenrijk en dus ook
Duitschland zijn in oorlog met Servie. Roemenie had in 1883 met Oostenrijk een
defensieve alliantie gesloten; dit traktaat verplicht haar om militaire hulp te
verleenen, wanneer de dubbelmonarchie „sans provocation directe de sa part"
wordt aangevallen in een aan Roemenie grenzend gedeelte van haar grondgebied .
Nu slaat deze clausule niet op den Oostenrijkschen oorlog met Servie en zoo kon
Roemenie, evenals Italie, constateeren, dat de casus foederis niet aanwezig was.
Dat kwam de regeering te Boekarest ook niet ongewenscht: immers onder den
invloed van de groeiende Oostenrijksche sympathieen voor Bulgarije bego n
Roemenie meer en meer de entente te naderen. Bovendien heeft Boekarest ook
als Italie zijn irredentistische wenschen, die eensdeels gaan naar den kant van
Bessarabie, dat Russisch is, anderdeels naar de zijde van Zevenbergen, de
Boekowina en het Banaat, die bij Hongarije en Oostenrijk behooren. In de last ste dagen voor Juli 1914 worden dan ook aan Boekarest allerlei verleidelijk e
beloften gedaan: de centralen bieden Bessarabie aan, de entente Zevenbergen,
natuurlijk juist dat, wat de tegenpartij bezit. In Boekarest stelt de regeering de
beslissing voorloopig uit: den 3 Augustus 1914 heeft een zeer onstuimige kroon raad plaats, waar tegen den zin van den koning, die een Hohenzollern is, besloten
wordt neutraal te blijven. Tenminste voorloopig: want een land met zooveel
politieke aspiraties zal de gelegenheid toch wel niet laten voorbijgaan om, die in
vervulling te doen gaan. Er is ook voortdur end binnenlandsche strijd over deze
vragen: er is de openbare meening en er zijn invloedrijke partijen, die zeer tegen
Oostenrijk zijn geporteerd ; er is de koning, die met een kleine partij aan het
bondgenootschap met de centralen wil getrouw blijven. Karel I heeft niet kunnen
doorzetten, dat het laatste gebeurde, maar hij is sterk genoeg om te verhinderen,
dat Roemenie zich bij de entente aansluit. Maar als hij komt te vallen, is de beslissing eigenlijk al genomen.
Griekenland heeft groote gedeelten van Macedonie ingelijfd, na de Balkanoorlogen ook gebieden, waarop Bulgarije aanspraak had gemaakt. De Grieken
willen nog meer veroveren ; zelfs hebben zij het ideaal van de verovering van
Konstantinopel, de oude residentie van den Griekschen Keizer: een conflict
van Turkije en Griekenland hangt dus in de lucht. En dan is er nog de alliantie
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van Griekenland en Servie van 1 Juni 1913 voor den tweeden Balkanoorlog.
Het ligt dus voor de hand, dat Griekenland zich bij de entente zou aansluiten,
die immers om Servie in den oorlog ging. In Athene is dan ook de ministerpresident Venizelos voor aansluiting bij Servie en dus bij de entente. Maar hij
vindt verzet bij koning Konstantijn, die de zwager is van den Duitschen Keizer
en die grooten eerbied en zelfs vrees heeft voor de macht, de overmacht van
het Duitsche rijk. Zonder twijfel heeft Venizelos de meerderheid van de kamer
en ook van het yolk achter zich. Maar tot een beslissing kwam het in Athene
daardoor ook niet onmiddellijk. Toen einde Juli 1914 Servie met een beroep
op de alliantie van een jaar te voren de hulp van Griekenland inriep, antwoordde
Venizelos, dat hij Servie stellig zou steunen tegen Bulgarije, maar niet tegen
Oostenrijk: zoolang Bulgarije neutraal bleef, zou ook Griekenland neutraal
blijven; alleen tegen Bulgarije zou het „tout son devoir d'ami et d'allie" vervullen. Tegelijkertijd trachtte de Duitsche Keizer den koning zoowel door
dreigementen als door vleierijen aan de zijde der centralen te trekken: 'mar
Konstantijn is verstandig genoeg om in te zien, dat een toetreding van zijn rijk
tot de centralen onmiddellijk de blokkade en erger van de Engelsche en Fransche vloten over Griekenland zou tengevolge hebben. Voorloopig zijn dus de
koning en het ministerie het eens: Griekenland zal neutraal blijven.
Bulgarije daarentegen, verslagen in den tweeden Balkanoorlog, zint natuurlijk
op revanche: het wil de Dobroedsja op Roemeniè en Macedonie op Griekenland
heroveren. In de Oostenrijksch-Servische spanning, gevolgd door den oorlog,
ziet het natuurlijk een gelegenheid oxn althans een deel van zijn wenschen te
vervullen. De centrale xnogendheden weten dat en trachten Czaar Ferdinand
voor zich te winnen: reeds den 29 Juli 1914 bieden zij te Sofia een alliantie
aan. Rusland doet daarna een beroep op de nude traditioneele vriendschap en
stelt territoriale winsten in het vooruitzicht. Dat heeft tengevolge, dat Bulgarije
zijn neutraliteit voorloopig bewaart, zij het een „neutralite d'attente". Maar het is
wel zeker, dat het de gelegenheid zal aangrijpen om zijn slag in Macedonie te slaan.
Turkije wordt door dezelfde gevoelens bezield. De Jong-Turken, die sedert
1909 hier regeeren, neigen van den aanvang of tot de centralen; zij beschouwen,
niet ten onrechte, Duitschland als de sterkste militaire macht der wereld. En
in het geheim is de sultan reeds de bondgenoot, nog voordat de oorlog is uitgebroken. Reeds den 22 Juli 1914, nog voor het Servische ultimatum, biedt
Enver-pacha aan den Duitschen Keizer de Turksche alliantie aan. Door het
persoonlijk ingrijpen van den Keizer Leiden de onderhandelingen tot een resultaat: reeds den 2 Augustus wordt het verdrag geteekend, dat natuurlijk tegen
Rusland is gericht. Toch wordt de Porte niet onmiddellijk in den oorlog betr okken: in Konstantinopel durft men dat nog niet aan, militair is men nog
niet gereed, aan Engeland verklaart de grootvizier, dat Turkije neutraal zal
blijven. Het is maar de vraag, voor hoelang.

HOOFDSTUK III

De veichocht van 1914
Van den aanvang van den oorlog af zijn er drie fronten: in het westen, in het
oosten en in het zuid-oosten. Het westfront strekt zich uit van de Noordzee
tot de Zwitsersche grens; hier staan de Duitschers tegenover de Franschen, de
Belgen en de Engelschen. Het oostfront loopt van de Oostzee naar de Roemeensche grens: hier staan de Duitschers en de Oostenrijkers tegenover de Russen.
Het zuidoostfront is aan den Donau en de Save; hier wordt de strijd gevoerd
tusschen Oostenrijkers en Serviers. In deze situatie hebben de centralen het
groote voordeel, dat zij geregeld contact met elkander hebben en dat hun
linie dus een eenheid was. In alle voorkomende gevallen kunnen zij snel troepen
verplaatsen van het eene front naar het andere, al naar het wordt vereischt door
oorlogsnoodzaak. Dit groote voordeel mist de entente zoo goed als geheel. Het
oostelijk front is geheel gescheiden van het westelijk: daar de Sont evenzeer is
afgesloten als de Dardanellen, kan Rusland zijn bondgenooten niet te hulp
komen en evenmin omgekeerd Engeland en Frankrijk Rusland: alleen de Lange
weg door de Noordelijke IJszee en de Witte Zee is nog open, maar is praktisch
weinig bruikbaar. Bij de entente bestaat niet die eenheid van bevelvoering, die
feitelijk van den aanvang van den oorlog af bij de centralen bestaat: daar neemt
Duitschland al spoedig de leiding. Bij de entente voorloopig niets van dien
acrd: eerst in de laatste periode van den oorlog wordt aan het westfront de
zoo noodige eenheid verkregen onder leiding van maarschalk Foch. Het
Servische en het Belgische leger staan bij het begin van den oorlog geheel
op zich zelf.
Het groote voordeel van centralisatie en concentratie, dat de centralen
bezitten, is natuurlijk reeds Lang voor den oorlog overwogen, het geheele veldtochtplan is daarop gebaseerd. Dat is het beroemde plan-Schlieffen, zoo genoemd naar den chef van den generalen staf, die het heeft uitgewerkt: sedert het
begin der twintigste eeuw ligt het plan in Berlijn gereed. In tegenstelling met
wat vroeger wel werd beraamd zal Duitschland in het oosten slechts een geringe krijgsmacht, 9 divisies, concentreeren: voor de overige defensie daar zal
het Oostenrijksche leger zorgen, voor zoover het niet tegen Servie moet optreden:
dat alles is mogelijk, ox-ndat het Russische leger eenige weken noodig heeft
om zich in slagorde te stellen: hier is het gevaar dus niet eminent. In den
tusschentijd is dan de beslissing in het westen verkregen. Duitschland werpt
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de groote massa van zijn leger — 78 divisies — op Frankrijk. Maar de Fransche
oostgrens is zoo goed versterkt, dat een doorbraak daar langen tijd zou vergen:
en een snelle beslissing is met het oog op het oostfront noodzakelijk. Een
essentieel onderdeel van het plan-Schlieffen is dan ook de doortocht door
Belgie, dus de schending der Belgische neutraliteit. De chef van den Duitschen
generalen staf, Schlieffens opvolger, Helmuth von Moltke, die het plan van zijn
voorganger had overgenomen, rekende op deze wijze in zes weken met de Franschen gereed te kunnen komen en daarna de geheele kracht van het Duitsche
leger in te kunnen zetten tegen Rusland. Men verwachtte dan ook in Duitschland tegen kerstmis met alles gereed te zijn. Het is inderdaad geheel anders
geloopen !
Natuurlijk begreep Moltke ook wel, dat aan dit goed doordachte plan gevaarlijke kanten waren verbonden. Zoolang de beslissing in het westen niet was
verkregen, was het oostfront betrekkelijk zwak. Eigenlijk kwam alles hier aan op
Oostenrijk: maar dit moest dan ook eerst een snelle overwinning behalen op
Servie of dit land met een kleine macht in bedwang houden. Maar ook zoo bleven
de aan het oosterfront beschikbare troepen nog vrij gering of althans zwak:
9 Duitsche en 41 Oostenrijksche divisies zouden hier in een Lange frontlijn
komen te staan tegenover het Russische leger, dat zelfs kon worden opgevoerd
tot 150 divisies: maar als hier slechts zoo divisies te velde werden gebracht, dan
waren de centralen toch sterk in de minderheid.
In het westen was de verhouding voor de centralen natuurlijk veel gunstiger.
Hier kunnen 78 Duitsche divisies optreden tegen 82 vijandelijke, namelijk 71
Fransche, 5 Engelsche en 6 Belgische, maar onder drie verschillende kommando's. Hier was dus alle kans, dat de eerste Duitsche stoot zal gelukken. De
Duitsche legermacht staat in twee ongelijke deelen: het Elzas-Lotharingsche
front van 14 divisies, die voornamelijk defensief op de plaats rust blijven staan;
maar daarnaast het veldleger van 54 divisies, dat, met Thionville als spil, den
grooten opmarsch door Belgie en Frankrijk zal inzetten. Daartegenover verwacht men alleen te zullen stuiten op de zwakke Belgische en Britsche legers en
slechts een gedeelte van het Fransche leger. De groote Duitsche legermacht
zal de verbonden legers eerst naar het zuiden, dan naar het zuidoosten terugdringen: in de buurt van de boven-Seine kan daarna de volledige omsingeling
van de entente-legers tot stand komen: daarmede is dan de oorlog in het westen
ten einde. Overziet men dit plan, dan begrijpt men ook, hoe het kwam tot den
slag aan de Marne en waarom deze zoo beslissend is geweest: feitelijk toch heeft
deze slag reeds in September 1914 den wereldoorlog beslist. Dat niet te hebben
begrepen, althans niet te hebben willen begrijpen, is de Cardinale fout van de
Duitsche legerleiding en daardoor ook van de Duitsche regeering en ten slotte
van het Duitsche yolk geweest.
Wat hebben nu de generale staven van de entente tegen dit groote plan te
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stellen of liever, wat hebben zij daartegenover gesteld ? Natuurlijk was de
Fransche legerleiding wel op de hoogte van de Duitsche plannen, al kende men
misschien niet alle bijzonderheden. Ook in Petersburg wisten de militairen,
wat zou gebeuren. Bij de herhaalde besprekingen van de Fransche en de
Russische officieren vOOr den oorlog stond altijd voorop, dat de vijand „lancers
la xnajeure partie de ses forces contre la France". Daartegen bestond een
effectief middel: een krachtig offensief van Russische zijde en dat wel zoo snel
mogelijk, desnoods nog voordat de mobilisatie en concentratie van het Russische
Leger is voltooid: dan zal Duitschland genoodzaakt zijn zijn legermacht in het
oosten te versterken en daarom die in het westen te verzwakken; het offensief
tegen Frankrijk wordt dientengevolge misschien onmogelijk, in ieder geval zeer
belemmerd. In overeenstemming met deze Fransche wenschen had dan ook de
Russische legerleiding een plan van aanval gemaakt : ongeveer drie weken na
de oorlogsverklaring zou Rusland 74 divisies aan zijn westgrens kunnen opstellen: 45 tegen Oostenrijk en 29 tegen Duitschland. Vooral tegen OostPruisen zal de aanval zoo spoedig mogelijk worden ingezet, die dan kan samenvallen met de eerste groote slagen in Frankrijk.
Wat zal Frankrijk zelf doen ? De generale staf wil den Duitschen aanval
beantwoorden, misschien wel voorkomen door een offensief. Maar daarbij
begaat hij een groote fout. Hoewel hij zeer goed op de hoogte is — al sedert
1904 — van de Duitsche plannen om, door Belgie te trekken, is hij overtuigd,
dat de rechtervleugel niet over de Maas zal komen. Men meende naxnelijk in
Parijs, dat de Duitschers niet tegen Brussel zouden oprukken en vooral niet de
Vlaamsche kust zouden bezetten; bleven zij achter de Maas, dan zou Belgie met
een protest kunnen volstaan en zou Engeland neutraal kunnen blijven. Men
betwijfelde bovendien, of de Duitschers wel voldoende troepen zouden hebben
om de geheele beweging, met Thionville als spil, volgens het plan-Schlieffen uit
te voeren. Op deze gronden had de Fransche staf besloten tot twee offensieven
— het plan XVII: het eene beneden Toul tusschen de Vogezen en de Moezel;
het andere benoorden de lijn Verdun — Metz in de richting van Saarbriicken: dit
tweede offensief zou dan ook in geval de Belgische neutraliteit zou zijn geschonden, kunnen worden voortgezet in de richting van Florenville in Belgisch
Luxemburg.
Natuurlijk kon van die plannen van Joffre — chef van den generalen staf,
in 1914 opperbevelhebber — niets komen, zoodra het bleek, dat het groote
plan Schlieffen volledig werd uitgevoerd. Het is inderdaad uitgevoerd, maar
ten slotte is de uitvoering mislukt en kwam, Duitschland in het defensief te
staan; de langdurige en destructieve loopgravenoorlog begon.
Het is waar, het eerste gedeelte van den Duitschen opmarsch voltrok zich
met een volmaakte regelmaat, zooals trouwens was te verwachten. De stelling
van Luik, hoewel sterk gebouwd door Brialmont en dapper en hardnekkig ver-
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dedigd door Leman, wordt reeds den 13 Augustus door de Duitsche artillerie
doorbroken: de Maas-linie is daarmede geforceerd. Dan kan het eerste leger
Brussel bezetten en vandaar doortrekken naar het zuiden naar Bergen en naar
Maubeuge: het tweede leger trekt van Luik uit over Namen langs de Sambre.
Intusschen houden het zesde en het zevende leger de Saarlinie bezet. Tengevolge van het geslaagde Duitsche offensief moet het Belgische leger terugtrekken:
maar in plaats van zich in de richting van het zuidwesten naar de Fransche grens
te bewegen, zooals Joffre terecht had gewild, trekt het terug in de rationale
redoute, de vesting Antwerpen. Hier zit het gevangen als in een muizenval,
waaruit bijna geen ontkomen mogelijk is. Dat Antwerpen half October in de
harden der Duitschers valt, is dan ook niet verwonderlijk; het is eerder zeer
bijzonder, dat een groot gedeelte van het Belgische leger met den koning, de
regeering en den generalen staf, nog naar Vlaanderen weet te ontkomen.
Intusschen zijn de Duitschers verder langs verschillende wegen Frankrijk
binnengerukt. Joffre heeft nog zijn twee offensieven willen doorzetten: den 18
Augustus dringen inderdaad de Fransche legers in Duitsch Lotharingen en in
Belgisch Luxemburg door. Maar op beide terreinen worden zij door sterke
Duitsche troepenmachten tegengehouden. Wat hier is gebeurd, was een onderdeel van de groote „bataille des frontieres", de grenzenslag, die vier dagen
aanhoudt en die overal met den terugtocht der Franschen moet eindigen.
Overal en telkens loopen de Fransche divisies gevaar om te worden omsingeld;
het eenige middel om aan de manning te ontkomen is de terugtocht: er is
van een Fransch offensief geen sprake meer: overal hebben de Duitschers de
leiding. Den 27 Augustus geeft Moltke de algemeene order tot vervolging uit:
de doelpunten van deze vervolging worden aangegeven: het eerste leger zal
oprukken naar de samenvloeiing van de Oise en de Seine, het tweede naar
Laon en La Fere, het derde, het vierde en het vijfde naar Château-Thierry,
Epernay en Chalons-sur-Marne. Groote snelheid wordt aanbevolen, binnen zes
weken moet alles volgens Moltke afgeloopen zijn.
Maar het is al spoedig duidelijk, dat er iets hapert. Voor het beleg van Maubeuge moeten drie divisies achterblijven. Maar bovendien onttrekt Moltke niet
minder dan twee legercorpsen of vier divisies aan den rechtervleugel van het
oprukkende leger: er zijn namelijk berichten ingekomen van het oosten: de
Duitsche troepen hebben zich in Oost-Pruisen op de Weichsel moeten terugtrekken: het is dringend noodig, dat er versterkingen naar het oosten gaan.
Overtuigd, dat de slag in Frankrijk al gewonnen is, zendt Moltke de gevraagde
divisies weg. Een zware beslissing, maar een, die tevens een groote font was. Niettegenstaande deze verzwakking zet het Duitsche leger in een breede linie den
opmarsch in Noord-Frankrijk voort. De rechtervleugel, het eerste leger onder
Von Kluck en het tweede onder Von Billow zetten alles erop om, hun doel te
bereiken; de omsingeling van den Franschen linkervleugel. Om dat doe! te
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bereiken, aarzelen zij zelfs niet 0m, af te wijken van de gegeven orders: het eerste
leger, in plaats van naar Pontoise op te rukken, richt zich naar het zuiden en
later naar het zuid-oosten ; het tweede leger marcheert niet naar Laon, maar naar
Reims. Moltke, geplaatst voor een voldongen feit, moet dat alles wel goedkeuren.
Tot driemaal toe meenen Kluck en Billow te zijn geslaagd. Den 26 Augustus
verslaat Kluck het eerste Engelsche corps bij Le Cateau, maar de Britten weten
te ontsnappen. Den 29 valt Lanrezac de Duitsche legers aan bij St. Quentin:
maar na eenig succes moet hij tOch wijken ; intusschen weet hij de Aisne over
te komen en zoo aan den dreigenden greep van Von Kluck te ontkomen. Ten
derden male, den 31 Augustus, gelooft deze de Franschen te kunnen omsingelen;
hij stuwt zijn leger door het dal van de Ourcq naar de Marne op om nog voor
den vijand de bruggen bij Chateau-Thierry te bezetten. Maar dezen keer komt
hij te laat : ook nu mislukt de omsingeling.
Integendeel is door dezen laatsten aanval van Von Kluck diens eigen positie
zeer gevaarlijk geworden: hij had er blijkbaar niet op gelet, dat op zijn rechterflank het groote verschanste kamp van Parijs hem nu ernstig bedreigt. Moltke
zag het gevaar en trachtte het te bezweren door den 2 September de order uit
te geven om de Franschen zoo ver mogelijk van Parijs af te drijven in zuidoostelijke richting; de flankdekking tegen Parijs wordt opgedragen aan het eerste
leger onder Von Kluck. Daardoor meent hij de zaak in het westen te hebben
gewonnen. Hij verheugt zich daarin des te meer, omdat er goede berichten uit
het oosten komen. Het gevaar voor Oost-Pruisen is bezworen: Hindenburg,
aan het hoofd van de Duitsche legers daar gesteld, heeft van 27 tot 3o Augustus
de Russen onder Samsonow in den vierdaagschen slag bij Tannenberg verslagen : de roem van Hindenburg als den bevrijder des vaderlands is sedert
onwrikbaar gevestigd. Reeds eerder hadden de Oostenrijkers het offensief in
zuidelijk Polen genomen: bij Krasnik hebben zij de Russen den 23 Augustus
verslagen, eenige dagen daarna bij Komarov: zij marcheeren daarna op Ivangorod af. Deze overwinningen zijn natuurlijk nog niet definitief, maar zij geven
gegronde hoop voor later, ook bij Moltke.
Maar de Duitsche opperbevelhebber rekende niet op het Fransche offensief.
Hij zag het groote gevaar van Klucks positie aan de Marne. Maar ook het Fransche opperbevel was zich daarvan bewust geworden en nam dienovereenkomstig
zijn maatregelen. Reeds den 25 Augustus was men daar begonnen den linkervleugel belangrijk te versterken teneinde zoo de flank van het oprukkende
Duitsche leger aan te tasten: een nieuw leger onder Maunoury wordt gevormd
in de buurt van Amiens. In verband met de ontwikkeling van het Duitsche
offensief werd dit leger verplaatst in het kamp van Parijs: daardoor kon Joffre
op het oogenblik, dat Von Kluck de Marne aanviel, in het kamp van Parijs over
zeven, weldra over negen divisies beschikken, behalve de zes divisies territorialen,
die daar ook lagen. Al deze troepen vormen een bedreiging voor de flank van
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het leger van Von Kluck: zij zijn bovendien numeriek in de meerderheid.
Niettegenstaande deze bedreiging is Von Kluck de Marne overgetrokken op
verschillende plaatsen: alleen het vierde corps liet hij aan de Ourcq achter ozn
hem te dekken.
In deze omstandigheden neemt Joffre den 4 September het besluit den grooten
slag, waarnaar iedereen al Lang had uitgezien, te slaan. In den laten avond
wordt deze order uitgevaardigd : „il convient de profiter de la situation aventuree
de la I re armee allemande pour concentrer sur elle les efforts des armees
alliees d' extreme gauche". Den 5 zouden de voorbereidende bewegingen
worden gemaakt ; den 6 zou het offensief worden ingezet. Het initiatief tot dat
besluit is genomen door generaal Gallieni, commandant van Parijs ; Joffre heeft
het na eenige aarzeling overgenomen, zoodra hij van het juiste inzicht van.
Gallieni overtuigd werd ; niet zonder moeite verkreeg hij daarvoor de medewerking van generaal French, den bevelhebber der Engelsche troepen, die het
offensief tegen de toch altijd sterke Duitsche macht te gewaagd vond.
Zoo begon in den namiddag van den 5 September 1914 de gedenkwaardige
en beslissende slag aan de Marne. Gedurende Brie dagen hebben de beide legers
Tangs het geheele front, van de voorposten van Parijs tot Verdun en van Verdun
tot de Vogezen zich met al hun moed en geestkracht met elkander gemeten.
Feitelijk waren het op dit uitgestrekte front twee slagen, die werden geleverd,
ten oosten en ten westen van het kamp van Mailly: op de eerste plaats bepalen
de Franschen zich tot dapper stand houden tegen de Duitschers van het vierde
en vijfde leger, die den overtocht over de Moezel en de Meurthe willen forceeren. Maar ten westen van Mailly, van de moerassen van Saint-Gond tot
aan het dal van de Ourcq, hebben de Franschen het offensief genomen tegen
het eerste en het tweede leger der Duitschers. In het oostelijk deel van het front
gelukt het de Duitsche troepen onder den kroonprins niet de Franschen terug
te drijven; deze houden stand, maar kunnen de Duitschers ook niet terugdrijven. Maar plotseling gelast Moltke den 1 o September den aanval op het
Fransche front te staken. Eenigszins opvallend, maar toch wel verklaarbaar.
Want in het westelijk deel van het front, bij de Ourcq, was de positie der Duitschers van den aanvang of moeilijk. Na den eersten aanval van Maunoury ziet
Kluck zich reeds genoodzaakt zijn leger van de Marne terug te trekken. Daardoor
ontstond tusschen zijn leger en dat van Billow een breede b yes, waarop de Engelschen een snellen aanval konden doen. De Duitsche generaals zagen het gevaar
in en trachtten het door een hevigen aanval te bezweren. Maar weldra zag althans
Billow in, dat alleen een terugtocht hem nog kon redden: den 9 September
gaf hij daartoe het bevel. Daardoor zag Kluck, die reeds vertrouwde op de overwinning aan de Ourcq, zich evenzoo genoodzaakt tot den terugtocht. In den
avond van dien dag is dus de geheele rechter vleugel van het Duitsche leger op
den terugtocht naar de Aisne. Den volgenden dag neemt Moltke ook het
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centrum terug; de opmarsch der Duitschers in Frankrijk is tot staan gekomen.
Dat was de beroemde Marneslag. „La bataille de la Marne s'acheve en une
victoire incontestable", zegt Joffre in zijn legerorder na den slag. Inderdaad.
De meening der Duitsche militairen en ook de indruk in Duitschland is dezelfde : eerst later heeft men daar trachten aan te toonen, dat Kluck en Billow
eigenlijk al hadden overwonnen, maar dat door een verkeerd inzicht in de
strategische situatie de gedelegeerde van den opperbevelhebber, de luitenantkolonel Heutsch ten onrechte en ten ontijde het bevel tot den terugtocht heeft
gegeven. Dat is zeker onjuist; het bevel van Heutsch paste volkomen op den toestand, zooals reeds onmiddellijk door de Duitsche officieren ter plaatse is erkend.
De slag aan de Marne heeft het veldtochtsplan van den Duitschen staf gebroken: het groote Joel, de omsingeling van de Fransche legers, is niet bereikt ;
het was zelfs onmogelijk geworden. Van Duitsche zijde is dat wel ingezien, maar
niet openlijk erkend. Joffre heeft de consequenties onmiddellijk getrokken en
een stevige vervolging van den vijand bevolen om hem te verhinderen nieuwe
stellingen in te nemen. Maar dat ging niet gemakkelijk: door de zware dagen
aan de Marne waren de Fransche troepen uitgeput, zoodat van een klemmende
vervolging geen of weinig sprake kon zijn. Falkenhayn, die Moltke als chef van
den generalen staf heeft vervangen, vormde onmiddellijk een zevende leger
deels uit troepen uit Lotharingen, deels uit de belegeringstroepen voor Maubeuge — want deze belangrijke stad had zich den 8 September moeten overgeven. Het is dit leger, dat in een driedaagschen slag van 13 tot 16 September
aan de Aisne den Franschen opmarsch heeft gestuit.
Daarna gaat de strijd steeds voort. Van beide zijden worden nieuwe strijdkrachten gevormd en in het vuur gebracht. Joffre en Falkenhayn trachtten
elkander niet alleen terug te dringen, maar vooral ook te omvademen en te
omsingelen. Er ontstond een voortdurende strijd van het eene front tegen het
andere, waarin soms de Franschen, soms de Duitschers het initiatief en de
leiding hebben: deze strijd duurt ongeveer twee maanden, van half September
tot half November 1914. Aan weerszijden vormde zich in dien tijd een nieuw
front, dat steeds meer opschuift naar het noordwesten. Bij de Somme, tusschen
Arras en Bethune, bij La Bassee, bij Lille, bij de IJzer ten slotte wordt krachtig
en heftig gestreden. Hier heeft het Belgische leger zich snel verschanst, na
den 9 October Antwerpen te hebben ontruimd, dat daarna door de Duitschers
is bezet. Aan de IJzer is bij Langemark, bij Dixmuiden, bij Ramscapelle
hevig gevochten: het einde is, dat op het einde van October de sluizen van
Nieuwpoort worden geopend en de IJzer-vallei wordt overstroomd: hier kunnen
de Duitschers dan ook niet verder. Een nieuwe poging tot doorbraak bij IJperen
mislukt daarna ook, al wordt hier het Britsche front een oogenblik aan het
wankelen gebracht. Ook andere aanvallen mislukken: den 17 November geeft
Falkenhayn het bevel den aanval te staken.
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Dan is de groote dubbele linie gevormd, die zich van de Noordzee in een
Lange strekking uitbreidt tot aan de Zwitsersche grens. Deze linie loopt door
den zuidwesthoek van Belgie en dan door noord- en oost-Frankrijk. In deze
linie staan aan de eene zijde de Duitschers, aan de andere zijde de Belgen, de
Engelschen en de Franschen scherp tegenover elkander. Vier jaren lang is deze
linie met enkele uitzonderingen zoo gebleven: vier jaren lang hebben de troepen
wederzijds schuilplaatsen gezocht in de loopgraven, die weldra tot een kunstig
system zijn aangegroeid. Vier jaren lang hebben de vijanden getracht door
velerlei middelen de vijandelijke linien te verbreken, vooral door een aanhoudend en xnoorddadig artillerievuur, zooals men nog in geen enkelen vroegeren
oorlog had gezien en beleefd. Vier jaren lang zijn hier de geweldigste hecatomben
van mannen geofferd in een zeer langen, hopeloozen strijd : bij honderdduizenden
zijn hier de soldaten gesneuveld. En dat vier jaren lang zonder veel strategisch
resultaat. Want eigenlijk was de toestand aan het westfront in Augustus 1918
ongeveer dezelfde als in Augustus 1914. Toen had niemand overwonnen:
de Franschen hadden de Duitsche legers niet uit Frankrijk kunnen terugdringen. Maar evenmin hadden de Duitschers hun doel bereikt: zij hadden
evenmin de Fransche legers kunnen omsingelen als de Kanaalhavens Duinkerken, Boulogne en Calais bezetten: het was hun dus niet gelukt de verbinding
van Frankrijk en Engeland te verbreken; ook ter zee zijn zij daarin nooit
geslaagd.
Het vaste westfront staat in zeer scherpe tegenstelling tot het losse, beweeglijke oostfront. In denzelfden tijd, dat in het westen de slag aan de Marne
een voorloopige beslissing brengt, worden de Russen in het oosten steeds verder
teruggedrongen: Hindenburg verslaat Rennenkampf bij de Masurische meren:
Oost-Pruisen is daarmede geheel bevrijd en het gevaar voor Duitschland bedwongen: de Russische stoomwals is reeds tot staan gebracht, nadat hij nog
nauwelijks in beweging is gekomen. Maar tegen de Oostenrijkers zijn de
Russen gelukkiger: zij verslaan hun tegenstanders bij Lemberg en bij RavaRusska en dringen hen terug tot achter de San. Een beslissing werd ook hier
nog niet verkregen. Einde September wordt dan de strijd weer ingezet in de
bocht van de Weichsel in het centrum: hier werken twee maanden lang Duitschers en Oostenrijkers samen. Het blijkt evenwel, dat de Russen en hun vijanden tegen elkander zijn opgewassen: zij houden elkander in bedwang. Daarin
zit dit voordeel voor de entente, dat sterke Duitsche troepenmachten in het
oosten door de Russen worden vastgehouden, zoodat zelfs Moltke het westfront moet verzwakken, wij hebben gezien met welk gevolg. Een ander gevolg
van den strijd in Polen is geweest, dat Weenen niet zijn voile kracht kan inzetten tegen Servie: wel rukken de Oostenrijkers reeds in Augustus op, maar
eerst in December kunnen zij Belgrado bezetten: van een vernietiging van
Servi el is aan het einde van 1914 nog geen sprake.

Overzicht van het westelijk front

Vernieling der spoorwegen door de Belgen, ter verhindering van den opmarseh
der Duitsche troepen

Herstelling der verwoeste spoorwegen door de Duitsche troepen

Aankomst der in Nederland geinterneerde Duitsche soldaten aan het Centraalstation te
Amsterdam. Augustus 1914
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Belgische vluchtelingen aan de Nederlandsche grens. October 1914

HOOFDSTUK IV

De uitbreicling van den oorlog
Aan het einde van 1914 moeten wij nog even terugzien. Vooreerst nemen wij
de twee bevelhebbers van het westfront waar: de beslissing aan de Marne, die
den geheelen verderen loop van den grooten oorlog heeft bepaald, weerspiegelt
voor een niet gering deel bun mentaliteit en was daarvan het gevolg. Het Fransche en het Duitsche leger waren ongeveer even groot, zelfs nog nadat twee
Duitsche legercorpsen naar het oosten waren gezonden. Ook physiek en m,oreel
wogen beide strijdkrachten tegen elkander op. Zoowel de Duitsche als de Fransche soldaat had bewijzen gegeven van dapperheid en vooral van volharding en
uithoudingsvermogen, die inderdaad bewonderenswaardig waren. Er was zeker
verschil tusschen den Franschen en den Duitschen soldaat, de eerste is meer
inventief, de laatste m,eer gedisciplineerd. Maar juist dat onderscheid was van
beteekenis in verband met het karakter der beide opperbevelhebbers. Het
onderscheid was inderdaad zeer groot. Moltke was een uitnemend militair van
degelijke kennis, rijke ervaring en groote, door innige vaderlandsliefde gedragen
toewijding. Maar voor het hooge en verantwoordelijke ambt van opperbevelhebber was hij geheel ongeschikt en hij was zich zelf grondig daarvan bewust.
Hij dankte zijn functie eigenlijk alleen aan zijn grooten naam; ook daarom had
de Keizer hem, uitverkoren: zooals Willem, I door Helmuth von Moltke I had
gezegevierd, zoo zou Willem II overwinnen door Helmuth von Moltke II.
Dat zulke contaminaties op zijn minst zonderling en ook valsch gevoeld waren,
begreep de Keizer niet. Maar Moltke verstond het wel en met een zwaar hart
had hij het commando aanvaard; maar als goed Pruisisch soldaat meende hij
te moeten gehoorzamen, ook tegen beter weten in. Hij had een goed, maar
weinig scherp verstand: het uitvoeren van plannen en bevelen ging hem goed
af; maar het xn,aken van plannen en vooral het snel veranderen van bevelen
in verband met gewijzigde omstandigheden, dat was zijn zaak niet. Ook niet
omdat hij geen soepelen geest, maar wel een lichtbewogen gemoed had; daardoor kwam hij snel onder den indruk van tegenslagen en zelfs van teleurstellingen, die zijn wilskracht en daadkracht verlam,den. Daardoor ook kon hij
geen leiding geven aan het groote Duitsche leger en dat te minder, nu hij
weinig contact met zijn soldaten had; hij bleef namelijk steeds ver achter het
front in Luxemburg. Van hoeveel waarde ook de telefoon Doge zijn, den
mensch kan zij nooit vervangen. Zoo was de Duitsche opperbevelhebber,
Wereldoorlog 5
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in weerwil van zijn onmiskenbaar succes der eerste weken, toch altijd vol zorg
en druk.
Een geheel ander man was zijn groote tegenstander Joseph Jacques Cesaire
Joffre. Geboren in de Pyrenean als zoon van eenvoudige ouders, had hij zich
door volhardende studie opgewerkt tot de hooge positie, die hem in den oorlog
was toevertrouwd. Want hij was vooral een man van studie, daardoor ook een
man van ervaring; als Moltke was hij een militair van gedegen kennis en rijpe
ervaring. Het militaire vak en ook de oorlog was voor hem meer een zaak van
berekening dan van geestdrift, meer van techniek dan van moed. Hij behoorde
dan ook tot het wapen der genie, het meest wetenschappelijke wapen, waaruit
zooveel bekwame bevelhebbers zijn voortgekomen in Frankrijk en elders. Hij
was, evenmin als Moltke, een intuitieve geest om van genialiteit niet te spreken:
van snel beramen en van snel handelen was ook bij hem weinig sprake. Hij
kwam niet al te gemakkelijk tot een besluit, maar hield er dan ook stevig aan
vast, ook als de omstandigheden weer mochten veranderen. Evenmin als Moltke
was hij de man van de koene daad of van de schitterende gedachte. Maar anders
dan Moltke was hij een sterke geest en een moreele kracht. Hij was zeer beheerscht, wat hem soms ten kwade, maar veelal ten goede kwam. Ten kwade:
hij uitte zich zelden en werd daarom weinig gekend en daardoor ook weinig
gewaardeerd. De Fransche poilu vond hem te gesloten en te gereserveerd. Ten
goede: Joffre bleef zich zelf immer gelijk en was altijd en overal dezelfde. Altijd
was hij dezelfde beheerschte bevelhebber, bij den toch jammerlijken terugtocht
van zijn geheele krijgsmacht in Augustus 1914, even goed bij de overwinning
bij de Marne in September. Onvermoeid, ook nooit ontmoedigd, in den zwaarsten druk staande gehouden door een onwankelbaar geloof in zijn onoverwinnelijk
vaderland, altijd vol vertrouwen op zijn soldaten, zoo was Joffre de onbeweeglijke
en ook onbewogen militaire leider. Zijn breede, sterke figuur gaf ten volle zijn
innerlijke robuste kracht weer. En dan nog iets anders, ook in tegenstelling tot
Moltke: Joffre zat niet ver achter het Leger in een veilige schuilplaats; hij was
altijd in de onmiddellijke nabijheid van zijn troepen; hij trok van divisie tot
divisie, van regiment tot regiment, van compagnie tot compagnie; altijd en
overal vol zorg voor zijn soldaten, die hem niettegenstaande zijn wat straffe
gestrengheid eerden als een vader: papa Joffre was niettegenstaande zijn geslotenheid toch de man der soldaten, omdat hij hun vertrouwen had. Hij wist
al zijn militairen bovendien aan zich te binden, omdat hij nooit aan het vaderland heeft gewanhoopt.
Het westelijk front, waar Moltke en Joffre in grimmigen strijd tegenover
elkander stonden, was natuurlijk niet het voornaamste, al is het het voornaamste
gedurende den geheelen oorlog gebleven. Maar het aantal fronten nam natuurlijk toe, naarmate de oorlog zich uitbreidde. Het ligt voor de hand, dat de oorlogvoerende regeeringen alle pogingen inzetten om het getal hunner xnedestanders
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te vergrooten en bovendien te verhinderen, dat de kracht van hun vijanden
door nieuwe bondgenooten werd versterkt. Van twee zijden werden dus de
neutralen voortdurend besprongen om hen te bewegen partij te kiezen, natuurlijk dan in de goede richting. In de eerste maanden van den oorlog richtte de
diplomatieke actie der entente zich bij voorkeur naar den Balkan: zij tracht hier
een „bloc balcanique" te vormen van Roemenie, Bulgarije en Griekenland: in
Boekarest, in Sofia, in Athene worden de sterkste diplomatieke hefboomen
ingezet. Maar zonder veel succes. Zelfs na de Russische overwinningen in
Galicie komt Roemenie niet uit zijn neutraliteit. Aan Bulgarije kan de entente
zeer weinig aanbieden dan ten koste van Roemenie en Griekenland: ook is te
Sofia, begrijpelijk genoeg, de neiging groot om het zwaar bedreigde Servie te
overvallen. Griekenland is wel bereid met de entente samen te werken, maar
onder belofte der Bulgaarsche neutraliteit : het is volkomen duidelijk, dat althans
de entente die belofte niet kan geven. Op het einde van 1914 is op den Balkan
door de entente nog niets bereikt, ook omdat natuurlijk Rusland, Frankrijk en
Engeland het veelal oneens waren over de te volgen gedragslijn.
Daarentegen is het nog in 1914 aan de centralen gelukt Turkije aan hun zijde
te trekken. Wij hebben boven reeds gezien, dat dat eigenlijk reeds voor den
oorlog vaststond : wij denken aan het geheime Duitsch-Turksche verdrag. Na
het uitbreken der vijandelijkheden bleven evenwel de Turken voorloopig
neutraal. Maar de handelingen der Porte bewezen toch wel, welken koers zij
uitging. Den I I Augustus waren de Duitsche kruisers de Goeben en de Breslau,
door de Britsche vloot in de Middellandsche Zee opgejaagd, in de Dardanellen
en den Bosporus gevlucht. Aan een verder ingrijpen der Engelschen ontkwamen
zij door een zonderlinge, maar slimme fictie, den verkoop der beide oorlogsschepen aan Turkije, natuurlijk slechts een schijnkoop, waartegen allicht volkenrechterlijk niet veel te zeggen en althans niet veel te doen was. Den 9 September
hief het Turksche gouvernement alle capitulaties ten bate der vreemdelingen op.
Den z6 van die maand sloot het de zeestraten voor handelsschepen.
Dat alles was alleen begrijpelijk als voorbereiding tot den oorlog. De Turksche
neutraliteit was dan ook alleen berekend om tijd te winnen voor de mobilisatie
en de concentratie der troepen: voorloopig hadden de centralen ook genoeg
profijt van de Turksche neutraliteit. De sluiting van de zeestraten maakte
de verbinding van Rusland en zijn bondgenooten zeer bezwaarlijk. De proclamatie van den heiligen oorlog tegen de ongeloovigen door den sultan-khalief
zou, hoopte men in Berlijn, een geweldigen indruk maken in de Britsche kolonien
en ook in Rusland bij de talrijke Mohammedanen daar. Voorloopig Wilde de
Duitsche Keizer dan ook niets meer. Maar begin September veranderde de
situatie. De Duitsche nederlaag bij de Marne en de Oostenrijksche terugtocht
in Galiciè maakte het ingrijpen van de Turken haast noodzakelijk, althans
zeer gewenscht : daardoor zouden Russische troepen naar den Kaukasus moeten
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worden gezonden en Engeland zou Egypte moeten verdedigen. Zoo kon het
gebeuren, dat de Turksche regeering onder de pressie van ruime beloften van
Berlijn het verdrag van 2 Augustus gestand deed en zich in den strijd mengde.
Eigenlijk zonder oorlogsverklaring bornbardeert de Turksche vloot onder den
Duitschen adrniraal Souchon den 29 October Odessa, Sebastopol en Novorossik.
Daarmede is Turkije in oorlog met Rusland en dus met de entente. Natuurlijk
heeft deze haar best gedaan om Turkije aan zijn neutraliteit te binder', maar
de actie en ook de bedoelingen van Rusland, Frankrijk en Engeland waren
niet dezelfde: ook krijgt men niet den indruk, dat deze drie het dubbele spel
der Turksche ministers hebben doorzien.
Meer succes heeft de entente gehad met Japan. Japan was sedert 1902 met
Engeland officieel verbonden; dat verbond was in Juli 1911 hernieuwd. Maar
dit verbond betrof eigenlijk minder een conflict in Europa dan in Azie; in het
traktaat staat duidelijk te lezen, dat het gaat om „la defense des interets cornm.uns en Extreme-Orient et dans l'Inde". Japan was dus niet gebonden om
Engeland in Europa te hulp te komen. Maar het had een ander argument om
zich in den strijd te rnengen: het kon daardoor de gelegenheid verkrijgen om zich
in het bezit te stellen van de Duitsche bezittingen in Oost-Azie, met name van
de goede marinebasis Kiao-Tschou, die een sterke positie gaf in geheel Shantung. Reeds den 8 Augustus had de Japansche regeering aan Engeland „une
action commune" aangeboden, uitsluitend met dat doel. Rusland beval het
plan aan. In Londen was men minder geestdriftig: men gunde Japan geen al te
sterke positie in China en vreesde verwikkelingen met de Vereenigde Staten.
Maar ten slotte begreep toch de Britsche regeering, dat een afwijzing van het
Japansche aanbod onmogelijk was: maar zoowel Engeland als Frankrijk achtten
het beter aan Japan alleen de militaire actien in Oost-Azie over te latent Japan
wenschte natuurlijk niets liever. Reeds den 15 Augustus stelde de Japansche
regeering aan het Duitsche rijk den eisch om binnen veertien dagen KiaoTschou aan Japan over te geven „en vue de son retour eventuel a la Chine".
Dat laatste was natuurlijk als een geruststelling voor de Vereenigde Staten
bedoeld: inderdaad nam president Wilson daarmede genoegen. Toen de
Duitsche regeering den eisch van Japan had afgewezen, verklaarde de mikado
den 23 Augustus den oorlog aan den Duitschen Keizer.
Het is begrijpelijk, dat de entente met deze interventie van Japan eenigszins
verlegen was, omdat het niet duidelijk was, in hoeverre Japan ook in Europa
te hulp zou komen. Wat er in Oost-Azie gebeurde, was natuurlijk voor den
uitslag van den oorlog van weinig of geen belang. Intusschen had Japan al
spoedig succes: Shantung werd weldra veroverd; den 7 November capituleerde
Tsingtao. Maar verder ? Zoowel in Londen als in Parijs als in Petersburg overwegen de regeeringen reeds, Tangs welken weg eventueel Japansche troepen
naar Europa zouden kunnen komen. Eilacie, men verdeelde de huid, nog voordat

17 16 1ia qoa o

• sua.z. a ua spurpa paMapu11uauxjavuanJAa -Ljas-013g

17 16 1.zaqopo

• uad.zam4uyuMnivauzap.ze clt.uo qpqutnuaIonaf)

DE UITBREIDING VAN DEN OORLOG

4'

de beer geschoten was. Want al spoedig werd het duidelijk, dat Japan er niet
aan dacht om troepen naar Europa te zenden. De minister van buitenlandsche
zaken drukte dat den 19 November in een interview aldus uit: „Si nous avons
ete obliges de combattre l'Allexnagne, c'est parce que nous desirions le maintien
de la paix en Orient. Mais oil est la necessite d'envoyer des troupes japonaises
en Europe, si nous n'y avons pas d'interet direct au point de vue de la securite de notre pays et de la paix en Orient ?" In den grond is dus de JapanschDuitsche oorlog een afzonderlijk conflict geweest, geheel afgescheiden van den
wereldoorlog en met geheel eigen doelstellingen.
Het ligt voor de hand, dat de entente meer verwachtte van de Vereenigde
Staten dan van Japan. Maar voorloopig is het duidelijk, dat president Wilson
en ook het Amerikaansche yolk niet anders dan belangstellende toeschouwers
kunnen en ook willen zijn van het groote Europeesche conflict. Amerika blijft
neutraal. Den 19 Augustus richt de president een proclamatie tot het Amerikaansche yolk, waarin hij een strikte neutraliteit aanbeveelt. Den 8 September
schrijft hij een biddag uit voor den vrede. Den 8 December verklaart hij aan
het congres, dat Amerika zich strikt neutraal moet houden ()Tm daaraan het
zedelijk gezag te ontleenen om, ter zijner tijd voor de tot stand koming van den
vrede krachtig te kunnen arbeiden. Inderdaad geeft Wilson hier de meening van het Amerikaansche yolk wel goeddeels weer. Een ander deel gaat
veel verder: met den staatssecretaris Bryan koesteren zij het oppervlakkige
pacifisme, dat zoo karakteristiek voor Amerika is en waaraan men het recht
ontleent het oorlogvoerende en dus oorlogszuchtige Europa de les te lezen.
Maar er is nog iets anders. Wilson begrijpt zeer goed, dat een oorlog eens
met een vrede moet eindigen; het is voor Amerika van belang, hoe die vrede
zal zijn. Overwint de entente, dan wordt Rusland machtig over Europa. Zegeviert daarentegen het Duitsche rijk, dan wordt de wereld ten proof aan het
Duitsche militarisme. Beide is zeer bedenkelijk, ook voor Amerika. Er zal dus
in het belang van Amerika een vrede tot stand moeten komen, die een compromis is, zoodat niemand volledig overwint, en dat wel zoo spoedig mogelijk:
want er zijn in de Vereenigde Staten ook binnenlandsche bezwaren, die door
den oorlog acuut kunnen worden. In Amerika zijn millioenen Duitsch-Amerikanen, die voor hun oude vaderland de overwinning wenschen; er zijn ook
millioenen Ieren, die van den oorlog de nederlaag van Engeland hopen; er zijn
Italianen en anderen, die voor hun land de overwinning begeeren; er is in het
algemeen in de Vereenigde Staten een sterke sympathie met het oude moederland, waarmede men in geen geval een conflict wil.
Washington wil dus een spoedigen vrede, die dan een compromis moet zijn.
Spoedig en zelfs overhaast. Reeds den 5 September 1914 doet Bryan te Berlijn
een aanbod van bemiddeling, dat naar zijn inzicht het voordeel heeft „d'amener
les diverses nations du monde a expliquer leur attitude, leurs raisons de conti-
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nuer la guerre, le but qu'elles en esperent et les conditions auxquelles la paix
serait possible".
Ongeloofelijk naief is deze poging op dit moment, nu nog niets is beslist, nu er
nog nergens vredeswil bestaat. Een tweede poging in October mislukt eveneens.
Bryan begrijpt, dat de tijd voor onderhandelen nog niet is gekomen. Wanneer
dan ook de Zwitsersche regeering den 14 November en de Spaansche den 7
December een suggestie aan de Amerikaansche regeering geven, is men in
Washington doof aan dat oor. Maar reeds begin Januari 1915 heeft president
Wilson zijn vertrouweling kolonel Edward House naar Europa gezonden om
poolshoogte te nem,en en vertrouwelijke besprekingen te houden met regeeringspersonen en anderen. Uit den aard der zaak kon deze zending van een nietofficieel persoon geen ander dan een officieus en voorbereidend karakter dragen.
De kolonel heeft inderdaad besprekingen gehouden te Londen, te Parijs en te
Berlijn. Maar hij kon moeilijk slagen, omdat Wilsons grondgedachte geheel
onjuist was: hij Wilde het herstel van den status quo ante, met zoo noodig
schadeloosstellingen. Hij vond in Londen nog het meeste gehoor: daar had
men de grootste belangstelling voor het herstel van Belgie; maar Frankrijk
wenschte de teruggave van Elzas-Lotharingen en Rusland zelfs Konstantinopel
en de Zeeengten. Vooral in Berlijn werd den kolonel duidelijk gemaakt, dat
de Keizer en de regeering onmogelijk zouden kunnen toestemmen in de simpele ontruiming van Frankrijk en Belgie; de openbare meening zou dat niet
verdragen; in een of anderen vorm zou het rijk Belgie moeten behouden. Door
de rapporten van House werd Wilson overtuigd, dat het probleem van den
vrede niet zoo gemakkelijk was als hij zich had voorgesteld: van een herstel
van den status quo ante kon reeds toen geen sprake meer zijn.

HOOFDSTUK V

Verhoutlingen en uitzichten
Inderdaad was er in den aanvang van 1915 geen enkel uitzicht op vrede.
Integendeel. Alle partijen maakten zich gereed den strijd met alle middelen
en krachten voort te zetten. Want de illusie van Augustus 1914, dat de oorlog
aan het einde van het jaar zou zijn beslist, was geheel verstoven. Een ieder
begreep aan het begin van 1915, dat de strijd lang en daardoor ook zwaar zou
worden. Reeds op het einde van November of eigenlijk reeds onmiddellijk na
den slag aan de Marne was het duidelijk, dat het Duitsche veldtochtplan was
mislukt: het Fransche leger was niet verslagen: de Duitschers hadden het
Kanaal niet kunnen bereiken. Wel hadden zij aan het oostelijk front schitterende overwinningen behaald, maar de Oostenrijkers waren jammerlijk teruggedrongen: de Russen begonnen hun voile kracht nu eerst in te zetten. De
oorlog op twee fronten bood nu voor de centralen alle verwachte en onverwachte moeilijkheden: zij zouden al hun krachten moeten inspannen on" de
situatie meester te blijven, militair even goed als diplomatiek en politiek.
Dat was te meer noodig, daar althans aan het westfront de oorlog geheel van
karakter was veranderd, zooals eigenlijk niemand, ook de Duitschers niet,
hadden verwacht en waarop eigenlijk niemand was ingesteld. Van loopgraven
had men eigenlijk eeuwen lang niet m,eer gehoord. In de zestiende en zeventiende eeuw behoorden loopgraven bij ieder behoorlijk beleg: in de dagen van
Maurits en Frederik Hendrik en ook nog in den tijd van Willem III spreken
de documenten en de prenten geregeld van loopgraven. Later verdwijnen zij
geheel uit de praktijk van den oorlog: noch Frederik de Groote en Napoleon
noch Wellington en de nude Moltke werken met loopgraven. Thans, vrij onverwacht, komen zij met het nieuwe karakter van den oorlog, dat toch eigenlijk weer
zeer oud is, terug. De infanterie verschanst zich in een zeer uitgewerkt stelsel
van loopgraven, die haast het karakter van onderaardsche steden aannemen:
deze loopgraven worden aan den voorkant beschermd door een ingewikkeld
— in letterlijken zin — stelsel van versperringen van prikkeldraad, daardoor
wordt de eerste stormaanval onmiddellijk gebroken, althans zeer moeilijk gemaakt. Maar alleen daarmede was geen beslissing mogelijk. Daarom wordt de
zware artillerie te werk gesteld; ook zij wordt verdekt opgesteld en gecamoufleerd in loopgraven en schuilplaatsen, sours ver achter het front. Aan de
artillerie en met name de vestingartillerie, wordt in dezen oorlog dan ook een
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zeer belangrijke functie gegeven: de oorlog aan het westfront is feitelijk een
artilleriegevecht geworden ; vandaar ook zijn moorddadig en daardoor afschuwelijk karakter, dat zulk een diepen indruk op de tijdgenooten heeft gernaakt.
'miners het gewone procede van den loopgravenoorlog, voor zoover hij niet
zuiver defensief is geweest, was aldus, dat een hevig bornbardement der zware
artillerie werd toegepast op de vijandelijke loopgraven met het doel deze volkornen te vernietigen en zoo een ores te schieten in de geheele loopgravenlinie;
na den artillerieaanval deed dan de infanterie een stormaanval op de vijandelijke
linies, die gewoonlijk in eersten aanloop wel gelukte, maar veelal weldra weer
vastliep; immers de vijand was gewoonlijk goed voorbereid en had achter
de eerste linie al nieuwe stelsels gevormd, waarin en waarachter men zich terug
kon trekken. Zoo is gedurende bijna vier jaren de oorlog in Frankrijk van de
zee tot de Zwitsersche grens: een even bloedige als hopelooze worsteling, die
zoo goed als nooit een effect van beteekenis had: het geheele front is dan ook
in hoofdzaak gedurende den geheelen oorlog vrij wel gelijk gebleven: het is
toch volkomen duidelijk, dat in zulk een worsteling de aanvaller bijna altijd
in het nadeel is: het geheele loopgravenstelsel is eigenlijk geheel defensief.
Men moge nog opmerken, dat in dit geheele systeem alleen sprake is van
artillerie en infanterie ; langzamerhand krijgt ook het vliegwapen meer beteekenis, zoowel voor verkenning als voor aanval. Maar in zulk een strijd heeft de
cavaleric nauwelijks meer een rol te vervullen; wij hooren van de ruiterij
nauwelijks meer iets, nu de bewegingsoorlog is afgeloopen.
De nieuwe loopgravenoorlog stelt dus allerlei nieuwe, ongekende eischen
aan de legers. Wij wezen reeds op de zware artillerie, die de plaats van de veldartillerie gaat innemen. Zoo is het ook met de bewapening van de infanterie;
het aloude geweer wordt vervangen door de mitrailleuse ; handgranaten worden
meer dan vroeger gebruikt : eigenaardig genoeg herleeft ook hier het nude
wapen, waaraan de grenadiers hun naam ontleenden. En ook in verband met
de nieuwe rnethode moeten de legers worden versterkt, ook omdat de verliezen
weldra ongekend hoog worden: sterke aanvulling der regimenten is steeds
noodzakelijk. Dat geldt niet voor het Fransche leger, dat bij het begin van
den oorlog al dadelijk op voile sterkte was en dan ook alleen later de ondergane
verliezen kon aanvullen. Daarentegen zijn het Engelsche en het Russische leger
sedert den aanvang der vijandelijkheden belangrijk vergroot.
Het Britsche leger was natuurlijk bij het begin van den oorlog vergelijkenderwijze zeer klein, hoogstens 230,000 man, die dan ook aan de veldtocht en den
terugtocht van Augustus 1914 hebben deelgenomen. Maar de Britsche regeering
begreep natuurlijk, dat dit leger Lang niet voldoende was en stelde dus dadelijk
de gelegenheid tot vrijwillige dienstneming open: het Britsche leger was trouwens altijd een vrijwilliger-leger geweest. Met groote toewijding heeft het Engelsche y olk aan dien oproep voldaan: aan het einde van het jaar 1914 was het
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Britsche leger reeds opgevoerd tot r,roo,000 man en in April 1915 tot I ,300,000
man. De man, die dit leger heeft georganiseerd, was lord Kitchener, die minister
van oorlog was geworden. Hij was een der eersten in Engeland, die begreep
dat de oorlog Lang zou duren en zware offers van de natie zou vergen: daarnaar
heeft hij zijn maatregelen genornen. Natuurlijk moesten al deze vrijwilligers
worden gekleed, gewapend en geoefend: Kitchener organiseerde dat alles: zoo
kon, gedeeltelijk in Januari, gedeeltelijk in Mei 1915 een groot Engelsch
leger in Noord-Frankrijk optreden. Dat groote leger moest natuurlijk per
schip over het Kanaal worden gevoerd; het pleit stellig voor de Engelsche
organisatie, dat dat alles zonder veel bezwaar en zonder ongelukken is kunnen
geschieden. Het ligt voor de hand, dat de Duitsche duikbooten alle moeite
hebben gedaan orn het Kanaal onveilig te maken: nooit is het hun gelukt de
regelmatige verbinding tusschen Engeland en Frankrijk te belemmeren, laat
staan te verbreken. Zoo kon het Engelsche leger in Januari 1915 in Frankrijk beschikken over elf divisies infanterie, in Mei over twintig, in Juli over
acht-en-twintig.
Ook het Russische leger werd belangrijk versterkt. In weerwil van de verliezen in Oost-Pruisen en in Galicie is dat leger in Januari 19'5 belangrijk sterker
dan in het begin van den oorlog: uit Toerkestan en uit Siberie zijn dan groote
troepenmachten getrokken. Maar de organisatie en de verzorging van deze
groote legermacht laat te wenschen over: het is bekend, dat in Rusland nooit
iets goed kan worden georganiseerd, orndat de Russen wel sterke sentimenten,
maar weinig praktische vaardigheid hebben. Zooals reeds vroeger is opgemerkt, liet de aanvoering en de encadreering van het Russische leger toen en
later veel te wenschen over.
Veel beter was uit den aard der zaak de toestand der centralen. Het Duitsche
leger was in mobilisatie sterk 3,800,000 man, waarvan 2,100,000 man te velde:
men ziet, welk een groote reserve en zelfs nog een „Ersatz-Reserve" hier nog
beschikbaar was: de verliezen konden dus ruirnschoots worden aangevuld:
bovendien konden steeds nieuwe formaties worden georganiseerd. De minister
Falkenhayn kan eerst vijf, later nog vier legercorpsen naar het westfront zenden.
Ook het Oostenrijksche leger is versterkt kunnen worden: door formaties van
de landweer en den landstorm kan Weenen zelfs zestien nieuwe divisies vormen.
Ongetwijfeld zijn dus Duitschland en Oostenrijk sterker in troepenmacht
dan hun vijanden. Maar ook hun bewapening is stellig superieur. Zoo voor de
zware artillerie, ook omdat de in den veldtocht van 1914 zeer veel uitnemend
materiaal uit Belgische, Fransche en Russische vestingen de Duitschers in
handen viel: in Antwerpen en Maubeuge vooral vonden zij honderden vuurmenden van zwaar kaliber, die zij nu tegen de vroegere bezitters in stelling
konden brengen. Van hoeveel beteekenis dat was, blijkt wel uit het feit, dat
de Duitsche zware artillerie is verdubbeld: van tweeduizend vuurmonden in
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Augustus 1914 steeg zij op het einde van 1915 tot niet minder dan vierduizend.
Ook de lichte artillerie nam toe, ook door de oprichting van nieuwe fabrieken:
van een productie van honderd stukken per maand steeg de Duitsche oorlogsindustrie tot het vierdubbele. Ook Oostenrijk met zijn bekende industrie van
Skoda kon zijn artillerie belangrijk vergrooten: van 470 steeg het aantal batterijen tot 640.
In Frankrijk daarentegen was de vergrooting van het materiaal lang niet zoo
sterk. De lichte artillerie heeft hier haar reserves weldra uitgeput: er zijn weldra
nog slechts 25o kanonnen van het type 75 en dat terwijl Joffre dringend nog
75o noodig heeft. Ook de zware artillerie is onvoldoende: er wordt in de eerste
maanden van den oorlog weinig nieuw materiaal aangemaakt : ook is er lang geen
ammunitie genoeg; de Fransche staf is nog niet tot de conclusie gekomen, dat de
zware artillerie het moet doen in dezen stellingoorlog. Nog erger is het in Rusland ; daar is niet alleen aan het front een nijpend gebrek aan artillerie, maar zelfs
aan mitrailleuses en geweren. Bovendien is er een groot tekort aan ammunitie:
terwijl het leger anderhalf millioen projectielen noodig heeft per maand, kan
de oorlogsindustrie er slechts 360,000 aanmaken. Het ligt voor de hand, dat
dit deficit alle strategie van het Russische commando verlamt.
Maar niet alleen voor de ammunitie en de verdere verzorging en verpleging
van de groote legers hebben de regeeringen der oorlogvoerende staten te zorgen.
Zij hebben bovendien leiding te geven aan het economische leven in een om,yang en tot een intensiteit, als men het vroeger nooit had gedacht en vermoed.
Maar van den aanvang of kwamen zij op dit gebied voor groote moeilijkheden
te staan. In de eerste weken van den oorlog was overal door de mobilisatie van
leger en vloot het economische leven ontwricht, hier en daar geheel stopgezet.
Dat herstelde zich wel geleidelijk, maar toen kwamen er nieuwe zwarigheden.
Dat er in zeer snel tempo een geheel nieuwe oorlogsindustrie ontstond, was
op zich zelf geen bezwaar, integendeel: zeer veel werkeloozen konden nu aan
de draaibank worden gezet. Maar er was een ander probleem: dat van de voeding
der burgerlijke bevolking en van haar verzorging in het algemeen, nu het leger
zulke hooge eischen stelde aan kleeding en voeding: er is bovendien, in tegenstelling van de vredesperiode, een ernstig gebrek aan werkkrachten. De vrijheid van
productie en distributie, in vredestijd normaal en nuttig, kan alleen bestaan als
er groote voorraden zijn, als de transportmiddelen regelmatig functionneeren,
als er alom voldoende krediet is. Welnu, deze voorwaarden ontbreken in oorlogstijd geheel: er ontstaat disproportie overal: er ontstaat gebrek hier, overvloed
ginds; op dezelfde plaats heeft men overvloed van sommige, gebrek aan andere
artikelen. Het wordt nu in deze abnormale tijden dringende eisch, dat de staat
regelend en organiseerend optreedt, sours controleerend ook, in alle economische
verhoudingen. Zoo moet de staat wel een taak op zich nemen, waartoe hij niet
berekend en niet geschikt is: dat dan ook op dit gebied zeer vele fouten zijn
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begaan en dat het economische Leven ook niet bevredigend functionneert in
dezen vorm, van etatisme, spreekt wel van zelf. Evenzeer ligt het voor de hand,
dat die staten er het best aan toe zijn, die nog een achterland achter zich hebben
en die niet alleen op hun eigen productie zijn aangewezen. Het is dit groote
voordeel, dat Frankrijk en Engeland gedurende den wereldoorlog hebben genoten boven Duitschland en Oostenrijk: de oude spreuk: wie de zee heeft,
heeft ook het land, niet omgekeerd, ging hier weer volledig in vervulling.
Hier heeft vooral de Britsche vloot haar gewichtige taak te vervullen gehad.
Al dadelijk door haar aanwezigheid heeft zij de Duitsche vloot gedwongen binnen
haar havens te blijven. De werkloosheid der „Hochseeflotte" is een der merkwaardigste verschijnselen van dezen oorlog. Maar tegen het advies der marineautoriteiten heeft de Keizer het zoo gewild en doorgezet: hij wilde zijn kostbare
vloot, zijn trots en zijn eer, niet aan de gevaren van een zeeslag blootstellen;
hij wilde wachten op een gunstige gelegenheid tegen het einde van den oorlog,
als Engeland zijn krachten ter zee zou hebben verbruikt. Ook de Oostenrijksche
vloot is passief gebleven. De Fransch-Engelsche vloot had nu niet anders te
doen dan overal de zeegaten te blokkeeren en zoo de vloten der centralen op
te sluiten en bovendien wat er buiten Europa nog aan Duitsche oorlogsbodems
op de oceanen rondzwierf, te verjagen en meester te worden. Wij spraken reeds
van de Goeben en de Breslau, die zich alleen hebben kunnen redden door zich
in Turkschen dienst te begeven. In het zuidelijk deel van den Atlantischen
Oceaan is in November 1914 de Karlsruhe ondergegaan. De Konigsberg is in
Oost-Afrika opgesloten. De Emden wordt den 9 November overmeesterd in.
den Indischen Oceaan. Het eskader van admiraal von Spee werd den 8 December door een Engelsche vloot bij de Falkland-eilanden zoo goed als vernietigd:
drie maanden daarna werd ook de Dresden, die toen aan haar noodlot was
ontkomen, op de Chileensche kust in den grond geboord. Daarmede was de
Duitsche vloot van de oceanen verdwenen. Het eenige, maar geduchte wapen,
dat het rijk overbleef, was de duikboot.
Intusschen was daarmede de macht der entente over de zee vastgelegd. Zij
kon zoowel haar eigen voorraden op ieder gebied over zee steeds aanvullen,
maar bovendien de centralen geheel afsluiten van de wereld en zoo in ieder
opzicht economisch en sociaal en zelfs cultureel in het nauw brengen. Daaraan
kon ook de duikboot, Welk een goed wapen zij overigens ook was, niets veranderen. Zij kon den aanvoer van levensmiddelen en andere koopwaren naar
de ententelanden belemmeren, verhinderen nooit , maar zij kon den invoer
van wat Duitschland en Oostenrijk aan velerlei noodig hadden, niet bewerkstelligen: zij kon de entente wel zeer veel last veroorzaken, maar zij kon Duitschland niet redden en zelfs niet helpen. Gedurende den oorlog heeft men zich
in Duitschland, ook in regeeringskringen, altijd een veel te groote voorstelling
gemaakt zoowel van de offensieve als van de defensieve kracht van de duikboot.
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Van het begin van den oorlog of hadden Engeland en Frankrijk Duitschland
in staat van blokkade verklaard. Uit den aard der zaak was deze blokkade voorloopig alles behalve effectief, zooals de verdragen voorschreven, in de Noordzee
nauwelijks, in de Oostzee in het geheel niet: de Engelsche zeemacht kon daar
niet doordringen en de Russische was daar veel te zwak. Ook was het van den
aanvang duidelijk, dat Duitschland zelf bij afgesloten zee toch altijd bereikbaar
was door neutrale havens en landen, Nederland, Denemarken en zelfs Noorwegen
en Zweden. Geregeld konden scheepsladingen, zelfs van krijgsbehoeften, over
Rotterdam en Kopenhagen, zelfs over Bergen hun weg naar Duitschland vinden.
Het gevolg daarvan was, dat vooral Engeland al spoedig maatregelen ging nemen
wel niet tegen, maar toch over den handel der neutralen: een steeds scherper
contrOle over de neutrale scheepvaart was daarvan het gevolg. Daarbij rees
natuurlijk dadelijk de vraag naar den rechtsgrond van dergelijke maatregelen,
vooral de vraag, wat onder contrabande moest en kon worden verstaan. De
Internationale conferentie van Londen van 1909 had in een declaratie de contrabande onderscheiden in volstrekte en voorwaardelijke („contrabande
absolue" en „contrabande conditionnelle"). Tot de eerste behoorden alle
oorlogsbenoodigdheden in strikten en engeren zin, deze waren mochten door
kruisers worden in beslag genomen op zee, zelfs aan boord van een schip op
weg naar een neutrale haven; maar men had de bewijslast gelegd op het arresteerende schip. Zoo kon een Britsche kruiser een neutraal schip, dat van New
York naar Rotterdam ammunitie vervoerde, aanhouden en opbrengen, mits zij
kon bewijzen, dat deze lading voor Duitschland bestemd was: men sprak dan
van een voortgezette reis en een eindbestemming. Tot de voorwaardelijke
contrabande behoorden koopwaren, die op zich zelf geen oorlogsbenoodigdheden waren, maar daartoe gemakkelijk waren te m,aken door de oorlogsindustrie.
Het is duidelijk, dat dit ingewikkelde stelsel is uitgedacht aan de rustige
conferentietafel, maar dat men daarbij geen rekening heeft gehouden met de
praktijk van het handelsleven en evenmin met de praktijk van den zeeoorlog.
Vooreerst spreekt het van zelf, dat de definitie van voorwaardelijke contrabande
gemakkelijk is te ontduiken en moeilijk te interpreteeren; de handel kan altijd
wel middelen vinden om aan den tekst van een conventie te ontsnappen. Bovendien moest de conventie toegepast en geinterpreteerd worden in voile zee onder
vaak zeer ongunstige omstandigheden en bovendien in de stemming van
vijandigheid, die de praktijk haast onmogelijk maakte. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat zoowel Engeland als Frankrijk de regels van de conferentie van
1909 te ruim achtten en van tijd tot tijd die regels door bijzondere bepalingen
gingen aanvullen, eenvoudig bij regeeringsbesluit. Al spoedig werd graan tot
contrabande verklaard. In October en November 1914 werd zoowel te Londen
als te Parijs een decreet uitgevaardigd, waarbij goederen, die bestemd waren
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voor een neutraal grensland van Duitschland, gerekend zouden worden als
bestemd voor dat land; altijd, tenzij de bevrachter of de schipper het tegendeel
zou kunnen bewijzen. Niet zonder reden beklaagde de Duitsche regeering zich
erover, dat op deze wijze de conventie van Londen werd geschonden. Geen
wonder, dat het rijk daartegen ook zijn maatregelen nam: in October 1914
kregen de kommandanten der duibooten in last niet alleen op te treden tegen
vijandelijke oorlogsschepen, maar ook tegen vijandelijke handelsbodems. Dat
wil zeggen, dat de handelsschepen onmiddellijk tot zinken werden gebracht,
ook onder voorwendsel, dat een onderzeeer een schip niet evenals een kruiser
kan opbrengen. Dat ging wel heel ver ; het is begrijpelijk, dat oorlogvoerenden
en neutralen protesteerden. Maar van Duitsche zijde werd weer niet ten onrechte
geantwoord, dat de vijand was begonnen met de schending van de conventie en
dat Duitschland dus datzelfde vrijstond.
De duikbootenoorlog was toen nog slechts in zijn begin: Duitschland had
op het einde van 1914 nog slechts dertig onderzeeers. Veel resultaat hadden
deze voorloopig nog niet, al maakte het doen zinken van handelsschepen naar
buiten wel indruk. Daarom was het ook wat voorbarig, dat de Duitsche regeering
den 4 Februari 1915 de zeeen om de Britsche eilanden als oorlogsterrein proclameerde: de schepen, die men daar zou aantreffen, zouden onverbiddelijk tot
zinken worden gebracht, passagiersschepen niet uitgezonderd: dat alles gold
ook de neutralen. Protesten der neutralen waren het natuurlijk gevolg. Maar het
rijk wees deze af; het verklaarde de decreten van 4 Februari alleen te zullen
intrekken, als Engeland en Frankrijk zich strikt wilden houden aan de declaratie
van Londen, dus feitelijk en eigenlijk de blokkade wilden opheffen.
Natuurlijk konden Engeland en Frankrijk dat niet doen. Den 1 Maart 1915
gaven zij in antwoord op het Duitsche decreet van 4 Februari een proclamatie
uit, waarbij zij de blokkade uitbreidden tot alle koopwaren, bestemd voor den
vijand: daarmede was het geheele begrip contrabande uit het zeerecht verdwenen.
Uit den aard der zaak kon men dezen scherpen maatregel niet op de neutralen
toepassen: de neutrale schipper ontsnapt, wanneer hij kan bewijzen, dat zijn
lading niet is bestemd voor Duitschland. Maar dat deze waarborg niet afdoende
is, ligt voor de hand: hoe kan de schipper instaan voor wat er met zijn lading
gebeurt na aankomst in het neutrale land ? In Nederland heeft men een zeer
praktischen maatregel bedacht om aan die moeilijkheden te ontkomen. Goederen
voor ons land bestemd, werden geconsigneerd aan een nieuw opgerichte vennootschap, de N(ederlandsche) O(verzee) T(rust); zij nam de cautie op zich,
dat aan haar gerichte goederen niet toen of later naar Duitschland zouden worden
doorgevoerd. De N.O.T. had inderdaad succes ; zij werd door de entente erkend
en heeft daardoor zeer groote diensten aan den Nederlandschen overzeeschen
handel bewezen.
Natuurlijk moest het economische Leven van Duitschland en Oostenrijk de
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gevolgen van de blokkade ondervinden: want zij is geen oogenblik verslapt, integendeel steeds verscherpt, niettegenstaande den steeds met meer nadruk en
consequentie door Duischland doorgevoerden duikbootenoorlog. In Duitschland
kwam men zoo al spoedig in een toestand van autarkie, die bedenkelijke gevolgen
had. Het had van allerlei artikelen genoeg, maar niet van grondstoffen en levensmiddelen, vooral graven. Natuurlijk is het nog Lang mogelijk geweest grondstoffen uit neutrale landen te betrekken, ijzer uit Zweden, petroleum uit
Roemenie, zelfs katoen uit Amerika. Maar er bleef niettemin ernstig gebrek aan
koper, rubber en vooral aan broodkoren. Met het opmerkelijk organiseerend
talent der Duitschers heeft de regeering zelfs reeds voor den oorlog maatregelen
genomen om in de behoeften van land en yolk te voorzien. Op dit gebied
heeft Walter Rathenau zijn land uitnemende diensten bewezen: reeds den 9 Augustus 1914 diende hij een plan in bij de regeering voor de voorziening van leger,
vloot en yolk. Reeds den 15 Augustus werd daaraan gevolg gegeven door de
stichting van een bureau van grondstoffen voor den oorlog. Den 5 November
werd een bureau voor aardappelen gevormd, den 25 van die maand een graanbureau. De fabrikanten richtten hun bedrijf steeds meer in op de vervaardiging
van oorlogsmateriaal. In 1916 wordt dat alles nog meer gecentraliseerd, zoodat
het geheele economische Leven wordt gesteld onder het toezicht van den staat;
nauwkeurige regeling van de productie en ten gevolge daarvan ook van de
distributie wordt steeds meer consequent toegepast. Voorloopig heeft dat alles
geholpen; er zijn vooralsnog reserves genoeg. Eerst later, als de reserves zijn
opgebruikt, wordt de toestand ernstiger ; met name ontstaat dan een nijpend
gebrek aan voedingsmiddelen bij de bevolking achter het front.
In Frankrijk en Engeland, waar de overzeesche aanvoer zoo goed als onbeperkt is — ook de Duitsche duikbooten kunnen dat niet veranderen — leed
men veel minder economisch onder den oorlog: met name aan voedingsmiddelen
had men hier geen gebrek. Ook hier wordt de industrie voor een groot deel
omgezet in oorlogsnijverheid. Ook hier komt zoowel de productie als de distributie meer en meer onder de directie der overheid te staan. In Rusland zijn
weer andere zwarigheden. Grondstoffen en levensmiddelen zijn hier genoeg:
maar de industrie is nog weinig ontwikkeld; ook de verkeersmiddelen zijn
onvoldoende, zoodat de stoffelijke rijkdommen van het land toch niet tot hun
recht kunnen komen. Natuurlijk tellen deze zwarigheden in den oorlog dubbel
en driedubbel, ook omdat het westelijk industriegebied in Polen weldra in de
handen van den vijand is gevallen. Invoer van buiten is nauwelijks meer
mogelijk: de Zwarte Zee is afgesloten, evenals de Oostzee: de Witte Zee is
slechts enkele maanden in het jaar open: alles moet dan Tangs een spoorweg
van Archangel naar Moskou worden vervoerd. Daardoor lijdt de bevolking
in het algemeen even goed als het leger in het bijzonder. Van de Russische vloot
is in den oorlog nauwelijks sprake geweest.
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Dat de economische verhoudingen van invloed zijn op de stemming der
bevolking, spreekt evenzeer van zelf als dat deze stemming ook de staatkunde
beinvloedt. Weinig is dat merkbaar in Frankrijk, in Engeland en in Duitschland , hier aanvaardt men de feitelijke opschorting van het politieke Leven en
den staatkundigen strijd, hier bestaat in het begin van '915 nog steeds de „union
sacree". Maar in Oostenrijk en in Rusland is deze volkseenheid weinig meer
dan schijn. In Oostenrijk wachten de verschillende volken de gelegenheid af;
in Rusland staan de revolutionnaire partijen gereed om hun slag to slaan. Hoe
Lang moeten zij nog wachten ?

HOOFDSTUK VI

Oorlog en staatkunde in 1915
In 1915 is het karakter van den oorlog aan het westfront geheel veranderd:
op den bewegingsoorlog is de stellingsoorlog gevolgd. Het ligt voor de hand, dat
daardoor ook de taktiek en de strategie der generale staven moet veranderen;
zij moeten zich aanpassen aan geheel nieuwe eischen. Het befaamde planSchlieffen is mislukt en heeft daardoor afgedaan. De geweldige tegenslag aan
de IJzer heeft bovendien bewezen, dat een doorbraak van het vijandelijk Leger
ook met groote opofferingen niet mogelijk is. Falkenhayn heeft dat dan ook
begrepen en bepaalt zich tot een zuiver defensieve houding. Daardoor ook kan
hij zijn strijdkrachten beperken; Duitschland heeft zijn troepen weer noodig
aan het oostelijke front: daar kan de bewegingsoorlog nog succes hebben. Daar
worden ook wel loopgraven gegraven, maar meer als tijdelijk hulpmiddel dan
als vast defensiemiddel. Want het oostfront is niet een aaneengesloten linie
als het westfront : het is bovendien ook zeer ijl en dun. Een doorbraak is hier
dus mogelijk en uitvoerbaar, ook omdat de Russische artillerie zeer onvoldoende
is. Daarom trekt Falkenhayn, die in 1915 Moltke opvolgt als chef van den generalen staf, zooveel mogelijk troepen samen tegen de Russen: de geheele veld-.
tocht van 1915 is in hoofdzaak beperkt tot het oostelijk front.
Hier heeft de Duitsche staf geheel de leiding, zooals trouwens in het algexn,een
gedurende het eerste gedeelte van den oorlog. De actie is Duitsch; de entente
reageert alleen. Rusland zet van tijd tot tijd een krachtige tegenactie in. Ook
Frankrijk en Engeland treden in het westen sours actief op, ook om de Duitsche
krijgsmachten daar vast te houden. Maar in Parijs en in Londen begrijpt men,
dat er nog andere mogelijkheden zijn, met name op den Balkan: zoo is de meening
van Lloyd George en welhaast die van Briand. Men kan daar op tweeerlei wijze
opereeren: tegen Turkije door de zeeengten; tegen Oostenrijk door Servie te
hulp te komen. Maar de Britsche militairen waren er evenmin voor als de Fransche; zij blijven het oorlogsterrein in Frankrijk als primair beschouwen, waarschijnlijk wel terecht.
Aan het oostfront is het opperbevel in handen van Hindenburg, den overwinnaar van Tannenberg: hij heeft aan zijn zijde Ludendorff als chef van den
staf. De imposante figuur van Hindenburg, door den Keizer daarom achterafgezet, is door zijn victorie in Oost-Pruisen in zeer korten tijd de groote
volksheld geworden, die onaantastbaar is, omdat hij onmisbaar is. Hij heeft
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eenige overeenkomst met Joffre; ook hij is een rustige, sterke figuur, die zijn
krachten meer beheerscht dan dat hij ze doet uitleven. Imposant, ook door zijn
zwijgende geslotenheid, is hij zeer sterk, omdat alien, Leger en yolk, hem vertrouwen. In een oogenblik is hij een legendarische figuur geworden, zooals de
oude Moltke in zijn dagen nauwelijks is geweest. Een man van geweldige militaire gaven is hij stellig niet geweest; maar hij bezat een goede en soliede kennis
van het militaire vak en was daardoor een goed technicus. Een goed tacticus
was hij minder, in ieder geval geen man van geniale intultie en daaraan geevenaarde snelle en forsche beslissingen. Dat laatste was meer het werk van zijn
chef van den staf Erich Ludendorff, Wiens politieke misgrepen toch niet moeten
doen vergeten, dat hij een bijzonder knap militair is geweest. Hij had, wat
Hindenburg rniste, het vlugge oog en den rappen geest ; hij was dus in staat
snel een situatie te overzien en daarnaar zijn maatregelen te nexn,en. Zoo stond
naast de groote heldenfiguur van Hindenburg de fijne tacticus Ludendorff: zij
vulden elkander gelukkig aan, wat beide begrepen en ook aanvaardden. Hun
samenwerking heeft de nederlaag van Duitschland niet kunnen voorkomen,
maar misschien wel den totalen ondergang van het rijk.
Nadat belangrijke versterkingen uit het westen waren aangekomen, viel
Hindenburg den 7 Februari 1915 de Russen bij de Masurische m,eren aan; hij
wist hen grondig te verslaan; m,eer dan honderdduizend krijgsgevangenen werden hier gemaakt en honderden kanonnen veroverd. Maar de ruwe winter
belette een krachtdadige voortzetting van deze overwinning. Daardoor konden
de Duitschers ook niet verhinderen, dat de sterke vesting Przemysl, reeds meer
dan zes maanden door de Russen belegerd, den 22 Maart capituleerde: het
garnizoen van 120,000 man moest in krijgsgevangenschap gaan. Zoo zijn dan
de centralen weer op het defensief teruggeworpen. Aan het westfront komt
het in dezen winter alleen tot enkele plaatselijke aanvallen der Franschen, in
December bij Notre Dame de Lorette en in Champagne, in Februari wederom
daar, in Maart bij Neuve Chapelle, in April in Woevre. Maar het resultaat was
van ongeveer geen beteekenis.
Het belangrijke van deze gevechten versterkte het boven reeds vermelde
denkbeeld van een diversie in het oosten. Winston Churchill, de eerste lord
der admiraliteit, werkte een plan uit van een aanval op de Dardanellen. Hij
stelde zich daarvan groote gevolgen voor, zoowel militair als politiek. Het bezit
van Konstantinopel door de entente zou Turkije machteloos maken en Rusland
den weg openen naar de Middellandsche Zee, bovendien de Russen in staat
stellen allerlei oorlogsmaterieel van Engeland en Frankrijk te betrekken. Balfour
sloot zich bij Churchill aan; den 28 Januari 1915 besloot de Britsche kabinetsraad tot de expeditie naar de Dardanellen, waarvan men zoo groote verwachtingen had.
Maar van den aanvang of was er verschil van gevoelen over de aan te wenden
Wereldoorlog 6
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middelen en dus over de te gebruiken wapenen. Churchill was overtuigd, dal
een frontaanval op de zeeengten en haar forten onmiddellijk effect zou hebben*
Admiraal Fisher was dat niet met hem eens; hij Wilde bovendien de Britsche
eskaders in de Noordzee niet verzwakken. De Fransche marine zal evenwel
samenwerken, waartoe de Russische niet in staat blijkt. Zoo wordt tegen
Fishers advies den 2 Februari het plan vastgesteld, waarvan niemand de draagwijdte kon voorzien. Maar nauwelijks is de aanval begonnen, of de marineofficieren doorzien de daaraan verbonden zwarigheden. Om de Turksche forten
tot zwijgen te brengen blijkt een aanval uit zee niet voldoende en afdoende: er
zullen landingstroepen moeten aanrukken om het schiereiland Gallipoli te
veroveren; eerst daarna zal men tot een nieuwen aanval op de zeestraten zelf
kunnen overgaan: duidelijk bleek dat door den mislukten frontaanval van
18 Maart: de Britsche vloot verloor daarbij een derde deel van haar schepen.
Inderdaad zijn einde April Engelsche en Fransche troepen aan beide oevers
der Dardanellen geland. Maar deze troepenmacht bleek onvoldoende; er
werden dus versterkingen gezonden, maar tegen den zin der militairen en ook
weinig afdoende. In den Engelschen kabinetsraad komt het tot ernstige
meeningsverschillen tusschen de ministers van oorlog en marine, Kitchener en
Churchill. Nogmaals behoudt Churchill de overhand; in Juni worden opnieuw
versche troepen naar de Dardanellen gezonden. Maar reeds in het begin van
Augustus zijn alle autoriteiten overtuigd, dat het op deze wijze niet gaan zal:
het blijkt, dat de Dardanellen niet te forceeren zijn; bovendien zijn de verliezen
aan menschen en materiaal zoo groat, dat reeds daarom een voortzetting niet
verantwoord is; wat een eenvoudige expeditie scheen, bleek een roekeloos avontuur. Maar het is moeilijk voor de staatkunde zulke groote fouten snel te doorzien en te erkennen: eerst einde November wordt te Londen en te Parijs tot
de ontruiming van Gallipoli besloten. Het avontuur was geeindigd ; maar nog
lang bleef de hel der Dardanellen onder de militairen cen bittere herinnering.
Tegenover deze zware nederlaag stond het succes van het toetreden van Italie
tot de entente. Koning Victor Emanuel III had den 3 Augustus 1914 zijn
neutraliteit afgekondigd en zich daarmede afgescheiden van de triple alliantie:
daarom begreep iedereen, dat op deze eerste stap ter zijner tijd een tweede zou
moeten volgen. Het was inderdaad, zooals de minister-president Salandra den
3o September 1914 in een rapport aan den koning schreef: Italie heeft de
keuze uit slechts twee mogelijkheden: de handhaving zijner neutraliteit of een
verbond met de entente. De beslissing was moeilijk, ook omdat zij werd beheerscht door factoren van binnenlandsche politick. Handhaving der neutraliteit
bood weinig dadelijke voordeelen ; deelneming aan den oorlog zou Italie de
irredenta kunnen verschaffen, waarnaar het reeds lang had gestreefd op kosten
van Oostenrijk: Trentino, Triest, mogelijk nog meer. De neutraliteit zou op
den duur de sterke aspiraties der natie niet kunnen bevredigen, ook door de
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ontzenuwende werkeloosheid; maar aan den anderen kant was het niet zeker,
of het yolk op den langen duur, als het eerste elan was verstoven, wel met geduld
de zware beproevingen van een langdurigen oorlog zou willen aanvaarden en.
verdragen. Nog den 16 October verklaarde Salandra, dat hij nog Wilde afwachten, hoe de zaken zouden loopen: alleen het belang van het vaderland, „il sacro
egoismo", de heilige zelfzucht van en voor het vaderland, moest den doorslag geven.
Maar intusschen begonnen uit de bevolking andere stemmen op te kom.en,
eigenlijk buiten de politieke partijen om. In breeds kringen begon men het
vaderlandsche ideaal te doen schitteren: Italie moest deze eenige gelegenheid
aangrijpen om zijn nationale wenschen in vervulling te doen gaan. Merkwaardig
was het, hoe mannen van verschillende politieke richting elkander in het nationale streven vonden: rechts-liberalen, vrijmetselaars, christen-democraten,
reformisten, syndicalisten, republikeinen; in dezen kring en in dezen tijd komt
een man naar voren, van Wien men later veel meer zou hooren: Benito Mussolini. Tegenover hun felle propaganda stelden de neutralisten de hunne : hier
vinden wij samen socialisten, katholieken en links-liberalen. De leider van deze
groep was de oud-premier Giolitti, Wiens persoon al zoo dikwijls den doorslag
in Italie had gegeven. Hij betoogde, dat het land zich niet roekeloos in den
oorlog mocht werpen; hij sprak van de zware offers van den modernen oorlog.
Zijn woord kreeg des te meer waarde, nu hij de stellige meerderheid der kamer
achter zich had. Daarmede moest Salandra natuurlijk rekening houden.
Niettemin had de regeering haar voelhorens reeds uitgestoken. Reeds den
3 Augustus 1914 liet zij in Petersburg weten, dat zij gaarne aanbiedingen van
de entente zou ontvangen. Frankrijk, Engeland en Rusland grepen onmiddellijk
deze gelegenheid met beide handen aan en beloofden Italie reeds den 1z Augustus Trentino, Triest en Valona ; zij maakten evenwel bezwaar dat alles op
papier te zetten. Deze eerste pogingen werden voortgezet in onderhandelingen
te Londen, waarbij de Italiaansche diplomatie poogde zich meerdere zekerheid
te verschaffen. Maar toen kwamen de Fransche en de Russische nederlagen:
Italie trok zich voorloopig terug en bleef dan ook neutraal.
Maar te Rome overwoog men, dat die neutraliteit voor de centralen toch
ook zijn groote waarde had. Vandaar dan ook, dat Salandra toen onderhandelingen met Weenen begon om te zien, wat hij daar voor de neutraliteit zou kunnen
verkrijgen, vooral als Oostenrijk zijn gebied op den Balkan zou uitbreiden:
dat Italie zich weer bij den driebond zou willen en kunnen aansluiten, daaraan
dacht ni-mand meer. Voorloopig hield de rijkskanselier Berchtold zich op de
ruimte. Maar toen de Oostenrijksche troepen in December het offensief tegen
Servie inzetten en zelfs Belgrado veroverden, begon Italie met meer kracht op
den Ballplatz aan te dringen; het vond daarbij steun bij Duitschland, dat het
van belang vond voor de centralen, wanneer Oostenrijk zich voor de Italiaansche
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neutraliteit eenige opofferingen getroostte. In Januari 1915 zetten deze onderhandelingen in: het was toen, dat de Italiaansche minister van buitenlandsche
zaken Sonnino voor het eerst sprak van territoriale opofferingen van Oostenrijk:
merkwaardig genoeg vond hij daarbij den Duitschen gezant te Rome, den oudrijkskanselier prins von Billow, aan zijn zijde. Maar er kwarn verzet te Weenen
en vooral te Boeda-Pest : Tisza, de minister-president van Hongarije verweet
Berchtold zijn zwakheid en bracht hem ten val: baron Burian volgde hem als
minister van buitenlandsche zaken op : deze nu had den moed den Italiaanschen
aandrang te weerstaan. Den 3 Maart 1915 constateerde de Italiaansche ambassadeur te Weenen, dat het onnoodig was de onderhandelingen hier voort te zetten.
Maar de aanval op de Dardanellen, die in dezen tijd inzette, overtuigde de
Oostenrijksche regeering, dat het toch zijn waarde kon hebben Italie te winnen.
Haast op het moment, dat Rome in Maart de onderhandelingen met de entente
weer opvat, komen de aanbiedingen van Weenen in: de Italiaansche diplomatic
heeft dan dus twee ijzers in het vuur. In een memorandum van 4 Maart vraagt
Italie van de entente als prijs voor zijn bondgenootschap den afstand van
Trentino, van Tirol tot aan den Brenner, van Triest en Istrie; dan zal een staat
Albanie worden gevormd, waarvan Valona en het eilandje Sasseno aan Italie
zouden komen; verder zou Dalmatie tot aan de Narenta met alle eilanden
Italiaansch gebied worden: in Klein-Azie eischt Rome Adalia met omgeving,
dan uitbreiding van het koloniale gebied in Libye en Erytrea, waarvoor Engeland en Frankrijk dan met Duitsche kolonien kunnen worden schadeloos gesteld.
Engeland en Frankrijk namen deze voorwaarden aan; maar Rusland maakte
bezwaar, vooral over Dalmatie, dat door Servie wordt begeerd. Het antwoord
der entente, dat van 21 Maart is, klonk dan ook bepaald ontwijkend.
Intusschen gingen ook te Weenen de onderhandelingen voort. Den 8 Maart
besloot de ministerraad onder de pressie van Berlijn de Italiaansche voorwaarden
te vernemen. Al dadelijk kwam er deze moeilijkheid, dat Italie den gebiedsafstand onmiddellijk eischte, terwijl Oostenrijk deze Wilde uitstellen tot na
den algemeenen vrede: Duitschland zou dan den waarborg geven, dat dat ook
zou geschieden. Den 22 Maart, na ontvangst van het antwoord der entente,
drong Sonnino aan op een spoedige beslissing. En terwijl den 15 April een tweede
antwoord der entente inkomt, waarin ongeveer alles wordt toegegeven — behalve Dalmatie, had Italie reeds den II April in Weenen zijn eischen uiteengezet : afstand van Trentino tot aan den Brenner, van GOrz en de Curzolarieilanden ; inrichting van Triest en gebied tot aan autonomen staat ; vrijheid van
actie van Italie in Albanie en in de Dodekanesos: daarvoor zou dan Italie een
welwillende neutraliteit tegen Oostenrijk in acht nernen. Daartegen verzette
Burian zich zeer 1ptslist, hoewel Tisza op aanneming aandrong; hij meende, dat
het beter was een gedeelte op te offeren om het geheel te redden.
Het ligt voor de hand, dat, na de afwijzing van Weenen, de beslissing van Rome
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niet moeilijk meer was: het verklaarde zich bereid met de entente een traktaat
van alliantie te sluiten. Dat geschiedde den 26 April 1915 te Londen; daarbij
werden de bovengenoemde condities vastgelegd, waartegen Italie zich verbond
om binnen een maand aan Oostenrijk den oorlog te verklaren: het verdrag
werd den 1 0 Mei aangevuld door een marine-conventie, den 16 door een
militaire overeenkomst.
Nu begreep men eindelijk te Weenen, dat het ernst ging worden; want het
geheim van het verdrag van z6 April kon niet verborgen blijven. Onder den
sterken druk van Billow deed Oostenrijk den 9 Mei aan Sonnino nog een laatste
aanbod, dat zeer ver ging, maar toch te laat kwam. Er was toch nog een kans,
dat de oorlog niet zou worden verklaard. In de kamer hadden de neutralisten
nog steeds de meerderheid; de invloedrijke Giolitti verscheen te Rome om voor
den vrede te werken. En hij scheen zijn doel te zullen bereiken: van de 508
afgevaardigden verklaarden zich niet minder dan 320, dus de meerderheid, voor
den vrede den 13 Mei nam het kabinet Salandra zijn ontslag. Maar dan werpt de
beroemde dichter d'Annunzio zijn pen of eigenlijk zijn zwaard in de weegschaal;
hij weet in weinige dagen in Rome, in Milaan, in Florence, in Turijn en elders
een krachtige volksbeweging te ontketenen, die regeering en kamer meesleept.
Den 16 Mei weigert de koning het ontslag van Salandra: den 20 staat het parlement met 407 tegen 73 stemmen de oorlogscredieten en bijzondere volmachten
aan de regeering toe. En daarna verklaart de regeering, onder uitbundige geestdrift der bevolking, den oorlog aan Oostenrijk, merkwaardig genoeg, niet aan
het Duitsche rijk. Het spreekt van zelf, dat dat slechts een kwestie van vorm was;
Duitschland beschouwde zich van nu of ook in oorlog met Italie.
In denzelfden tijd, dat Italie de entente versterkte, was het groote offensief
der centralen tegen Rusland ingezet. In April 1915, toen, door den aanval op
de Dardanellen, het ententefront in Frankrijk belangrijk was verzwakt, kon
Falkenhayn toegeven aan den aandrang der Duitsche en Oostenrijksche bevelhebbers in het oosten, Hindenburg en Conrad von HOtzendorff, tot een krachtigen aanval op het Russische front. Er werden dus veertien divisies van het
westen naar het oosten gezonden. Er was ongetwijfeld eenig gevaar aan dezen
aanval verbonden: het leek onwaarschijnlijk, dat men, zooals Hindenburg verwachtte, het Russische Leger zou kunnen verpletteren. De herinneringen aan
den veldtocht van 1812 kwamen op; wat zou men kunnen doen, als de Russen
dezelfde taktiek volgden als destijds tegen Napoleon en zich steeds verder in
het uitgestrekte land terugtrokken. Maar daartegenover stond, dat de hulpmiddelen en de omstandigheden sedert een eeuw wel waren veranderd: als
Napoleon spoorwegen, telefoon, auto's, telegraaflijnen, vliegtuigen tot zijn beschikking had gehad, zou hij Rusland gemakkelijk hebben kunnen overwinnen,
redeneerden de Duitsche officieren; zij vergaten daarbij, dat zij daarbij aannamen, dat Rusland deze technische hulpmiddelen niet had bezeten. Van m,eer
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beteekenis was het argument, dat het Russische gouvernement zwak stond, zoodat het een ernstige nederlaag niet gemakkelijk te boven zou kunnen komen.
De eerste stoot werd toegebracht over een front van tachtig kilometer breedte
tusschen de Weichsel en de Karpaten. De slag begon den z Mei; den 4 was
het Russische front bij Gorlice doorgebroken; den 6 was het Russische leger in
vollen aftocht op de San. Maar ook hier kon het geen stand houden: einde Mei
werd ook de Sanlinie geforceerd: den 3 Juni bezetten de centralen Przemysl,
den 22 Lemberg. In twee maanden hadden de centralen Galicie heroverd;
de eer daarvan kwam vooral toe aan den doortastenden Mackensen.
Om deze groote overwinning te voltooien wilden Hindenburg en Ludendorff
ook in het noorden een aanval doen, ten einde op deze wijze de Russen te
omsingelen. Falkenhayn gaf daartoe zijn toestemming: van de Masurische
meren Wilde hij doorstooten tot Warschau: van het zuiden uit kon Mackensen
ook daarheen oprukken. Deze nieuwe operatic werd reeds den 13 Juli ingezet :
zij had weldra een volledig succes. De Russen ontruimden Warschau en Novogeorgievsk en legden hun front tot Brest-Litovsk terug: van een omsingeling
was dus geen sprake, al was de terugtocht der Russen niet bijzonder eervol. In
het noorden moesten zij bovendien in Augustus Kovno en in September Wilna
aan Hindenburg prijsgeven: de Duitschers staan dan aan de Beresina noodlottiger herinnering. Daarmede was de veldtocht van 1915 op 't oostfront afgeloopen.
Terwijl Rusland bedreigd werd door den grooten aanval der centralen, die
het leger zelfs 15o kilometer had teruggeworpen en die de Russen Galicie,
Polen en Litauen kostte, had de regeering te Petersburg een dringend beroep
gedaan op Joffre om een scherpen aanval te doen op het westfront en zoo de
Duitsche troepen daar vast te houden. De Fransche opperbevelhebber moest
aan dat beroep wel gehoor geven: het offensief in Artois was daarvan het gevolg.
Den 9 Mei had de Fransche aanval succes : het Duitsche front werd doorbroken:
de bres was gemaakt. Maar versche troepen rukten aan en konden de bres weer
dichten. Den 18 Juni werd de aanval hervat : maar ook toen hield het Duitsche
front stevig stand.
Joffre had zich evenwel door dit resultaat niet laten ontmoedigen: hij meende,
dat het had bewezen, dat het front wel waarlijk kon worden verbroken, mits
men maar den aanval op verschillende punten tegelijk inzette en zoo den vijand
verhinderde op een bepaald punt versche troepen in te zetten. Naar dit plan
wordt gehandeld; maar als het wordt uitgevoerd, is het oostelijk offensief reeds
ten gunste der centralen beslist en kan men dus de Russen niet meer verlichting
brengen. Maar ook het westelijk offensief mislukt : den 25 September heeft de
eerste aanloop in Champagne eenig succes ; maar de tweede aanval in deze streek
mislukt niettegenstaande de numerieke superioriteit der Franschen; evenmin
kunnen de Engelschen en Franschen in Artois het Duitsche front terugdringen.
Uit deze gevechten is duidelijk de sterke positie van den verdediger gebleken:
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in Champagne stonden 39 Fransche divisies tegen slechts 17 Duitsche, in
Artois 29 Fransch-Britsche tegen slechts 13 Duitsche. Toch verloren de Franschen en Engelschen de slagen en bovendien met zeer groote verliezen: tegen
een verlies der entente van 250,coo mannen stond een der Duitschers van
140,000, waaronder nog 24,000 krijgsgevangenen.
Dergelijke ongekend hooge verliezen, waartegenover eigenlijk geen enkel
voordeel stond, brachten de Fransche militairen wel tot nadenken. In een nota
van 7 October zette Joffre dan ook aan de regeering uiteen, dat men de taktiek
moest veranderen en zuiver defensief worden en blijven ; im,rn,ers men kon
„une longue periode d'attitude defensive" wederzijds voorzien.
In dezen tijd was het Italiaansche Leger reeds in den strijd geworpen: dat
beteekende, dat 37 divisies infanterie tegen Oostenrijk gingen optreden. Voor
de monarchie was het inderdaad een nieuwe beproeving: zij had reeds in Rusland en in Servie op twee fronten te strijden: nu kwam, daar nog een derde front
bij, aan de Isonzo en in Trentino. Hier werden een aantal divisies geconcentreerd, die van het zuiderfront tegen Servie waren weggenorn,en. De Oostenrijksche bevelvoering begreep al spoedig, dat aan het Alpenfront een zuiver
defensieve taktiek de eenig doelm,atige kon zijn: in het hooggebergte is de aanval
zeer moeilijk, de verdediging daarentegen gemakkelijk, ten minste betrekkelijk
gemakkelijk. Zoo gelukte het dan ook hier met betrekkelijk geringe krachten de
Italiaansche aanvallen af te slaan, eerst een offensief den 18 Juli, daarna een met
sterker eenheden ingezet offensief den 18 October. Ook hier bleek, evenals aan
het westfront, dat in deze omstandigheden de defensie de beste taktiek is.
Meer dan tien, sours zeer zware veldslagen zijn in den loop van den oorlog
aan de Isonzo geleverd; maar telkens werden de Italiaansche strijdkrachten teruggeslagen : zelfs konden de centralen een enkele maal de Isonzo-linie forceeren
en zoo de Italianen terugdringen.
Wij zagen, dat het Oostenrijksche kommando voor den afweer van het Italiaansche offensief troepen had onttrokken aan het Servische front. Dat kon our
tweeerlei redenen gebeuren en ook gelukken. Vooreerst waren de Serviers niet
zeer ingenom,en met de deelneming van de Italianen aan den oorlog; zij wisten,
dat Italie als oorlogswinst niet alleen Triest en Istrie, maar ook Dalmatie be-.
geerde, en waren daarom, niet zeer geneigd door een straffe oorlogvoering Italie
lucht te verschaffen. En ten andere begon de mogelijkheid te dagen, dat Bulgarije
zich bij de centralen zou aansluiten en dus Servie in den rug zou kunnen vallen.
Ook in verband daarmede had Falkenhayn het offensief tegen Rusland op het
einde van Augustus 1915 doen staken: hij wilde den oorlog met Servie nu
definitief beeindigen. Ook daarorn, wilde Duitschland Bulgarije zoo ver mogelijk
tegernoet komen: men kon bovendien dan aan Turkije de hand reiken.
Het is volkomen natuurlijk, dat Bulgarije van den aanvang van den oorlog af
op het vinketouw zat our de eerste de beste gelegenheid aan te grijpen our zich
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voldoening te verschaffen voor de in den tweeden Balkan-oorlog geleden verliezen; de vrede van Boekarest van Augustus 1913 was een smaad, die de Bulgaren wilden uitwisschen. Daartoe konden zij zich niet wenden tot de entente,
die immers Roemenie, Servie en zelfs Griekenland moest ontzien: alleen de
centralen, die tegen Servie streden, konden hier de Bulgaren iets aanbieden.
Stellig heeft ook de entente aanbiedingen gedaan: den 29 Mei 1915 beloofde
zij koning Ferdinand, zoo hij besloot aan Turkije den oorlog te verklaren, uitbreiding van zijn rijk met Thracie tot de lijn Enos-Midia en bovendien een deel
van Servisch Macedonie waarvoor dit koninkrijk dan weer met Bosnie zou
worden schadeloos gesteld. Maar Servie, hoewel het zich toen reeds moeilijk
tegen Oostenrijk handhaafde, weigerde tot deze voorwaarden zijn toestemming te
geven. Zoo bleef de entente vrijwel met ledige handen tegenover Bulgarije staan.
Toen besloten de centralen hun slag te slaan: begin Juli deden zij aan koning
Ferdinand het aanbod van Servisch Macedonie, dat weldra tot hun beschikking
zou staan. Den 1 Augustus vertrok kolonel Gantschev naar het Duitsche hoofdkwartier: de zending van den hertog van Mecklenburg naar Sofia bracht de
zaak tot een goed einde. Den 3 September sloot Bulgarije een verdrag met den
sultan, waarin een rectificatie der grenzen . in Thracie wordt toegezegd. Reeds den
6 daarna komt de overeenkomst met de centralen tot stand. Koning Ferdinand
verbond zich daarbij om binnen vijftien dagen te mobiliseeren en binnen vijfen-dertig dagen vier divisies tegen Servie in het veld te brengen : daarvoor zal hij
dan Servisch Macedonie verkrijgen en – als Griekenland zich bij de entente mocht
aansluiten — ook nog een deel van Grieksch Macedonie en — als Roemenie dat
mocht doen — ook de Dobroedsja. Den 21 September mobiliseert Bulgarije.
Daardoor was eigenlijk het lot van Servie beslist. De eenige manier om het
bedreigde ongelukkige land nog te hulp te komen, misschien te redden, is om
Griekenland in beweging te brengen, dat door het alliantie-verdrag van 1913
aan Servie is verbonden. Tot die hulp is dan ook de Grieksche minister-president Venizelos bereid: alleen blijkt het weldra, dat Griekenland alleen hier
niet helpen kan, ook om de bedreiging van Bulgarije: het geval, waarop het
traktaat van 1913 slaat, is bovendien geheel anders dan de situatie van 1915.
Om aan deze moeilijkheden tegemoet te komen, komt Venizelos op het denkbeeld
om de entente te suggereeren Servie door Grieksch gebied heen te hulp te
komen. In Parijs en in Londen wordt dat voorstel onmiddellijk aangenomen:
aanstonds worden van de Dardanellen twee divisies naar Saloniki gezonden:
den 1 October komen de eerste entente-troepen daar aan: den 2 protesteert de
Grieksche regeering voor den vorm, dat zij haar neutraliteit zal handhaven en
dat zij dus „a le devoir de protester contra les passages de troupes etrangeres
a travers le territoire hellenique". En eenige dagen daarna, den 5 October verklaart Bulgarije aan Servie den oorlog. Een paar dagen daarna geeft koning
Konstantijn aan Venizelos zijn demissie, de koning weigert bovendien zich

HOOFDSTUK VII

De gevotgen van den veldtocht van 1915
De veldtocht van 1915 had dus aan Duitschland en Oostenrijk groote en belangrijke triomfen gebracht: hoewel zij nog verre van definitief waren, werden
zij toch door de publieke opinie als zoodanig beschouwd. Daarentegen had de
entente haast overal de nederlaag geleden: maar ook hier vergiste de openbare
meening zich; zij zag de beteekenis van dezen gang van zaken volstrekt niet in.
Ook daardoor was de binnenlandsche politiek in 1915 nog zoo goed als nergens
verontrust.
In Frankrijk, in Engeland en in Italie heerscht het parlementaire stelsel met
al zijn voor- en nadeelen. Wel hebben de regeeringen overal veel runner bevoegdheden verkregen, militair en politiek, economisch en sociaal; maar de
verantwoordelijkheid aan het parlement is nergens opgeheven, zoodat haast
ieder oogenblik de regeering ter verantwoording kan worden geroepen over wat
zij heeft gedaan of ook wat zij heeft nagelaten. Het hangt dan ten slotte van de
beleefdheid, de bescheidenheid en het inzicht van het parlement af, of het de
regeering den voet dwars wil zetten.
In het begin van 1915 heeft het parlementaire Leven in Frankrijk zijn gewonen
gang weer genomen. In de lente begint zich, wel zeer voorzichtig, maar toch
met steeds meer nadruk, een oppositie te vertoonen, die uit den card der zaak
voedsel en argumenten vindt in den teleurstellenden gang van zaken op de
verschillende oorlogsterreinen. Vooral tegen den minister van oorlog, Millerand,
beginnen zich de aanvallen te richten van de legercommissies van senaat en
kamer; men beschuldigt hem van onvoldoende verzorging van het materiaal
van het Leger. De aanval zet zich voort tegen den opperbevelhebber, die geen
overwinningen kan behalen. Joffre weigert bepaald „se hisser envahir par les
civils". De minister weet den generaal te dekken en zoo loopt alles voorloopig
zonder ongelukken af. Maar den 24 Juni 1915 wordt in de openbare zitting
van de kamer, voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog, een scherpe
kritiek uitgeoefend tegen Millerand. Terecht voerde de minister aan: „il faut
qu'il n'y eut aucune confusion possible entre le pouvoir parlementaire que vous
representez et l'autorite militaire": maar hij moet ten slotte toch eenige concessies doen, die zijn macht toch wezenlijk beperken.
Het ligt wel voor de hand, dat de oppositie daarmede niet tevreden was:
is zij het wel ooit ? Toen eenmaal de kamer haar macht weer had gevoeld, wist
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met de entente te verbinden, wat in de bedoeling van Venizelos lag. Op den
Balkan heeft de entente dus een dubbel echec geleden.
Intusschen zijn de troepen der centralen einde September Servie binnengerukt. Onder bevel van Mackensen stonden tien Duitsche, vier Oostenrijksche
en vier Bulgaarsche divisies, samen 330,000 man. Daartegen konden de Serviers
slechts 250,000 man stellen. Van twee zijden aangevallen, was het Servische
leger al spoedig gedwongen terug te trekken in de vlakte van Kossovo, waar
reeds meer dan eens het lot van Servie met de wapenen is beslist. Binnen een
maand was de victorie der centralen volkornen. Om te redden wat te redden
viel, stelde Frankrijk voor om het garnizoen van Saloniki belangrijk te versterken.
Maar Joffre was daartoe zeer moeilijk te bewegen; hij meende aan het westfront
geen man te kunnen missen. Ook de Britsche regeering aarzelde. Het einde was,
dat einde October wordt besloten 65,000 Franschen en 15,000 Engelschen naar
Saloniki te zenden onder bevel van generaal Sarrail. Maar voorloopig had deze
bezetting geen of weinig resultaat : de eerste aanvallen werden afgeslagen.
Daardoor ook kon het Servische leger niet terugtrekken op Saloniki. Er bleef nu
slechts een uitweg over: door het woeste bergland van Albanie. Te midden
van groote ontberingen en zware verliezen bereikten de overblijfselen van het
Servische leger met koning Peter de kust der Adriatische Zee. Midden December werden zij overgebracht naar het eiland Korfoe, waar zij de gelegenheid
verkregen om rust te nemen en zich te herstellen voor nieuwen strijd.
Eigenlijk had daardoor de bezetting van Saloniki haar doel en haar beteekenis
verloren. De Britsche regeering wil ze dan ook terugtrekken: de Fransche wil
ze er behouden als een bedreiging voor Bulgarije en tegelijk een pressie op
Griekenland. Engeland geeft ten slotte toe op de conferentie van Chantilly
eind December 1915. Sarrail blijft dus met zijn troepen in Saloniki. En Falkenhayn is zoo verstandig hem daar niet aan te vallen: geen enkel voordeel zou
daar voor Duitschland aan verbonden zijn geweest.
Dat was einde December 1915. Overzien wij het geheele jaar, dan kan men
niet ontkennen, dat de centralen overal in het voordeel waren en de entente
in het nadeel. Een groot deel van West-Rusland was door de centrale rijken
veroverd, evenzoo geheel Servie. Italie had zoo goed als niets bereikt. De aanval op de Dardanellen was volkomen mislukt. De stellingoorlog in Noord- en.
Oost-Frankrijk had zoo goed als geen resultaat opgeleverd: alle FranschEngelsche aanvallen waren onder zware verliezen afgeslagen. Zoo bleef evenals
in het oosten de oorlog in het westen door de Duitschers gevoerd in het vijandelijke land, „in Feindes Land", zooals men in Duitschland met blijden trots
zeide. Evenwel een groote overwinning was dat toch niet, zoolang de vijand
niet was verslagen. En zoover was de entente op het einde van 1915 nog volstrekt
niet : zij had wel geen overwinningen behaald, maar zij bezat een groot uithoudingsvermogen en had dus de tijd voor zich.
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zij niet meer van matiging: toen Bulgarije in October 1915 zich had verbonden
met de centralen, wist zij niets beters te doen dan het kabinet-Viviani ten val
te brengen. De beproefde staatsman, de handige Briand vormde een kabinet,
dat was gebouwd op het beginsel der „union sacree". Alle partijen waren
erin vertegenwoordigd, zoo de rechterzijde door Denys Cochin, de socialisten
door Sembat en Jules Guesde: de militaire departementen werden toevertrouwd
aan militairen, in oorlogstijd zeker wel rationeel: minister van oorlog werd
generaal Gallieni, van marine adxniraal Lacaze. Ongelukkig is Gallieni een beter
bevelhebber gebleken dan minister; hij kan het niet vinden met Joffre, de
consequentie is, dat hij in Maart 1916 reeds aftreedt en vervangen wordt door
generaal Rogues, die de goede verstandhouding van ministerie en opperbevel
weer weet te herstellen.
Terwiji in Frankrijk de verhouding van het legerbevel en de geconstitueerde
staatsmacht nog niet definitief is geregeld en voortdurend aanleiding kan geven
tot botsingen, doet hetzelfde vraagstuk in Engeland van zich spreken: ook hier
ontstaat een parlementaire oppositie tegen de militairen. De minister van oorlog
lord Kitchener is een door iedereen erkend bekwaam rnilitair; maar zijn langdurige loopbaan in de kolonien heeft hem, het bevelen tot een tweede natuur
gemaakt; het is juist dit, wat politieke leiders en parlementairen m,oeilijk verdragen. Ook in Engeland doet zich een nijpend gebrek aan wapenen en ammunitie voor; men wijt dat natuurlijk aan den minister van oorlog ; in de pers
wordt scherpe kritiek op hem, uitgeoefend. Daarbij komt in denzelfden tijd het
ernstige conflict van den minister van marine Churchill en den admiraal Fisher
over de expeditie naar de Dardanellen. Onder den indruk van deze oneenigheden
en onder de pressie van Bonar Law en Lloyd George ziet Asquith zich in Mei
1915 genoodzaakt zijn kabinet op breede nationale basis te reconstrueeren. De
nieuwe regeering wordt gevormd door twaalf liberalen, acht conservatieven en
een lid der arbeiderspartij. Zoo zien wij in Engeland dezelfde politieke ontwikkeling als in Frankrijk, eigenlijk in strijd met het parlementaire stelsel.
In Italie weet het ministerie Salandra zich te handhaven: het weet zelfs van
de kamer nog in Mei 1915 niet alleen de noodige credieten, maar ook de noodige
bevoegdheden te verkrijgen voor het voeren van den oorlog. Toch zijn de verhoudingen hier nog niet vast, omdat de neutralisten, hoewel voorloopig verslagen, toch hun actie dreigen voort te zetten.
In Rusland waren de verhoudingen natuurlijk geheel anders. De doexna was
natuurlijk geen parlement, dat de regeering den voet trachtte dwars te zetten.
Maar de nederlagen der Russische troepen in het voorjaar en den zomer van
1915 maakte ook hier de tongen los; kritiek op de regeering en op de administratie kon ook hier niet uitblijven; er kwamen ook gevallen van corruptie aan het
Licht, die hier wel zeer gewoon waren, maar die in een tijd van oorlog, nederlaag
en politieke gisting toch zeer de aandacht trokken zij waren wel zeer ergerlijk,
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ook orndat daarbij de hoogste kringen, zelfs grootvorsten, betrokken waren.
Er kwam dan ook beweging in het land; in het voorjaar van '915 b ood een comite
uit de unie van de steden en die van zemstvos, dat te Moskou zetelde, aan de
regeering aan om toezicht te houden op de productie van oorlogsmateriaal;
een soortgelijk aanbod kwam van een comite voor handel en nijverheid te Petersburg. Het was een beweging voor eerlijkheid en zuiverheid in de administratie,
vooral van het department van oorlog: politiek gesproken was zij liberaal. Deze
mannen van handel en industrie hielden den 8 Juni 1915 een congres te Petersburg; of liever, zij trachtten dat te doen; want het congres werd bijna onmiddellijk door de politie ontbonden.
Maar toch begreep de regeering, dat zij iets tegen deze beweging moest doen.
Zij stelde zelf een raad in om te zorgen voor de voorziening van het Leger;
daarin zaten naast ambtenaren ook leden van de doema en kooplieden en industrieelen. Men kwam dus wel op den goeden weg, vooral ook, toen de regeering
in Juli de doema bijeenriep: zij nam den 17 Augustus een wet aan, waarbij
raden werden ingesteld voor de distributie van grondstoffen en de fabricage
van oorlogsmateriaal: in deze raden zaten zeer veel leden van de doema, waardoor de rnacht van dit lichaam belangrijk werd vergroot. Zij zou nog grooter
worden, wanneer de doema nog verder had kunnen gaan. In dit lichaam vormden de liberalen van verschillende richting, kadetten, progressisten, octobristen,
centrum, de meerderheid. Maar toen deze meerderheid aan de regeering de
eischen stelde van een amnestie voor politieke veroordeelden en van een regeering uit de leden der doema, verdaagde de Czaar den r 1 September de vergadering. Het is wel kenmerkend voor het weinig revolutionnaire karakter van deze
liberale beweging, dat de doema gehoorzaamde. Bewegingen te Petersburg en
te Moskou van de socialisten mislukten daarna even goed als meer vreedzarne
pogingen der liberalen. Feitelijk was daarmede de nationale eendracht, die de
Czaar bij den aanvang van den oorlog had geproclarneerd, verbroken.
In Duitschland was de politieke toestand natuurlijk geheel anders dan in
Rusland en toch ook, zooals wij zullen zien, anders dan in de Donau-monarchie.
In Berlijn zetelde de rijksdag en hoewel er geen parlementaire regeering was,
hield het gouvernement toch zoodoende voeling met breede kringen der bevolking. Oppositie was er alleen van de sociaal-democraten, maar gebonden
als zij waren door hun votum voor de oorlogskredieten, konden zij niet al te
veel uitwerken. Verschil van meening was er eigenlijk alleen over de oorlogsdoeleinden. Dat het rijk den oorlog zou winnen, stond wel muurvast bij iederen
rechtschapen Duitscher: het was alleen maar de vraag, wat men met de overwinning zou doen en ook, hoever die zou gaan. Er waren annexionisten, die
eischten, dat het Duitsche grondgebied belangrijk moest worden uitgezet,
zoowel in het westen als in het oosten. Dat kwam tot uiting in het bekende
manifest der groote Duitsche bonden van io Maart en dat van hoogleeraren,
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diplomates en hooge ambtenaren van 2o Juni 1915. Een uitbreiding van het rijk
tot de Vlaamsche kust en het Nauw van Calais en tot de Finsche golf werd bier
geeischt, niet als een veroveringspolitiek, maar als een eenvoudige eisch voor
een duurzamen vrede. Deze eischen werden bestreden door de sociaal-democraten, die een vrede zonder annexaties voorstonden, een onbaatzuchtig programma, waarmede zij niet veel succes hadden. Eigenlijk gold hun programma alleen
Belgie; in het oosten konden de annexaties den naam dragen van de bevrijding
van Polen en Balten.
Tegenover deze bestrevingen hield de rijkskanselier zich op de ruimte. Hij
zag natuurlijk wel in, dat deze formidabele eischen den oorlog eindeloos konden
verlengen ; maar hij durfde ze toch niet vierkant tegenspreken: in den rijksdag
gaf hij toe, dat het rijk na de overwinning grooter en sterker zou moeten worden.
Maar in zijn onderhandelingen met de socialisten verklaarde hij zich weer wars
van een annexatie van Belgie: dat gaf hun weer den zedelijken moed om opnieuw
voor de oorlogskredieten te stemmen. Maar juist deze houding verwekte onder
de arbeiders weer verzet. Den 9 December 1915 verklaarde Bethmann-Hollweg
in den rijksdag, dat een terugkeer tot den status quo ante onmogelijk was en dat
Duitschland zich de waarborgen moest verschaffen tegen nieuwe aanvallen,
zooals die van 1914. Daartegen protesteerde de sociaal-dernocraat Liebknecht,
die zich daarna met een twintigtal leden van de groote socialistische partij
afscheidde en een nieuwe groep onafhankelijken vormde: deze groep weigerde
nieuwe oorlogskredieten toe te staan. Daartegenover stellen de meerderheidssociaal-democraten, in ruil voor hun stem voor de oorlogskredieten, bepaalde
eischen van binnenlandsche politiek: zij vragen hervorming van het geheel verouderde Pruisische kiesstelsel en invoering in Pruisen van het algemeene, gelijke,
geheime kiesrecht van het rijk: bij gelijkheid van opoffering als nu in den oorlog
voegt gelijkheid van staatkundige rechten. De rijkskanselier staat tegemoetkomend daartegenover, maar maakt bezwaar tijdens den oorlog tot deze ingrijpende politieke hervorming over te gaan; maar hij geeft het Pruisische kabinet
de zaak in studie. Den 13 Januari 1916 bevat de troonrede, waarmede de Keizerkoning den Pruisischen landdag opent, een passage over een betere vertegenwoordiging van het yolk in de kamer van afgevaardigden. Dat is nog niet veel;
maar verder kan de rijkskanselier ter wille der conservatieven niet gaan: intusschen zijn voorloopig de sociaal-democraten tevreden en gerust gesteld.
In de Habsburgsche monarchic volgen in de binnenlandsche politiek Oostenrijk en Hongarije verschillende wegen. In Oostenrijk is de regeering alleen en
volkomen meester , het geheele jaar 1915 is de rijksraad niet bijeen geroepen;
men berust daarin; nergens komt verzet; nergens wordt de orde verstoord ; de
nationale agitatie zwijgt tijdens de beproeving; zelfs het proces van den Czechischen leider Kramarsch, die in Mei 1915 wordt beschuldigd van hoogverraad, verstoort nauwelijks de stilte , de Zuid-Slaven strijden zelfs met geest-
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drift tegen de Italiane n aan het zuiderfront. In Hongarije blijft het parlement
zitten; maar het wordt geheel beheerscht door den krachtigen minister-president
Tisza ; de oppositie, onder leiding van Apponyi en Andrassy verzet zich slechts
zeer bescheiden.
Zoo heeft de oorlog dit gevolg althans gehad, dat overal de nationale eenheid
is versterkt : ook in Rusland is de oppositie sterk nationaal gezind. Dat kon zoo
blijven, zoolang de oorlog kans gaf op bepaalde en mogelijk op goede resultaten.
Maar wat zou er gebeuren, wanneer de krijg overal een depend karakter zou
aannemen met al de noodlottige gevolgen daarvan, de langzame uitputting van
alle partijen. Welk yolk en welke staat zou een langen, hopeloozen uitputtingsoorlog kunnen doorstaan ? Er zou een stemming kunnen opkomen, die voor de
verantwoordelijke regeeringen bedenkelijk, zelfs noodlottig zou kunnen worden.
Al dadelijk was het niet te voorzien, hoe de oorlog op het oosterfront zich
zou kunnen ontwikkelen en tot welke resultaten. De veldtocht van 1915 was
ongetwijfeld voor de centralen een groot succes geweest: de Russen waren over
de geheele linie teruggedreven. Maar wat zouden Duitschland en Oostenrijk
nu verder doen ? In 1916 den afgebroken veldtocht op deze wijze voortzetten
en de Russen nog wat verder terugdrijven ? Maar met Welk resultaat in dit geweldig uitgestrekte rijk ? Steeds en opnieuw kwam de herinnering aan Napoleons
nederlaag van 181 z weer boven. En evenmin viel er op den Balkan voorloopig
veel te doen. Serviè was verslagen en zelfs vernietigd: maar het leger van generaal
Sarrail in Saloniki had aanzienlijke versterkingen ontvangen en kon zich zonder
veel moeite handhaven: terecht begreep Falkenhayn, dat er evenmin voorloopig
op den Balkan veel viel te doen als aan het Russische front. En nog minder kon
men zich aan het westerfront veel resultaat beloven: hier waren de linien zoo
sterk, dat het bijna onmogelijk was ze te doorbreken. Alleen de steeds doorgezette aanval zou het hier mogelijk maken eenig effect te bereiken; maar daarvoor
waren zeer groote troepenmachten noodig, waarvoor zeer veel voorbereiding
noodig was.
Voor Frankrijk was dat wel zeer moeilijk. De republiek had reeds van den
aanvang van den oorlog of zoo goed als al haar reserves in het vuur gebruikt,
meer dan een der andere oorlogvoerende mogendheden; zij kon nu beschikken
over 97 divisies actieve infanterie en 37 divisies territorialen. Maar het laat zich
aanzien, dat in 1916 deze getallen niet voor vermeerdering vatbaar zijn: eerder
is bij de normale slijtage van een leger te velde het tegendeel te verwachten.
In Rusland staat de zaak geheel anders: hier waren, zooals wij reeds zagen, de
reserves nog Lang niet uitgeput. De enorme verliezen van den veldtocht van
1915 konden zonder veel moeite weer worden aangevuld: op het einde van dat
jaar kon het leger worden opgevoerd tot een millioen soldaten. Ook in Italie
kon men over reserves beschikken: in 1916 konden hier zelfs dertien nieuwe
divisies worden gevormd.
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Het Britsche leger was in een eigenaardige conditie. In den herfst van 1915
had het 35 divisies te velde aan het westfront en elders; in de lente van 1916
was dat aantal reeds aangegroeid tot 7o. Dat was het zoogenaamde nieuwe
leger van Kitchener, dat geheel uit vrijwilligers bestond. Maar het lag voor de
hand, dat zulk een sterke aanwas niet zou kunnen duren; de eerste geestdrift
hield wel vrij Lang aan, maar het getal mannen, dat vrijwillig dienst neemt, is
ook in dagen van nationale krisis en gevaar van het vaderland, toch altijd betrekkelijk weer beperkt: er blijven nog altijd groote, aanzienlijke reserves over,
die zich afzijdig houden. Zoo rijst ook in Engeland de mogelijkheid van de invoering van den rnilitairen dienstplicht, wil men alle nationale krachten in den
oorlog inzetten. De dienstplicht wordt al spoedig gevraagd, zelfs geeischt door
de militaire bevelhebbers. Maar de regeering aarzelde: een zoo ingrijpende,
ongewone en ook stellig impopulaire maatregel als de dienstplicht kon natuurlijk
in Engeland alleen tot stand komen bij de wet; het parlement zou dus daarvoor
moeten worden gewonnen en dat was niet zoo gemakkelijk: want de conscriptie
was absoluut on-Engelsch, in strijd met alle Britsche tradities, bovendien in
strijd met het Engelsche begrip en ideaal van vrijheid. De eerste minister
Asquith was niet de man van het besliste partijkiezen; hij zat bovendien nog
te veel vergroeid in de nude liberale leer der persoonlijke vrijheid om hier de
maatregelen te nemen naar den eisch van den tijd. Hij koos dus een middenweg
en voerde eenige maanden een krachtige campagne voor vrijwillige dienstneming. Deze poging had eenig resultaat: in November 1915 boden zich nog
50,000 vrijwilligers aan. Maar dat was ook het hoogste cijfer; daarna daalde
het regelmatig, zoodat het toch wel duidelijk was geworden, dat aan de dienstplicht niet te ontkomen viel. Misschien was dat wel de geheime bedoeling geweest van Asquith met zijn carnpagne: in ieder geval begon de regeering in
Januari 1916 aan het parlement voorstellen te doer tot geleidelijke invoering
van den dienstplicht. Eerst werden de ongehuwden en de weduwnaars zonder
kinderen opgeroepen en ingelijfd, vervolgens de getrouwde mannen: bovendien
werden talrijke uitzonderingen toegestaan.
Wat de bewapening betreft, is de entente de moeilijkheden van den eersten
tijd te boven gekomen. Zoowel in Frankrijk als in Engeland is een oorlogsindustrie ontstaan, die zeer veel vuurwapenen en axnmunitie kon aanmaken;
daarenboven begon men meer en meer uit Amerika te betrekken. De Fransche
lichte artillerie werd met 170 batterijen uitgebreid; de zware steeg van 740
op 2000 vuurmonden. Nog sterker was de vermeerdering der ammunitie; van.
4000 steeg het aantal aangemaakte granaten tot 1 16,000 per dag. De Britsche
zware artillerie vermeerderde van 36 tot 77 batterijen aan het erode van 1915;
midden 1916 rees dit aantal zelfs nog tot 191 batterijen. Maar de entente had
bovendien nog te zorgen voor haar bondgenooten ook. Het Italiaansche leger
moest worden voorzien van rnitrailleuses en van munitie daarbij. Het Servische
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leger, zooals wij zagen, gehuisvest op Korfoe, moest opnieuw geheel van artillerie
worden voorzien. Vooral het Russische leger had een geweldig tekort aan artillerie en aan ammunitie zelfs koxnt de infanterie geweren te kort. De Russische
industrie kan slechts gedeeltelijk helpPn, al fabriceert zij ook ioo,000 geweren
en 12o millioen patronen per maand. Maar dat is slechts de helft van het benoodigde : de entente moet te hulp komen; maar de weg naar Archangel is
lang en zwaar en alleen in de korte zomermaanden bevaarbaar. Dat de entente
bovendien over zee alle benoodigde grondstoffen kon betrekken, spreekt van zelf.
In dat opzicht waren de centralen in moeilijker positie. Maar ook in manschappen. Duitschland had van den aanvang zoo goed als zijn geheele voorraad effectieven ingezet : bovendien moesten de Duitschers eigenlijk overal de
spits afbijten. Feitelijk wordt de geheele oorlog dan ook door de Duitschers
gevoerd en vooral geleid. Ook voor de wapenen en de ammunitie moest de
Duitsche industrie grootendeels zorgen. Oostenrijk ontving een groot deel van al
zijn benoodigdheden van Duitschland. In nog veel hoogere mate was dat het
geval met Turkije en Bulgarije. Turkije ontving van Duitschland ongeveer zijn
geheele bewapening, bovendien al zijn kolen voor de vloot. Aan Bulgarije moest
Duitschland krachtens het alliantie-verdrag zeer veel leveren: in drie jaar
werden naar Bulgarije gezonden niet minder dan zoo,000 geweren, 2000
mitrailleuses, zeven millioen granaten, honderdduizenden uniformen en 24,000
ton steenkool per maand. En deze geweldige leverantien kon de Duitsche industrie opbrengen, ook voor het eigen leger: in het voorjaar van 1916 kon zij
per maand niet minder dan 500 kanonnen afleveren, alleen voor de Duitsche
artillerie zelf. Per maand wordt poo ton buskruit aangemaakt, vijf maal
zooveel als in den herfst van 1914.
Zoo kon de Duitsche oorlogsindustrie nog aan alle eischen van leger, vloot
en luchtmacht voldoen. Maar het is de vraag, hoe lang dat nog zoo kan voortgaan : want de economische toestand der centralen wordt hoe langer hoe
m,oeilijker dan die der entente; de blokkade doet haar scherpe uitwerking hoe
langer hoe meer gevoelen. Voor de entente, vooral voor Engeland en Frankrijk,
bestonden die moeilijkheden alleen in de organisatie en de financiering, de
aanvoer is geregeld en zelfs overvloedig. Natuurlijk heeft dat ook wel zeer groote
bezwaren; de handelsbalans geraakt door de groote betalingen en de nog grootere
kredieten volkomen nit het lood. Ook de staatsfinancien ondergaan een gevaarlijke krachtproef: groote leeningen worden gesloten met zware verplichtingen
voor de toekomst : ook moet men zeer veel bankpapier uitgeven, te veel, zoodat
het spook der inflatie de gemoederen begint te verschrikken.
Maar deze bedenkelijke gevolgen van den oorlog werden destijds nog niet
pijnlijk gevoeld, men verschoof de afrekening tot na den oorlog en paaide zich
met de zekerheid van de overwinning: want dan zou de Duitscher alle oorlogskosten moeten betalen, met en benevens de aangerichte schade in Noord-
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Frankrijk: „le boche payera". Het was alleen maar de vraag, waarin niemand
zich toen verdiepte, of de Duitscher daartoe na den oorlog wel in staat zou zijn.
Want deze Duitscher leed al zwaar in den oorlog en te midden van zijn overwinningen. In den winter van 1915 op 1916 waren de gevolgen der blokkade
duidelijk genoeg te voelen. In den herfst van 1915 moesten de slagerijen reeds
twee dagen in de week worden gesloten. In het voorjaar van 1916 werden de
aardappelen gerantsoeneerd op een pond per hoofd en per dag. De rantsoeneering van het meel voor brood, in September 1915 nog 225 gram
per hoofd en per dag was, moest in April 1916 reeds worden verlaagd tot
170 gram. In de dubbelmonarchie was de toestand haast absurd: Hongarije
heeft een overvloed van graan, maar weigert het naar Oostenrijk te zenden,
uit vrees zelf te kort te komen; zoo moet Oostenrijk in den zomer van 1915
overgaan tot de distributie en de rantsoeneering van meel, vleesch en saiker:
daarentegen geniet Hongarije nog een zekeren welstand.
Deze moeilijkheden, waaronder de centralen steeds zwaarder gebukt gaan,
zouden nog veel grooter zijn geweest, wanneer de neutralen niet geregeld naar
Centraal-Europa hadden uitgevoerd. Vooral de Scandinavische landen moeten
hier worden genoemd. De uitvoer van Zweden en Denemarken naar Duitschland bedroeg in 1915 ongeveer drie maal zooveel als in 1913, du g v6Or den
oorlog: die van Noorwegen steeg met tachtig percent. Vooral levensmiddelen,
vleesch en visch, werden zoo naar Duitschland geexporteerd. Dat waren niet
alleen Scandinavische producten, maar ook andere, daar reeds ingevoerde, met
name Engelsche. Zoo kocht Zweden voor Duitschland geregeld Engelsche
katoen en Engelsche thee aan. De Britsche autoriteiten waren met deze feiten
niet onbekend, maar zij hebben ze door de wingers willen zien, niet alleen,
omdat het wettelijk zeer bezwaarlijk was dezen handel van Engeland met de
neutralen te beletten, maar ook, omdat deze handel voor Engeland zelf natuurlijk aanzienlijke voordeelen opleverde: het was de van ouds bekende handel
met den vijand, waarvan ook onze voorouders zooveel verstand hadden en
ook zooveel voordeel trokken. En dan was er nog Amerika. De Vereenigde Staten
leverden op ruime schaal aan de landen der entente: ook daarom kon Engeland
niet al te goed de Amerikanen beletten handel te drijven b.v. op Scandinavie.
Den 21 October 1915 beklaagde de regeering van Washington zich in een nota
bij de entente over den overlast, dien zij leed door de blokkade; zij verklaarde
zich toen zelfs tot „les champions de l'integrite des droits des neutres contre la
conduite illegale des nations belligerantes". Klachten weer van de Britsche
regeering bij de Scandinavische staten werden door de regeeringen beantwoord
met de opmerking, dat men Duitschland moeilijk kon ontstemmen en dat men
toch ook wel grondstoffen leverde aan de entente, zoo Zweden ijzer en azijnzuur
voor de ammunitie. In Engeland gingen wel stemmen op om den handel
met alle nabuurstaten van de centralen te verbieden, maar het ministerie van
Wereldoorlog 7
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handel, de board of trade, wilde en kon ook daartoe niet overgaan: Engeland
kon zijn uitvoer niet stopzetten, wilde het het pond op prijs houden.
Dat waren natuurlijk economische argumenten, die zeer zwaar wogen. Maar
daar stonden de politieke en militaire argumenten tegenover, die spraken voor
de verscherping der blokkade. De z8 Maart 1916 besloot de geinterallieerde
economische conferentie een permanent comite te benoemen ter overweging
van de middelen ter verscherping der blokkade. Natuurlijk zouden daarbij al
spoedig de belangen der neutralen in het gedrang komen: daarom werd aanbevolen onderhandelingen met die neutralen aan te knoopen op de dubbele
basis van consignatie en contingenteering. Volgens dit beginsel zouden de
neutrale landen niet meer goederen mogen ontvangen van de entente dan wior
den oorlog: de zoo beperkte invoer zou moeten worden geconsigneerd aan een
vennootschap, die de verplichting op zich moest nemen deze goederen niet
naar de centrale landen uit te voeren. Op dezen grondslag sloot Engeland en
ook Frankrijk verdragen met Zwitserland, Nederland en Denemarken. Daaruit
ontstond de ten onzent zoo bekende N.O.T., die onzen handel zeer nuttige
diensten heeft bewezen. In Denemarken had men zoo het Ghilde te Kopenhagen. In Noorwegen nam de regeering zelf de garantie op zich. Alleen Zweden
heeft geen traktaat op dezen voet met de entente willen sluiten: de regeering
bepaalde zich tot de belofte, dat geen graan en geen katoen naar Duitschland
zou worden uitgevoerd : de entente drong toen niet verder aan.
Natuurlijk bleef, ook na deze regelingen, ieder neutraal land vrij zijn eigen
producten in Duitschland en Oostenrijk in te voeren. Zweden kon dus zijn
ijzer invoeren, Denemarken en Nederland vee en land- en tuinbouwproducten,
Noorwegen visch. Dat was voor deze neutralen van des te meer belang, omdat
de prijzen van deze en dergelijke zeer noodige artikelen in Duitschland zeer
hoog waren; er werd dus in de ruimte geld verdiend. Ook daarom trachtte de
entente pressie op de neutralen uit te oefenen. Noorwegen had allerlei noodig
voor zijn visschersvloot, dat uit Engeland moest komen. Zwitserland kon gemakkelijk door Frankrijk van het wereldverkeer worden afgesloten. Ook koopen
de landen der entente, allerlei goederen o.a. in Amerika, opdat deze niet in
handen zullen vallen van de neutralen of van de centralen. Zoo lijden de neutralen onder allerlei belemmering van hun handel, maar de entente zelf ondervindt natuurlijk ook daarvan de bedenkelijke gevolgen. Onder meer ondervindt
het opkoopen van vee in Zwitserland door de Fransche regeering verzet bij de
Fransche boeren. Inderdaad vormt het economische Leven der geheele wereld
een eenheid, waarvan de schakels nauw sluiten, ook en zelfs in oorlogstijd.
Niettemin words de blokkade der centralen steeds meer verscherpt. Wat
kunnen Duitschland en Oostenrijk nu daartegen doen ? Reeds in Februari
1915 begint het Duitsche rijk zijn meest geduchte wapen ter zee in te zetten:
de duikbootoorlog begint. In Berlijn had men dat gedaan ook in de verwachting,
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dat de neutralen zich tot de entente zouden richten met bezwaren tegen de
blokkade, die nadeelig en zelfs gevaarlijk dreigde te worden voor den neutralen
handel. Natuurlijk ging het hier vooral om de Vereenigde Staten. Inderdaad
heeft Washington een poging in die richting gedaan. Den zo Februari stelde
de Amerikaansche regeering aan de oorlogvoerenden twee eischen: aan Duitschland vroeg zij geen drijvende mijnen meer uit te zetten en de onderzeeers niet
tegen koopvaarders te gebruiken; aan Engeland stelde zij de vraag om graan,
bestemd voor de Duitsche burgerlijke bevolking, door te laten door de blokkade. De Duitsche regeering antwoordde ontwijkend en zelfs afwijzend, waardoor Londen zich kon geroepen gevoelen niet verder op de zaak in te gaan.
Maar tot Welke ernstige gevolgen de duikbootoorlog aanleiding kon geven,
bewees het ernstige incident van de Lusitania; deze transatlantische boot werd
den 7 Mei 1915 door een Duitschen onderzeeer ten zuiden van de Iersche kust
getorpedeerd: er waren twaalfhonderd slachtoffers, waaronder ongeveer honderd
Amerikanen. Wie zich nog den smartelijken indruk en de levendige verontwaardiging herinnert, die deze daad in ons land heeft veroorzaakt, kan zich
realiseeren, hoe de stemming in Amerika was: ook in officieele kringen vreesde
men een breuk tusschen Washington en Berlijn, althans een afbreking der
diplomatieke betrekkingen. President Wilson had, steunende op de openbare
meening, zoowel het een als het ander gemakkelijk kunnen doorzetten. Maar hij
leefde toen nog in zijn pacifistische idealen en hoopte met eenig beleid Amerika
buiten den oorlog te kunnen houden, wat hem ten slotte door de onhandige
Duitsche politiek onmogelijk werd gemaakt. Maar in Mei 1915 beperkte hij
zich tot een protest, dat wel scherp was gesteld, maar dat door de mondelinge
toelichting veel van zijn scherpte en daardoor van zijn kracht verloor. Zoo kon
Duitschland zich gemakkelijk door eenige vage beloften en hoffelijke verzekeringen van de zaak afmaken. Maar toch kon de president niet nalaten in de
laatste Amerikaansche nota over de Lusitania den 21 Juli te verklaren, dat een
herhaling van zulk een feit door Amerika bepaald als een onvriendelijke daad
zou worden beschouwd. De Wilhelmstrasse had goed gedaan van deze verklaring nauwkeurig nota te nemen.
Ongelukkig bleven nieuwe incidenten niet uit. In Augustus kwamen documenten aan het Licht, die bewezen, dat Duitsche agenten in Amerika bezig waren
om stakingen te provoceeren in de fabrieken, waar voor de entente werd gewerkt. In September werden stukken bekend van de Oostenrijksche ambassade,
waardoor duidelijk werd, dat deze pogingen in den zin had om de Amerikaansche industrie te desorganiseeren: de gezant moest zijn paspoorten vragen. De
torpedeering van de Arabic, waarbij drie Amerikaansche burgers omkwamen,
zette opnieuw kwaad bloed. Toen begreep de Duitsche regeering, dat zij voorzichtig moest zijn: den 1 September 1915 gaf zij aan den president te kennen,
dat geen passagiersschepen meer zouden worden getorpedeerd zonder vooraf-
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gaande waarschuwing en zonder dat de passagiers gelegenheid zou worden
geschonken zich te Bergen. Zij bood zelfs verontschuldigingen aan voor de
torpedeering van de Arabic en desavoueerde den betrokken duikbootkommandant. Het is duidelijk, dat dit belangrijke concessies waren en dat zelfs de duikbootoorlog daardoor veel van zijn gevaarlijk karakter verloor. Zelfs gaf de
Duitsche marineleiding den 18 September bevel dezen oorlog op de westelijke
kusten van Groot-Britannia en Ierland en in het Kanaal te staken. Blijkbaar
doorzag men te Berlijn de gevaren, die de duikbootoorlog medebracht, vooral
voor Duitschland zelf.
Duitschland en ook Oostenrijk meenden daze concessies te kunnen doen,
omdat zij zich sterk gevoelden tegenover de entente. Het verbond van de beide
keizerrijken was nog zeer hecht en sterk, ook door den persoonlijken invloed
van den ouden Frans Jozef: ook hij had de overtuiging, dat de dubbelmonarchie
den steun van den Duitschen Keizer onmogelijk zou kunnen ontberen. Moeilijkheden waren er niet, zelfs niet over de Poolsche quaestie. Zelfs werd ernstig
gedacht over een nauwe economische aaneensluiting der beide middenrijken.
In dezen tijd — October 1915 — verscheen het bekende boek van Friedrich
Naumann, dat in korten tijd in honderdduizend exemplaren werd verspreid.
Het opende stellig zeer ruime en ongetwijfeld verlokkende perspectieven: de
vorming van een „Mitteleuropa", zooals het bock heette, lag inderdaad wel
in de richting van den tijd. Uit den aard der zaak vond het plan veel tegenstand
zoowel in Duitschland als in Oostenrijk en vooral in Hongarije: met name in
industrieele kringen in de dubbelmonarchie en ook iii Duitsche protestantsche
kringen was men er vrij scherp tegen. Er is dan ook toen en later niets van gekomen: men kan alleen zeggen, dat het boek van Naumann de alliantie en ook
het gevoel van saamhoorigheid der centralen belangrijk heeft versterkt.
Minder hecht is de coalitie der centralen met Turkije en Bulgarije. In Konstantinopel was zelfs de regeering verdeeld. In Bulgarije nam de vredesneiging
sterk toe: nu het Bulgaarsche lager zijn veroveringen in Servie en Macedonia
had gemaakt, vroeg men zich in Sofia af, waarom men den oorlog nog verder
zou voortzetten: in Februari 1916 kwam het zelfs tot een heftige uiteenzetting
tusschen koning Ferdinand en den Oostenrijkschen chef van den generalen
staf Conrad van HOtzendorff. Maar op dit moment zou een vrede van Bulgarije
met de entente toch niet gaan, zij kon aan koning Ferdinand toch onmogelijk
de Servische landen laten, die hij had veroverd.
De aaneensluiting van de staten der entente was van den aanvang van den
oorlog af natuurlijk minder vast dan die van den tweebond of, wil men, den
vierbond. Toch waren zij door den oorlog zelf natuurlijk nauwer aan elkander
verbonden, ook door verdragen. Den 5 September 1914 sloten Frankrijk, Engeland en Rusland het verdrag van Londen: de belangrijkste bepaling was: „Les
gouvernements britannique, francais et russe s'engagent a ne pas conclure de
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paix separee au cours de la presente guerre; les trois gouvernements conviennent
que, Tors qu'il y aura lieu de discuter les termes de la paix, aucune des puissances
alliees ne pourra poser des conditions de paix sans accord prealable avec chacun
des autres allies".
Intusschen — wat waren die „termes de la paix", die elders meer precies
„les buts de la guerre", de oorlogsdoeleinden worden genoemd ? In September
1914 was men daarover nog niet in gesprek : eerst in de lente van 1915 bracht
de Russische regeering het vraagstuk der zeeengten en daarmede dat der oorlogsdoeleinden ter tafel. De expeditie naar de Dardanellen stelde van zelf de vraag
aan de orde, wat er bij welslagen met Konstantinopel zou moeten gebeuren.
Voor Rusland — zoo verklaarde minister Sazonow aan de Fransche en Engelsche
gezanten te Petersburg —was het bezit van Konstantinopel een der belangrijkste
oorlogsdoeleinden: Frankrijk en Engeland moeten daarover een stellige verklaring geven. Maar — het spreekt wel van zelf — noch in Parijs noch in
Londen was men daartoe onmiddellijk bereid : Rusland aan den Bosporus — dat
was volkomen in strijd met de traditioneele politiek zoowel van Frankrijk als
van Engeland.
Maar Sazonow drong aan en zoo zagen Londen en Parijs zich genoodzaakt
toe te geven. Den 12 Maart verklaarde Engeland, den 1 o April Frankrijk, dat
Rusland Konstantinopel en de zeeengten zal kunnen verkrijgen, wanneer de
entente in den oorlog overwint en Engeland en Frankrijk ook kunnen verkrijgen,
wat zij als oorlogswinst wenschen. Daarmede is tevens de entente verstevigd.
Uit den aard der zaak was men van deze dingen in Berlijn niet onkundig.
Maar men kon er moeilijk aan denken thans daarvan gebruik te waken door
vredespogingen te doen. Met Petersburg zou Berlijn het allicht wel eons kunnen
worden; moeilijker zou dat zijn met Engeland en onmogelijk met Frankrijk:
immers de quaestie van Elzas-Lotharingen bleef hier een onoverkomelijk
struikelblok. In Den Haag zijn wel onderhandelingen gevoerd tusschen Britsche
en Duitsche pacifisten: maar afgescheiden van de ongeschiktheid van deze
menschen voor onderhandelingen, de Belgische quaestie bleek hier al dadelijk
het groote impediment. Meer kans voor Duitschland scheen een onderhandeling
met Rusland te beloven. De oude relaties van Petersburg en Berlijn, die meer
dan een eeuw in groote hartelijkheid hadden bestaan, de intimiteit tusschen
de beide Keizers, de haast onbeduidende politieke geschillen, maakten hier een
vrede betrekkelijk gemakkelijk: ook in Rusland was een sterke vredespartij
onder leiding van den oud-minister Witte. Maar Witte stierf in Maart 1915
en daarmede een sterke kracht voor den vrede. De nederlagen van dat jaar
bevorderden evenwel weer in Petersburg de stemming voor den vrede; men
begon den oorlog als een doelloos ondernexnen te beschouwen. Duitschland
heeft getracht van die stemming gebruik te maken; tot driemaal toe heeft de
Duitsche regeering door verschillende tusschenpersonen geprobeerd voeling te
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verkrijgen met de Russische ministers en zelfs met den Czaar. De Duitsche
aanbiedingen waren inderdaad verleidelijk: zonder bezwaar gaf Berlijn de
toezegging van Konstantinopel en de zeeengten aan Rusland. Maar het bezwaar
was, dat de Czaar gebonden was door het Londensche verdrag van 5 September
1914. Vandaar dan ook, dat Sazonov den ii Augustus 1915 een communique
aan de pers afgaf, dat hij geen enkel vredesaanbod zou overwegen dan na een
beslissende overwinning. Daarmede was de vrede afgewezen; de oorlog moest
doorgaan.

HOOFDSTUK VIII

De oorlog van 1916
De oorlog van 1916 heeft niet veel beslissingen van beteekenis gebracht. De
Duitschers hebben een forsche en lang doorgezette poging gedaan om het Fransche front te verbreken: het is het jaar van Verdun. Daartegenover staat dan
een poging der entente om den vijand op alle fronten aan te vallen, een poging,
die te laat kwam en daardoor ook is mislukt: dat is de groote slag aan de Somme.
Aan het oostfront heeft generaal Broessilov den aanval hervat en inderdaad
lang niet zonder goed gevolg: het deelnemen van Roemenie aan den oorlog
als bondgenoot der entente is daarvan het gevolg geweest.
De militaire leiders der entente hebben van 6 tot 8 December 1915 te Chantilly een conferentie gehouden, waar zij, voor zoover mogelijk, hun plannen voor
het volgende jaar hebben vastgesteld. Zij begrepen, dat er eenheid diende to
komen in de militaire actie der verschillende staten: anders was het te vreezen,
dat de Duitschers en Oostenrijkers zouden voortgaan met steeds daar hun
troepen te concentreeren, waar een aanval dreigde. In beginsel werd dan ook
te Chantilly vastgesteld, dat met de grootst mogelijke sterkte („avec le maximum
de moyens") gelijktijdig een aanval zou worden ondernomen op het westfront,
op het Italiaansche en op het Russische front. Maar de conferentie stelde geen
tijd voor dien aanval vast en zij kon dat ook niet: zij wist, dat het Italiaansche
Leger nog verscheiden maanden noodig had om zijn bewapening, vooral zijn
artillerie, te voltooien; ook was het bekend, dat de Russen niet vOcir Juni zich
zouden hebben hersteld om een nieuw offensief in te zetten. Over Saloniki
werd te Chantilly niet gesproken, evenmin over een mogelijken aanval der
Turken op het Suezkanaal en op Egypte.
Ook na Chantilly liet de samenwerking der entente-landen nog veel te wenschen over: alleen aan het westfront ontstond steeds meer connectie tusschen
de Fransche en de Engelsche legerleiding: den 18 Februari 1916 werden Joffre
en de nieuwe Britsche opperbevelhebber, sir Douglas Haig, het eens over den
nieuwen aanval: een groat offensief aan de Somme werd beraamd over een
breedte van zeventig kilometer. Dat offensief werd gesteld op begin Juli, ter
zelfder tijd als men een aanval der Russen aan het oostfront kon verwachten.
Mocht de aanval in het oosten vroeger beginners, dan zou men ook aan de Somme
eerder den veldtocht kunnen inzetten. Eigenaardig is, dat noch Joffre noch
Haig zich de mogelijkheid realiseerden, dat het initiatief niet aan hen zou
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worden overgelaten en dat de Duitschers zouden kunnen aanvallen, voordat de
entente met haar voorbereiding gereed kon zijn. Daar stond evenwel tegenover,
dat er ook in het kommando der centralen alles behalve eenheid heerschte:
Falkenhayn en Conrad von HOtzendorff konden het niet steeds gemakkelijk
eens worden. Beider temperament verschilde aanzienlijk: Falkenhayn was een
buigzame geest, een strijdbaar temperament en een levendige natuur; Conrad
was een rustig en zelfverzekerd man van een sterk, maar ook weinig toegeeflijk
karakter: ten slotte is het tusschen beide mannen tot een breuk gekomen. Er
waren trouwens ook zakelijke geschillen: Conrad wenschte allereerst met de
Italianen of to rekenen, wat in Oostenrijk als een eerezaak werd beschouwd.
Falkenhayn daarentegen beschouwde het Italiaansche front als secundair: hij
Wilde den Russischen veldtocht doorzetten, maar bovenal den aanval op het
westfront voortzetten. Het einde was, dat beide hun plannen volvoerden: zoo
kwam het offensief tot stand voor Asiago, maar ook dat voor Verdun.
Den 21 Februari 1916, toen Joffre en Haig juist hun veldtochtsplan hadden
vastgesteld, werden zij verrast door een krachtigen aanval der Duitschers op
Verdun. Verdun vormt een vooruitspringende hoek in het Fransche front, die
tegelijk kan worden aangevallen van het noorden door de bezetting der forten
op den rechteroever van de Maas, van het oosten in Woevre, en van het noordwesten aan de andere zijde der rivier. De voorziening van de troepen kon alleen
geschieden door den lokaalspoor van Bar-le-Duc naar Verdun: de andere
spoorwegen liggen onder het vuur van den vijand. Het eigenaardige nu van
de geheele situatie was, dat het bezit evenmin voor de Franschen van primaire
beteekenis was als de verovering voor de Duitschers; het was het moreele effect,
dat hier de beslissing gaf. De verdediging van Verdun beteekende voor de Franschen het behoud van het vaderland; de verovering van de stad ware voor de
Duitschers een glorieuse overwinning. Het voorloopige doel der Duitschers
was evenwel het vasthouden van een zoo groot mogelijke Fransche troepenmacht op een bepaalde plaats, die zij voet voor voet moesten verdedigen en dat
wel onder zware verliezen. Het verlies der Duitschers kon, hoewel zij aanvallers
waren, lang zoo groot niet worden. Zoo was het denkbeeld en het plan van
Falkenhayn.
Bij dezen aanval, die den 21 Februari 1916 inzet en die zes maanden lang
heeft geduurd, wordt het gewone procede toegepast: door een bombardement
wordt de positie van den vijand onhoudbaar gemaakt; daarna volgt dan de
stormaanval der infanterie, die na de zorgvuldige voorbereiding gewoonlijk
bijna onmiddellijk slaagt: maar het bezwaar is, dat deze methode eigenlijk alleen
op de eerste verdedigingslinie kan worden toegepast en dus alleen een langzaam
voortschrijden mogelijk maakt. Een ander bezwaar is, dat de voorbereiding van
den aanval zeer veel tijd in beslag neemt; het aanvoeren der zware artillerie
neemt sours weken; zulk een langdurige voorbereiding kan bovendien voor den
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vijand niet onopgemerkt blijven, vooral nu het wapen der vliegtuigen meer en
meer geperfectionneerd is geworden. Niettegenstaande men dus bij Verdun aan
de Fransche zijde was voorbereid, had men toch niet alle maatregelen kunnen
treffen voor een doelmatige verdediging: zelfs het aantal der troepen was bij
het begin van het Duitsche offensief nog onvoldoende : aan het noorderfront
b.v. stonden tegenover zes Duitsche divisies slechts zes Fransche. Er is dan
ook van de Fransche troepen in dit halfjaar het uiterste gevergd.
Het offensief der Duitschers ving den 21 Februari aan met de verovering
van de eerste Fransche linie aan het noorderfront; den 25 valt het trouwens
zwak verdedigde fort Douaumont. De bevelhebber der sectie, generaal Herr,
wil reeds den geheelen rechteroever der Maas ontruimen; maar dan grijpt het
hoofdkwartier in en zendt de Castelnau als gedelegeerde; generaal Herr wordt
vervangen door Petain, die onmiddellijk het bevel geeft: „La defense de la
Meuse se fait sur la rive droite". Van hem is ook het beroemde gevleugelde
woord afkomstig: „Ils ne passeront" pas. Inderdaad heeft hij woord gehouden;
de Duitschers hebben de Fransche linie bij Verdun niet kunnen doorbreken.
Op den eersten aanval der Duitschers volgt bijna onmiddellijk een tweede,
deze op den linkeroever der Maas tusschen Cumieres en Avocourt; maar twee
aanvallen van 6 en io Maart tegen heuvel 304 en den Mort-Homm,e worden
afgeslagen evenals een offensief nog meer naar het westen in de Argonnen op
20 tot 22 Maart. Niettegenstaande dus na een maand van scherpe gevechten
eigenlijk nog niets van beteekenis was bereikt, zet Falkenhayn toch door. Maar
Joffre heeft hem doorzien en speelt hem dus niet in de kaart. Nergens wordt
het Engelsch-Fransche front verzwakt ter wille van de verdediging van Verdun:
integendeel bereidt Joffre voor Juli een nieuw offensief voor aan de Somme;
dat brengt hem veelal in conflict met Petain, aan wien de gevraagde versterkingen voor Verdun slechts met mondjesmaat worden toegemeten. Maar niettemin zet Main de tanden op elkander: de strijd om Verdun gaat voort. In Mei
wordt wederzijds verbitterd gestreden; maar in Juni wordt de Duitsche aanval
heviger. Den 6 Juni veroveren de Duitschers het fort Vaux, den 1 1 vallen zij
Thiaumont aan; dan volgt de groote aanval van 23 Juni, die de linie van Verdun
bijna aan het wankelen brengt. Toch mislukt ook dit offensief: den 24 Juni
trekt Falkenhayn zijn troepen terug. Dat beteekende een mislukking; bovendien
waren de Duitsche verliezen veel grooter dan Falkenhayn had geraamd: hij
had de verhouding geraamd op z tot 5; in werkelijkheid waren 240,000 Duitschers gevallen tegen 275,000 Franschen.
In denzelfden tijd had Conrad op het Italiaansche front het offensief ingezet,
eigenlijk zonder daarover Falkenhayn to raadplegen. Daar heeft hij zijn beste
divisies en zijn zware artillerie geconcentreerd. Oorspronkelijk op April vastgesteld, is het offensief wegens de zware sneeuw uitgesteld tot Mei. Dan wordt
in een hevigen veldslag, eigenlijk bergslag, Asiago veroverd; de Italianen ver-
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Loren niet minder dan 30,000 krijgsgevangenen en 300 kanonnen. Maar daarmede was eigenlijk ook het offensief vastgeloopen, vooral omdat de zware
artillerie zich in dit bergland haast niet bleek te verplaatsen. Ook bier volgde
na het eerste succes eigenlijk niets.
In 1916 heeft ook eindelijk de Duitsche marine van zich doen spreken. Van
den aanvang van den oorlog of had de Duitsche „Hochseeflotte" zich afzijdig
binnen de oorlogshavens gehouden. De duikbootoorlog was intusschen begonnen.
Bovendien deed soms een Duitsche kruiser een uitval op de Britsche kusten.
In December 1914 werden Hartlepool en Scarborough gebombardeerd; in
Januari had een zeetreffen plaats bij Doggersbank. Maar de groote vloot bleef
in reserve, totdat de admiraliteit in het begin van 1916 tot een andere taktiek
besloot over te gaan: zij Wilde een poging wagen om de blokkade te verbreken,
nu vooral de voedselvoorziening van het Duitsche yolk dreigde vast te raken.
Admiraal von Scheer wist daarvoor de toestemming van den Keizer te verkrijgen. Het plan, zooals het werd uitgevoerd, was aldus, dat admiraal Hipper
met een klein eskader zou opvaren naar de Noorsche kust : de Britsche vloot
zou dat natuurlijk opmerken en van haar basis Scapa Flow opstoomen om de
Duitsche schepen terug te jagen. Hipper rnoest dan inderdaad met zijn flottille
wijken en zoo de Britsche vloot lokken naar de kust van Skagen, waar zij op
de Duitsche kernvloot zou moeten stuiten.
Dat plan is met groote stiptheid uitgevoerd. In den morgen van 31 Mei verschijnt het eskader van Hipper plotseling op de Noorsche kust en moet voor
het Engelsche eskader onder Beatty terugtrekken. Maar de Britsche admiraliteit
was gewaarschuwd en had dus ook verder haar maatregelen genomen. Bij het
eskader van Beatty voegde zich weldra dat van Jellicoe. Toen dan ook von Scheer
met zijn vloot bij Skagen aankwam, vond hij daar niet alleen het eskader van
Beatty, maar ook de geheele vloot van Jellicoe tegenover zich. In weinige uren
was in den namiddag van 31 Mei 1916 de beslissing gevallen. Beatty verkeerde
een tijdlang in ernstig gevaar, maar toen Jellicoe kwam opdagen, was dat gevaar
geweken. Het eenige, dat von Scheer toen nog kon doen, was zich door handige
bewegingen aan de omvatting van Jellicoe -t, onttrekken. De nacht scheidde de
beide vloten van elkander, daardoor gelukte het de Duitsche vloot gehavend,
maar veilig op haar basis terug te vallen. De verliezen der Engelschen waren
grooter: terwijl de Duitsche admiraliteit een slagkruiser, een pantserschip, vier
lichte kruisers en 25oo man had verloren, waren de verliezen der Britten drie
slagkruisers, drie pantserkruisers, zes torpedobooten en 6000 man. Dit verschil
en vooral ook de uitnemende wijze, waarop de Duitsche vloot zich tegen de
grootere Britsche had geweerd, vervulde geheel Duitschland met zeer gerechtvaardigden trots: dat de vloot in een slag in de open zee door de Engelsche
zeemacht niet volkomen was verslagen, scheen al een overwinning. In Duitschland ontstond dan ook al spoedig de sterk gepropageerde legende, dat de slag
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bij Skagen een schitterende Duitsche zege was geweest. Met alle erkenning
voor de sterke en uitnemende dapperheid van de Duitsche vloot, moet men toch
constateeren, dat zij haar voorgenomen doorbraak niet heeft kunnen doorzetten
en evenmin de Britsche vloot heeft kunnen terugdringen: zij moest integendeel
aan deze laatste de zee laten en in de zeegaten terugtrekken. Dat is wel geen
nederlaag, maar een overwinning was het nog veel minder. Bovendien is het
toch duidelijk, dat de Duitsche vloot zich na dezen grooten zeeslag, den eenigen
in den geheelen oorlog, niet weer buitengaats heeft gewaagd en zoo goed als
ongerept zich in November 1918 aan de Britten heeft moeten overgeven.
Intusschen waren aan het westfront de plannen van een offensief der entente
door den grooten strijd om Verdun wel opgehouden, maar niet opgegeven. Het
eerst zetten de Russen den nieuwen veldtocht in: aan het hoofd van vier legers
rukte Broessilov den 4 Juni 1916 op een front van i5o kilometers van Tarnopol
tot Lutzk tegen de centralen op. In het begin had hij succes : de Oostenrijkers
weken terug: Czernowitz en de Serethlinie viel in Russische handen. In allerijl
werden nu door de Duitsche legerleiding drie divisies van het westfront en twee
van het noordelijk gedeelte van het oostfront ter versterking gezonden. Maar
ook nu moeten de Duitschers terug met achterlating van 1 z,000 krijgsgevangenen. Het resultaat van dit offensief was, dat de Russen thans voor de Karpaten
stonden en dat Roemenie in beweging kwam: het gevolg daarvan zullen wij be-.
neden zien. Maar toch gelukte het de Russen niet den doorgang door de Karpaten te forceeren: Hongarije was daardoor gered. Maar van Welke beteekenis
de Russische aanval van 1916 en haar gevolg was geweest, blijkt wel uit het
feit, dat de centralen 378,000 man alleen al aan krijgsgevangenen hebben
verloren.
Het ligt voor de hand, dat Joffre en Haig aan het westfront partij hebben
willen trekken van de Russische overwinning, die bovendien de Duitschers
dwong het front in Frankrijk belangrijk te verzwakken. Intusschen eischte
Verdun zooveel manschappen, dat het Fransch-Engelsche offensief aan de
Somme toch niet met volle kracht en in vollen omvang kon worden doorgevoerd. Toch wordt den 1 Juli met de uitvoering van het plan begonnen:
Haig bracht ten noorden van de Somme zes-en-twintig divisies in het vuur,
Foch, die hier kommandeerde, veertien. Geweldig was de in het veld gebrachte
zware artillerie: de Fransche artillerie telde ongeveer tweeduizend vuurmonden, die een geheele week Lang dood en verderf over de Duitsche linien
uitbraakten: zoo was het denkbeeld van Foch, dat hier consequent werd toegepast en dan ook effect had. Inderdaad begon het Duitsche front onder den
zwaren schok te wankelen: de Fransche infanterie kon den aanval beginnen:
de eerste Duitsche linie werd bezet, de tweede bereikt ; het kwam hier bijna
tot een doorbraak. Maar het Duitsche kommando beschikte nog over reserves
en wist ze ter juister tijd en plaats in te zetten. Niettemin ging de aanval der
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Engelschen en Franschen steeds voort: weken Lang wordt met verbittering en
volharding aan het Sommefront gestreden. Maar na de eerste successen wordt
weinig meer bereikt: de aanval verslapt reeds begin September; begin October
kan men zeggen, dat de driemaandelijksche slag aan de Somme ten einde is.
Er was eenig succes, maar ten slotte van weinig beteekenis, vooral wanneer
men denkt aan de geweldige krachtinspanning en vooral aan de zeer aanzienlijke verliezen. Maar daartegenover moet men ook constateeren, dat de Sommeslag een zeer zware beproeving voor de Duitschers is geweest en dat zij haast
de laatste reserves hebben moeten inleggen om het front te houden. Het heeft
waarlijk stand gehouden, maar ten koste van ontzettende offers: aan Duitsche
zijde waren 267,00o manschappen en 6000 officieren gevallen. Deze verliezen
is de Duitsche armee eigenlijk nooit weer te boven gekomen: de slag aan de
Somme is het begin geweest van de Duitsche nederlaag, hoewel niemand dat
destijds nog kon voorzien.
Ook aan het Italiaansche front was een offensief beraamd door generaal
Cadorna, ook nadat de slag bij Asiago de mogelijkheid van een contra-offensief
door de Oostenrijkers had bewezen. Maar de aanval van Broessilov verplichtte
Conrad het Italiaansche front te verzwakken, zoodat de gelegenheid voor Cadoma
gunstig scheen. Den 6 Augustus begon de aanval aan de Isonzo, die voorloopig
succes had: zelfs GOrz (Gorizia) kon worden veroverd. Maar het ging hier
daarna als op het westfront: de aanval bleef steken: tot een doorbraak van het
Oostenrijksche front is het niet kunnen komen.
Het jaar 1916 is een geweldige crisis voor de centralen geweest: behalve aan
het oostfront, hadden zij zich wel overal kunnen handhaven, maar alleen met
de uiterste inspanning van al hun beschikbare krachten. Dit feit heeft het prestige
van Falkenhayn aan het wankelen gebracht, zoodat in geheel Duitschland de
roep weerklonk: Hindenburg. De kommandant van het oostfront was sedert
de dagen van Tannenberg de populaire krijgsheld geworden, hoewel hij na
1914 toch geen groote en vooral geen beslissende overwinningen meer had
behaald. Maar onder den indruk van het bedwongen Russiche gevaar van 1914
was Hindenburg de volksheld geworden, van wien alleen men nog het heil
van het vaderland verwachtte. De Keizer, hoewel niet bijzonder met Hindenburg
ingenomen, meende terecht den volkswensch niet te mogen weerstaan; hij nam
het ontslag van Falkenhayn aan en benoemde Hindenburg tot chef van den
generalen staf en daarmede tot opperbevelhebber van alle Duitsche legers en
fronten. Nog grooter werd de xnacht van den veldmaarschalk, toen Berlijn
Weenen moist te bewegen aan den Duitschen bevelhebber ook het komxnando
over de Oostenrijksche legers op te dragen. Dat vloeide eigenlijk wel uit de
bestaande verhoudingen voort. Meer dan eens hadden Duitsche korpsen de
Oostenrijksche moeten helpen in den zwaren strijd tegen Russen en Italianen.
Veelal ook hadden Duitsche en Oostenrijksche troepen naast en zelfs door
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elkander gestaan tegenover den vijand. Ook was het wel voorgekomen, dat
Oostenrijksche eenheden door Duitsche officieren waren aangevoerd. Zoo was
al door de feitelijke situatie de weg gebaand voor het opperkommando van
Hindenburg. Aan den veldmaarschalk was bovendien toegestaan zijn onderbevelhebber aan het oostelijk front, Ludendorff, blijvend als kwartiermeestergeneraal aan zijn kommando te verbinden. Hindenburg en Ludendorff waren
twee geheel verschillende figuren en naturen, toen zij den 27 Augustus 1916
hun nieuwe functies aanvaardden. Maar juist dat onderscheid maakte de samenwerking mogelijk en zelfs gemakkelijk: zoo ook kon hun gezag onwrikbaar blijven, ook toen hun militaire politiek ten slotte ganschelijk faalde en zelfs de
groote nederlaag der centralen niet kon verhinderen.
Paul von Hindenburg and Beneckendorf was geheel het type van den ouden
Pruisischen jonker en militair: sterk en plichtgetrouw, vol liefde voor koning
en vaderland, soliede van natuur en karakter, zelfs onwrikbaar, in vollen vrede
met zich zelf en met de menschen, weinig spraakzaam en mededeelzaam, vol
vertrouwen op God en zijn gebod, weinig buigzaam van geest en daardoor
ook nooit ras besloten, een man van goede vakkennis, maar toch van weinig
geestelijke cultuur, een veldheer van moed en durf, ook van beradenheid en
vastberadenheid, ten slotte een man van sterke zenuwen of zonder zenuwen, al
naar men wil. Hij bezat in de oogen van de massa een onbeperkt gezag en ook
onbegrensde mogelijkheden; vandaar, dat hij het prestige had bij militairen
en burgers, juist wat de opperbevelhebber in deze gespannen tijden noodig had.
Maar wat hij miste, bezat Erich von Ludendorff ten voile en omgekeerd.
Ludendorff was een veel fijnere natuur dan Hindenburg en daarom ook veel
minder populair. Hij bezat bovendien, wat Hindenburg zoo goed als geheel
miste, verbeelding. Dat vloeide voort uit zijn zeer beweeglijken geest, die zich
dan ook gemakkelijk in alle denkbare situaties kon verplaatsen. Ook daardoor
en door zijn grootere vakkennis wist hij den veldmaarschalk aan zich te binden,
zoodat hij weldra een overwegenden en zelfs domineerenden invloed bezat.
Veel scherper ook dan zijn chef doorzag hij de gevaren, waaraan het Duitsche
rijk blootstond door den langdurigen oorlog, waarvan niemand nog het einde
kon voorzien. Een zeer gecompliceerde natuur, die openstond voor velerlei
cultuur, maar die werd bezeten door een hardnekkigheid en halsstarrigheid
die het hem onmogelijk maakte van een eens opgevatte meening of te zien, nog
minder een eens gevormd plan prijs te geven. En juist hierin vond hij bij
Hindenburg geen tegenspraak, eerder het tegendeel: beide hebben zoo samen
in innige gemeenschap tot het uiterste en eigenlijk nog verder volhard: zonder
de groote gevaren te minachten hebben zij die aanvaard en getrotseerd en zijn
er ten slotte door bedolven. Maar Hindenburg wist uit de catastrophe het vertrouwen van een ongerepte persoonlijkheid te redden, terwiji Ludendorff zijn
autoriteit reddeloos compromitteerde. Zoo kon Hindenburg nog op hoogen
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leeftijd rijkspresident worden en als een snort rationale heilige heengaan,
terwiji Ludendorff zich midden in het partijgewoel stortte en ten slotte door
niemand meer werd aanvaard.
In denzelfden tijd, dat Hindenburg en Ludendorff de leiding van de centrale
legerscharen aanvaardden, was het getal van hun vijanden nog vergroot:
Roemenie had zich met de entente verbonden en had de centralen den oorlog
verklaard. Wij hebben boven gezien, dat in Roemenie een vredespartij en een
oorlogspartij bestond: de eerste was voor de handhaving der neutraliteit in
den wereldoorlog, zoo niet voor handhaving en nakoming van het verbond, dat
Roemenie in 1883 met Oostenrijk en Duitschland had gesloten: de oorlogspartij
Wilde een verbond met de entente en daardoor oorlog met Oostenrijk. Deze
laatste partij had zeer gewonnen door den dood van koning Karel I, die reeds
in October 1914 stierf. De nieuwe koning, zijn reef Ferdinand I, was een veel
minder karaktersterke figuur dan zijn nom: maar de nieuwe koningin Maria,
een Engelsche prinses, stond met hart en ziel aan de zijde der entente. Maar
veel zou ten slotte afhangen van den gang van taken in het oosten; een overwinning der Russen zou Roemenie van zelf meesleepen in den oorlog; een
Russische terugtocht waarborgde Roemenies neutraliteit.
Geregeld had het ministerie Bratiano met de entente onderhandeld over de
voorwaarden, waaronder Roemenie zou kunnen toetreden. In den zomer van
1915, toen de Russische legers in de nederlaag waren, had Bratiano zich zeer
begrijpelijk afzijdig gehouden. Maar toen in den zomer van 1916 het offensief
van Broessilov doorzette en de Russen ten slotte aan de Karpaten stonden,
begon men in Boekarest ernstig te denken aan de consequenties daarvan voor
Roemenie; vooral toen van Fransche zijde de aandrang zeer sterk werd, begon
Bratiano de onderhandelingen met grooter ernst ter hand te nemen en door
te zetten: daarbij onderhandelde hij zoowel met Rusland als met Frankrijk,
natuurlijk zoowel over politieke als over militaire voorwaarden: Rusland wil
een Roemeenschen aanval op Oostenrijk, Frankrijk een op Bulgarije in verbinding
met Saloniki. Militair wordt men het ten slotte hierover eens, dat de Roemenen
een inval zullen doer in Zevenburgen; de Russen zullen door het Roemeensche
gebied Bulgarije overvallen. Het politieke verdrag verzekerde Roemenie het
bezit van Zevenburgen, de Boekowina en het Banaat. Den 17 Augustus 1916
werden te Boekarest een verbondstraktaat en een militaire conventie geteekend.
Roemenie voerde deze verdragen onmiddellijk uit: den 27 Augustus werd te
Boekarest een kroonraad gehouden, waar na een vrij scherpe discussie tot den
oorlog werd besloten: den volgenden dag verklaarde Roemenie den oorlog aan
Oostenrijk, niet aan Duitschland. Het Leger kon tot een half millioen soldaten
worden opgevoerd, zoodat men in de entente-Lander goede verwachtingen had
van het toetreden van deter nieuwen bondgenoot.
De teleurstelling was spoedig des te grooter. Wel kon een groot Roemeensch
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leger over de bergen in Zevenburgen doordringen, maar veel verder kwam men
niet. Maar de Fransche troepen, die van Saloniki zouden oprukken, werden
door de Bulgaren tegengehouden en zelfs versiagen. Daardoor konden de
Bulgaren ook legerdivisies zenden naar de Dobroedsja, waardoor Roemenie
ernstig werd bedreigd; bovendien kwamen Duitsche troepen onder Mackensen
de Bulgaren versterken. Door deze bedreiging moesten de Roemenen Zevenburgen ontruimen. En toen Mackensen met zijn Duitsch-Bulgaarsche legermacht zich zette tot den forschen stoot tegen Roemenie, was de beslissing
spoedig daar. Want tegelijk hervatten de centralen den aanval op de Russen.
Het was in den nazomer van 1916 een geweldige strijd op alle fronten. De
Franschen deden opnieuw een aanval op het front van Verdun en zij slagen:
den 24 October wordt het fort Douaumont hernomen, den 1 November het
fort Vaux; dat was het einde van den grooten strijd om Verdun. Ook aan de
Isonzo winnen de Italianen weer terrein. De Russen hernemen den aanval op
de Karpaten; maar Falkenhayn, die nu hier kommandeerde, had vier divisies
ter versterking ontvangen en kon zoo tot den aanval overgaan. Hij forceerde
den overgang over de Karpaten en wendde zich daarna naar het zuiden;
daardoor werd Roemenie van het noorden of bedreigd. Dat was des te gevaarlijker, omdat intusschen Mackensen van het zuiden uit Roemenie binnenrukte.
Den 4 December vereenigden zich Falkenhayn en Mackensen: den 6 veroverden
zij Boekarest eigenlijk zonder slag of stoot. De Roemenen moesten zich terugtrekken op de Serethlinie, waar zij zich voorloopig hebben kunnen handhaven.
Zoo was Roemenie in vier maanden verslagen en grootendeels veroverd en
bezet. De centralen hadden het groote voordeel een land te bezitten, dat hun
in overvloed graan en petroleum kon leveren. Maar dat was ook alles. Het is
waar, de entente was door deze nieuwe nederlaag zeer teleurgesteld, maar de
centralen niet minder: zij toch hadden Roemenie niet volledig kunnen neerslaan:
het Roemeensche leger stond, hoewel gehavend, toch betrekkelijk ongeschonden
achter de Sereth: het oostfront, toch al zoo langgerekt, was nu nog veel uitgestrekter geworden en dus ook nog moeilijker te verdedigen.
Inderdaad was op het einde van 1916 de toestand der centralen meer in schijn
victorieus dan in werkelijkheid. Het Duitsche leger had vOOr Verdun en aan
de Somme zwaar geleden: het bleek toen al bezwaarlijk om de geslagen bressen
door nieuwe recruten aan te vullen. Ook het materiaal begon te kort te schieten:
aan de Somme was de Duitsche artillerie voor het eerst inferieur aan die der
entente gebleken. Hindenburg en Ludendorff hebben dat natuurlijk zeer goed
ingezien: zij hebben besloten alle weerbare manschappen op te roepen, ook die
uit de munitiefabrieken. De leemten, die door dezen maatregel zijn ontstaan,
hebben zij aangevuld door den vaderlandschen hulpdienst ; den 2 December
1916 werd de desbetreffende wet door den rijksdag aangenomen. Een andere
maatregel, die veel meer verzet vond, was de deportatie van Belgische werk-
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lieden naar Duitschland om daar in de munitiefabrieken te arbeiden. De
gouverneur-generaal van Belgie, von Besseler, was er tegen; hij waarschuwde
voor de moreele gevolgen van den maatregel, zoowel in Belgie als daar buiten.
Inderdaad is er nauwelijks een maatregel geweest, die na de verwoestingen van
1914 zooveel kwaad bloed heeft genet tegen de Duitschers als deze. De Belgische
regeering te Havre liet een scherp protest uitgaan. Maar ook elders, zelfs in de
neutrale landen, vonden deze deportaties tegenspraak, protest en afkeuring.
Zij waren bovendien het bewijs, dat de Duitsche reserves begonnen in te krirnpen en zelfs op te raken. Dat gold ook voor de materieele reserves, hoeveel
moeite de opperste legerleiding zich ook gaf om het economische Leven te Leiden
en te organiseeren.
In dat opzicht hadden de landen der entente stellig een voorsprong. Het
Fransche leger had wel zwaar geleden door den strijd om Verdun, maar daarentegen groeide het Britsche leger nog altijd sterk aan. De invoering van den
verplichten krijgsdienst leverde niet minder dan 1,zoo,000 soldaten op: aan
het westfront konden zoo in het begin van 1917 zeven nieuwe divisies worden
gevormd. Bovendien was nu, zoowel in Engeland als in Frankrijk, de oorlogsindustrie in vollen gang; zij produceerde nu zooveel als de kommando's noodig
hadden. Zelfs het Russische front scheen in betere conditie te k omen dan in
vorige jaren. Ook hier had de oorlogsindustrie zich krachtig ontwikkeld, zoodat
het leger nu ook van het noodige kon worden voorzien. Dat kwam vooral de
artillerie ten goede, zoowel de zware als de veldartillerie beschikte nu wel over
voldoende materiaal. Ook het aantal divisies infanterie kon door een betere
indeeling worden vergroot. Ook hier was dus de toestand bij den aanvang van
1917 aanzienlijk beter dan een jaar tevoren. Daar staat evenwel tegenover, dat
de politieke verhoudingen in Rusland hoe Langer hoe scherper warden; hoewel
de militaire toestand betrekkelijk gunstig was, nam, de ontevredenheid in breede
kringen der bevolking zienderoogen toe. Maar in het westen Wilde men nu de
zaak definitief doorzetten. Den i8 November 1916 werd in de intergeallieerde
militaire conferentie het besluit genomen, dat „pour interdire a l'ennemi toute
reprise de l'initiative des operations, les armhes de la coalition seront pretes a
entreprendre des offensives d'ensemble des la premiere quinzaine de fevrier
1917, avec tons les moyens dont elles disposeront". Of dat besluit geheel zou
kunnen worden uitgevoerd, met name aan het Italiaansche en het Russische
front, scheen twijfelachtig. Maar aan het westfront waren Joffre en Haig vast-.
besloten om in innige samenwerking de beslissing te forceeren. Twee aanvallen
stonden op het programma, een begin Februari aan de Somme, een, twee of drie
weken daarna aan de Aisne tusschen Craonne en Reims.
Maar over het procede was men het Lang niet eens. Uit den acrd der zaak
was men in parlementaire, ook in militaire kringen niet tevreden met het langzame verloop van den oorlog en de betrekkelijk geringe resultaten daarvan;
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diep was men ook onder den indruk der zeer zware verliezen, die haast een
decimeering der bevolking beteekenden. Het lag dus voor de hand, dat de kamer
druk begon uit to oefenen op het ministerie, dat natuurlijk voor alles verantwoordelijk werd gesteld. Briand, altijd vatbaar voor kritiek en vooral voor parlementaire zwarigheden in de toekomst, had den zondebok al spoedig gevonden.
Den 2 December 1916 kondigde hij in de kamer een reorganisatie van het opperbevel aan: wat dat beteekende, bleek al spoedig: Joffre werd technisch adviseur
der regeering; hij werd tegelijk in het opperkommando opgevolgd door Nivelle,
die groote verwachtingen had opgewekt door zijn jongste overwinningen bij
Douaumont en Vaux. Maar al spoedig bleek, als kon worden verwacht, dit
compromis geen oplossing: reeds 27 December werd Joffre van zijn adviseurschap ontheven en tegelijk verheven tot maarschalk van Frankrijk, de oude
historische waardigheid, die ten zijnen behoeve weer werd hersteld, op dit
moment niet meer dan de traditioneele vergulde pil: want Joffre is daarmede
voor goed van het kommando geelimineerd. In eigenaardigen overmoed schreef
de nieuwe opperbevelhebber den 14 Januari 1917: „nous romprons le front
allemand quand nous voudrons, a condition de ne pas attaquer au point le
plus fort et de faire l'operation par surprise et attaque brusquee, en vingt
- quatre ou quarante - huit heures".
Zelden is een vermetele belofte zoo falikant uitgekomen: in weinige maanden
was Nivelle van het tooneel verdwenen.

Wereldoorlog 8

HOOFDSTUK IX

Moreele depressie
Het ontslag van Joffre was wel een symptoom van dezen tijd, die zwaar
gebukt ging onder den langen duur van den oorlog en de ontzettende verliezen
aan volkskracht, die daarvan het gevolg waren. Een moreele depressie bezwaarde
de volken, toen na het derde oorlogsjaar nog nergens een definitieve beslissing
was verkregen. Zwaar drukten de militaire lasten. Maar niet minder drukkend
en ook verwarrend waren de economische moeilijkheden. Zelfs in de ententelanden moesten de voorraden aan de bevolking krap worden toegemeten; in
verband daarrnede stegen de prijzen, ook van de eerste levensmiddelen. In
de tweede helft van 1916 was in Frankrijk de prijsindex voor het vleesch gestegen tot 144, voor de aardappelen tot 167, vergeleken met Augustus 1914.
Daartegenover stond, dat de index der loonen niet meer dan 125 was, en dat nog
wel voor de bestbetaalde werklieden, die in de oorlogsindustrie: in de andere bedrijven steeg zij niet hooger dan 1 io tot i15. De ambtenaren hadden toen nog
ge en enkele salarisverhooging ontvangen. Daarentegen waren de loonen der landarbeiders tot 15o gestegen: zij waren dus verreweg in de beste conditie. In
Engeland vertoonden zich soortgelijke verhoudingen: de gemiddelde index der
prijzen was gestegen tot 145, die der loonen daarentegen slechts tot 120. In
Italie waren de toestanden wat gemakkelijker, doordat prijzen en loonen met
elkander in evenwicht waren gebleven.
In Duitschland daarentegen waren de toestanden veel bezwaarlijker. Zeker
had hier de verovering van Roemenie met zijn graanvoorraden eenige verlichting gebracht, maar toch bleef de economische toestand moeilijk. Sedert den.
aanvang van den oorlog was de prijs van het voedingsgraan tot meer dan het
dubbele opgeloopen. Daartegenover stond dan, dat ook hier de loonen in de
oorlogsindustrie met een vierde waren verhoogd, terwijl ze in de andere takken
van nijverheid ongeveer op dezelfde hoogte waren gebleven. Evenwel moet
worden opgemerkt, dat op de woninghuren in het algemeen een moratorium
was toegepast, waardoor de hooge broodprijs weer werd gecompenseerd. Ook
konden, door de afwezigheid van zooveel mannen, vrouwen en jongelieden veel
gemakkelijker werk vinden dan voor den oorlog. Maar dat neemt toch niet weg,
dat bij een groot gedeelte der bevolking het evenwicht tusschen loonen en
prijzen geheel was verbroken, dat geldt voor de landen der entente eigenlijk
even goed als voor de centralen. Intusschen beteekende deze nooddruft toch
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weinig bij de zeer groote verliezen aan menschenlevens, die wederzijds vielen te
betreuren; het was inderdaad jammerlijk, dat honderdduizend jonge mannen
wederzijds hun Leven hadden te laten voor zoo geringe oorlogswinst te velde.
En daarbij kwam, dat niemand nog het einde van den verwoestenden oorlog
kon voorzien: geen wonder, dat een oorlogsmoeheid zich overal van de volken
meester maakte: niet alleen begon de patriottische geestdrift belangrijk te verzwakken, maar een algemeene onverschilligheid voor 'even en toekomst begon
de menschen overal aan te grijpen: het had sours den schijn, alsof alleen maar
een zekere sleur of routine, naar men wil, den oorlog nog deed voortzetten.
Nu ligt het voor de hand, dat de zeer onbevredigende uitkomst van den
oorlog niettegenstaande de zoo zware offers en in spijt van haast onduldbaar
lijden, aan de regeeringen werd geweten, men mpg wel zeggen, niet geheel ten
onrechte. Overal begon men zich of te vragen, of de regeering en de opperste
legerleiding wel de goede methoden toepasten om den oorlog militair en politiek,
diplomatiek en economisch tot een goed einde te brengen. Maar nergens gaat
die twijfel zoover, dat men den vrede wenscht, nog minder eischt. In het algemeen wenschte de openbare meening eerder een krachtiger doorzetten dan
een opgeven van den oorlog. Het is slechts een minderheid, die twijfelt aan
het nuttig effect der gedane poging om den oorlog tot het uiterste door te
zetten. Men vindt dezen twijfel vooral bij een deel der socialistische partijen, de
zoogenaamde „Zimmerwalders".
Bij het begin van den oorlog was de internationale organisatie der sociaaldemocraten uiteengevallen ; het internationaal socialistisch bureau had voorloopig zijn werkzaamheden gestaakt: het had niet den moed gehad de vertegenwoordigers der nationale partijen samen te roepen om over de aan te nemen
houding te beraadslagen, nu in alle landen de meerderheid der sociaal-democraten voor de oorlogskredieten had gestemd; nergens wenschten deze mannen
op het kritieke moment het vaderland in den steek te laten. Natuurlijk bestond
bij de neutralen een andere opvatting, met name bij de Zwitsers en de Denen:
zij wenschten in ieder geval de internationale socialistische organisatie te handhaven in den oorlogstijd, ten einde gereed te zijn om na den vrede de thans
verbroken banden weer aan te kunnen knoopen: bovendien hoopten zij reeds
tijdens den oorlog een internationale vredesactie te kunnen inzetten. Reeds
in September 1914 had de Zwitsersche leider Grimm te Lugano geconfereerd
met Italiaansche socialisten en met Russische ballingen. Deze groep had een
manifest uitgevaardigd, waarin het economisch imperialisme als de oorzaak
van den oorlog werd aangewezen, waarbij de arbeidersklasse geen enkel wezenlijk belang had; de arbeiders van alle landen werden dus opgeroepen om zich
met alle kracht tegen den oorlog te verzetten; de eenige strijd immers, Bien de
arbeider had te voeren, was de klassenstrijd. „Le travail qui a pour but de
transformer la guerre des peuples en guerre civile est le seul travail socialiste",
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schreef in deze dagen de Russische balling Lenin. Hij dreigde zelfs om een
nieuwe, zelfstandige organisatie der socialistische arbeiders in het Leven te
roepen, zoo de oude internationale deze blijde boodschap niet aan de volkeren
wist te brengen.
Het initiatief der mannen van Lugano had succes. In Mei 1915, juist op
het moment, dat Italie zich in den oorlog begaf, nam de Italiaansche socialistische
partij het initiatief tot een internationale socialistische conferentie. In September
van dat jaar kwam dan ook te Zimmerwald bij Bern een internationale conferentie
bijeen van ongeveer veertig socialisten; er waren zelfs twee Duitschers, Adolf
Hoffman en Ledebur, en twee Franschen, Merrheim en Bourderon. De vergadering stelde een manifest op „aux proletaires d'Europe" om te „rappeler
a la classe ouvriere son devoir envers elle-meme". Zij moest weigeren om zich
te stellen „au service des classes possedantes", dan den vrede eischen „sans
annexions ni indemnites de guerre" op de basis „du droit des peuples a disposer
d'eux-memes". Het manifest, dat niet onverstandig was geredigeerd, had evenwel niet veel effect. Noch in Frankrijk noch in Duitschland werd het in de
pers besproken: elders vond het nog minder weerklank. Niettemin liep deze
beweging niet geheel dood. De conferentie van Zimmerwald had een internationale socialistische commissie benoemd, die te Bern zetelde en waarin
Lenin grooten invloed had. Deze commissie riep in April 1916 een tweede
conferentie bijeen te Kienthal in het Berner Oberland, waar drie-en-twintig
organisaties vertegenwoordigd waren. Daar waren afgevaardigden van de socialistische partijen in Zwitserland, Italie, Roemenie, Polen en Bulgarije, van de
socialistische jeugd van Scandinavia en Spanje, dan eenige Russische revolutionnairen, ook gedelegeerden der onafhankelijke socialistische partijen in Duitschland en Engeland, eindelijk drie Fransche socialisten zonder mandaat. Men Wilde
hier een programma voor de praktijk opstellen: daarom schreef het manifest
van Kienthal aan de sociaal-democraten voor om in geen geval zitting te nemen
in de regeering en geen oorlogskredieten aan te nemen. Een consequentie
daarvan was het manifest van Bern van 1 Mei 1916 „aux peuples qu'on ruine
ou qu'on tue", dat besloot : „Par tous les moyens en votre pouvoir, amenez la
fin de la boucherie mondiale. Reclamez un armistice immediat". Dit manifest
werd den 18 Februari 1917 gevolgd door een circulaire, die de partijen oproept
om het proletariaat te bewegen om te „tourner ses armes non contre ses freres,
mais contre l'ennemi interieur". Het is even begrijpelijk, dat zulk een manifest
werd uitgevaardigd, als dat het geen effect heeft gehad. Maar op een punt moat
toch de nadruk worden gelegd: „la paix sans annexion ni indemnites" was aan
de orde gesteld en vond veel weerklank, met name in Duitschland, zoodra het
duidelijk werd, dat de oorlog door de centralen dreigde te worden verloren.
Maar voor het overige had noch Zimmerwald noch Kienthal eenig onmiddellijk gevolg. Men begreep overal, dat nog geen vrede mogelijk was. Zoo was ook
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de openbare meening in Frankrijk. Dat neemt niet weg, dat men over het beleid
van den oorlog niet tevreden was en dat in Breeden kring over de opperste
legerleiding werd rklaagd. Uit den acrd der zaak kwamen die klachten ook in
de kamer, waar de politieke ontevredenheid zich kristalliseerde in den wensch
om meer invloed op den gang van zaken. Den 6 Juni 1916 werd besloten de
kamer in „comite secret" om te zetten en om een „contrOle parlementaire
aux armees" in te stellen.
Het ligt voor de hand, dat een verzwakking der regeering, zoowel materieel
als formeel, daarvan het gevolg moest zijn, zonder dat het beleid van den oorlog
daardoor jets verbeterde. Maar de zwakke Briand gaf telkens weer aan alle
eischen der kamer toe. Van z8 November tot 7 December worden opnieuw in
„comite secret" — maar van een vergadering van honderden leden blijft niets
geheim — de oorlogszaken door de kamer besproken. Men deed de regeering
de gewone verwijten: zwakke toegevendheid tegenover de opperste legerleiding en geringe energie van deze laatste. De bedoeling was duidelijk genoeg
om via de regeering de leiding der oorlogszaken op zich te nemen. Alweer gaf
Briand toe: hij beloofde een reorganisatie van het opperbevel en een reconstructie van het ministerie ten einde te „concentrer sous une direction restreinte
la conduite generale de la guerre et l'organisation economique du pays". Wij
zagen vroeger reeds daarvan de gevolgen: het aftreden van Joffre en wat daaraan
was verbonden. Het ministerie werd tegelijkertijd gereconstrueerd en zelfs
hervormd, de president-minister, de ministers van oorlog, van marine, van bewapening, van financien zouden een enger kabinet vormen, dat zoo goed als dagelijks zou vergaderen om vast te stellen „les resolutions relatives a la conduite
generale de la guerre". Dat was het „comite de la guerre", een groote verbetering, doch wel anders dan de kamer had bedoeld. Het ministerie ging nog verder:
het vroeg van de kamers machtiging om bij decreet te mogen nemen „toutes
les mesures commandees par les necessites de la defense nationale". Het ligt
voor de hand, dat deze stellig nuttige en zelfs noodzakelijke maatregel door de
kamer wordt afgewezen. Daardoor kon het „comite de guerre" ook weer niet
worden doorgezet. Het parlement vraagt een sterke regeering, maar maakt haar
tegelijk onmogelijk. Het was in deze dagen, dat Briand de kamer ernstig waarschuwde voor de gevolgen van haar houding: „je vous le dis tres haut, quel que
soit le ministere qui siegera sur ces banes, s'il n'a pas des pouvoirs de decision
et d'execution lui permettant d'agir avec promptitude, it sera dans les plus
mauvaises conditions pour assurer la defense nationale".
Misschien nog ernstiger dan de hopelooze politiek van het parlement was
het verzet der syndicalisten tegen den oorlog, met name tegen de oorlogsindustrie. Ook in de socialistische partij wordt daardoor de strooming krachtiger
om de oorlogskredieten te weigeren en de Internationale socialistische betrekkingen weer aan te knoopen. Op het socialistisch congres in December 1916
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wordt slechts met kleine meerderheid besloten met de regeering te blijven
samenwerken en geen poging te doen de internationals betrekkingen weer aan
te knoopen. De xninderheid aanvaardt de formule van Kienthal: vrede zonder
annexaties en zonder oorlogsschatting. Het is duidelijk, dat het niet aan de
Fransche regeering stond deze formule te aanvaarden of te verwerpen; zij werd
noch gevraagd noch aangeboden.
In Engeland was de politieke toestand vaster en steviger dan in Frankrijk:
ook had men hier meer vertrouwen op het eigen leger dan in Frankrijk, al was
de slag aan de Somme dan ook geen succes geworden. Maar ook hier was men
niet tevreden met de leiding. Zonder twijfel was Asquith niet de man van de
forsche hand en de stevige energie. In het kabinet was de man reeds aanwezig,
van wien men meer en beter verwachtte: David Lloyd George, die Kitchener
als minister van oorlog was opgevolgd, men west, dat de maarschalk met den
kruiser Hampshire op weg naar Rusland in Juni 1916 was ondergegaan. De
bom barstte in November, toen lord Lansdowne een memorandum bij het kabinet
inzond, waarbij op een vrede tot elken prijs werd aangedrongen. Om tegen
dit wanhopig defaitisme in te gaan deden Lloyd George en de leider der conservatieven Bonar Law voorstellen om een oorlogscomite te vormen van drie leden,
met uitsluiting van den premier. Dat ging Asquith begrijpelijk genoeg te ver:
hij bood den 3 December 1916 den koning het ontslag van het ministerie aan:
drie dagen daarna belastte de koning Lloyd George met de vorming van een
nieuw kabinet, dat in korten tijd gereed was.
Het was een gemengd ministerie, waarin conservatieven, liberalen en arbeiders
zitting hadden, dat dus een weerslag gaf op de samenstelling van het lagerhuis:
alleen de parlementaire doctrinairen van verschillende partijen steunden het
kabinet niet. Intusschen verloor het parlem,ent daardoor veel van zijn macht
en ook van zijn gezag: zelfs het ministerie moest een groot deel van zijn macht
afstaan aan het „war cabinet", dat uit slechts vijf leden bestond, Lloyd George,
Bonar Law, Curzon, Milner en Henderson; het vergaderde iederen dag en
nam alle besluiten, die met den oorlog in verband stonden. Hier zien wij dus
een dergelijke regeling als in Frankrijk, alleen meer consequent en minder
aangevochten. Want het Britsche parlement met zijn veel langere traditie en zijn
veel grootere politieke ervaring heeft ook de kracht om, niet van zijn macht gebruik
te maken, als het landsbelang ermede is gemoeid.
Het was wel noodig, dat er in Engeland een krachtig ministerie zetelde:
Ierland gaf, ook in den oorlog, zeer veel zorgen. Bij het begin van den oorlog
had John Redmond, de leider der Iersche partij in het lagerhuis, dear verklaard,
dat de Ieren tijdens den oorlog loyale onderdanen van den koning zouden
blijven: hij had er zelfs in toegestemd, dat de behandeling der ingediende
Home rule bill zou worden uitgesteld tot na, den oorlog; hij had ook de Ieren
aangemoedigd om dienst te nemen in het Britsche leger. Intusschen bleek het
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al spoedig, dat Redmond lang niet alle Ieren achter zich had; een deel der openbare meening in Ierland was zelfs van meening, dat men deze unieke gelegenheid, nu Engeland in een zwaren en gevaarlijken oorlog was gewikkeld, moest
aangrijpen om de onafhankelijkheid van Terland te bevechten. Deze extremisten
werkten dan ook de vrijwillige dienstneming tegen: de Britsche regeering heeft
dan ook, uit vrees voor nieuwe zwarigheden, den militairen dienstplicht in
Terland niet durven invoeren. Zij gingen nog verder: met hulp van Iersche
Amerikanen en ook van de Duitsche regeering begonnen zij in het voorjaar
van 1916 onder leiding van sir Roger Casement een opstand, die evenwel reeds
in den kiem werd gesmoord: Casement werd gearresteerd en gefusilleerd. Maar
daarmede was het verzet toch niet gebroken: Paschen 1916 brak in Dublin een
geweldig oproer uit: 120o gewapenden waren gedurende vijf dagen meester
van de Iersche hoofdstad; slechts met groote moeite en onder veel bloedvergieten gelukte het de Engelsche regeering den opstand ten slotte volkomen te
onderdrukken. Maar de Iersche kwestie, men mag zeggen, het Iersche gevaar
bleef als een zwarte wolk boven het Britsche rijk hangen.
In Italie bleef de politieke toestand zeer onzeker. In Juni 1916 werd het kabinet
Salandra door een combinatie van minderheden omvergeworpen. De koning
droeg aan Boselli de vorming van een nieuwe regeering op, die een snort
nationale samenwerking moest tot stand brengen. Dat nam, niet weg, dat ook
in het ministerie belangrijk verschil van meening heerschte, zelfs over den oorlog.
In Duitschland en Oostenrijk was de politieke stabiliteit evenmin zeer groot .
In het Duitsche rijk stond Bethmann-Hollweg bloot aan dezelfde kritiek als
Briand in Frankrijk en Asquith in Engeland: ook hem verweet men een veel
te slappe oorlogvoering en daardoor de geringe resultaten van den kostbaren
en menschenmoordenden oorlog. Maar in afwijking van Frankrijk en Engeland
is het in Berlijn niet alleen de openbare meening, die in verzet komt, maar ook
en vooral de opperste xnilitaire leiding. In het voorjaar van 1916 reeds ontstond
een vrij scherp verschil tusschen Tirpitz en Bethmann-Hollweg over den duikbootoorlog: de groot-admiraal was daardoor zelfs genoodzaakt zijn ontslag te
nemen. Maar daarom moest de rijkskanselier wel de concessie doen, dat de
duikbootoorlog wat scherper werd doorgezet, niettegenstaande de belofte aan
Amerika van het vorige jaar. Wat te voorzien was, gebeurde: de torpedeering
van de pakketboot de Sussex den 24 Maart in het Kanaal bracht weer nieuwe
verwikkelingen met de Vereenigde Staten: de Duitsche regeering zag zich genoodzaakt den 4 Mei aan de Amerikaansche te beloven, dat koopvaarders niet
meer zouden worden getorpedeerd zonder waarschuwing en zonder dat de
passagiers en de bemanning waren gered. Het gevolg daarvan was, dat de marine
gedurende vijf maanden elken aanval op handelsschepen heeft nagelaten.
Maar bier kwam, verzet van de openbare meening in Duitschland: men beschuldigde den kanselier Engeland te ontzien: zelfs klonk de beschuldiging van
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verraad. De zaak werd niet gemakkelijker voor den kanselier, doordat Hindenburg en Ludendorff juist toen de opperste legerleiding in handen namen:
vooral Ludendorff begaf zich onmiddellijk op politiek terrein. In October
kwam het opnieuw tot scherpe uiteenzettingen tusschen den rijkskanselier en
de militaire staven. Ongelukkig kon Bethmann-Hollweg volstrekt niet rekenen
op den steun van den rijksdag: den 16 October stelde het centrum een motie
voor, waarbij de rijkskanselier met zooveel woorden werd aangemaand zich
met de opperste legerleiding en den rijksdag te verstaan. Deze motie werd aangenomen, eigenlijk alleen de onafhankelijke socialisten deden oppositie; zij
waren trouwens principieel tegen den oorlog en vormden destijds den Spartakusbund, die later duchtig van zich zou doen spreken. Hun leider Liebknecht werd
evenwel den z Mei gevangen genomen en wegens verzet tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Op het einde van 1916 is dus de politieke toestand in Duitschland, wel niet
ernstig, maar toch onzeker. Ook In Weenen en in Boeda-Pest beginners zich
voorteekenen te vertoonen van verzwakking en verdeeldheid. Eigenaardige
sympto men waren er van ontevredenheid en gisting. Den 21 October 1916
werd de minister-president graaf Sturgk door den jongen Adler, secretaris der
socialistische partij, vermoord; de daad geschiedde intusschen geheel voor eigen
verantwoordelijkheid en risico. De gevolgen waren van beteekenis : het autoritaire regime in Oostenrijk begon te wankelen. In Hongarije stond Tisza ook
niet meer zoo vast als in het begin van den oorlog: men verweet hem zwakte
in den oorlog met Roemenie. Bedenkelijk was vooral de oppositie van Karolyi,
die protesteerde tegen de volgzaamheid van de monarchie voor het Duitsche
rijk: hij meende, dat noch Oostenrijk noch Hongarije belang hadden bij de
voortzetting van den oorlog en bepleitte een vrede door vergelijk: in geen geval
versterking van het Duitsche imperialisme
Van overwegende consequentie is geweest de dood van den ouden Keizer
Frans Jozef, die den 22 November hoogbejaard uit dit levers scheidde. Natuurlijk
werkte dit sterven zoowel op de monarchie als daarbuiten op menschen en
verhoudingen. Frans Jozef, die 68 jaar lang de keizers- en koningskroon had
gedragen, was sedert lang meer een legendarische dan een historische figuur
geworden. Hij was geen man van groote politieke of militaire gaven; zijn
qualiteiten waren eigenlijk meer passief dan actief; maar juist daardoor heeft
hij zeer veel goeds kunnen tot stand brengen en nog meer kwaads kunnen
tegenhouden. Nadat onder zijn regeering de Oostenrijksche macht zoowel in
Italie als in Duitschland was gebroken, kwam hij te staan voor de oplossing
van het groote bestaansprobleem van de monarchie zelf, de monarchie met haar
vele volken en volksstammen. Hij begreep, dat de oude gecentraliseerde monarchie, zooals die sedert de achttiende eeuw bestond en zooals die na 1848
nog was bevestigd, niet Langer mogelijk was. Zoo gaf hij zijn toestemming tot
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den Ausgleich van 1867, waardoor de monarchie een dubbelstaat werd: het
keizerrijk Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije, gescheiden, maar in en door
verschillende organen vereenigd. In verband daarmede werd Frans Jozef nog
in hetzelfde jaar 1867 te Boeda-Pest tot koning van Hongarije met de oude kroon
van St. Stephanus gekroond. Het was de vraag, of men nog verder moest gaan,
of ook de andere volken van den thans dubbelmonarchie geworden staat niet
ook zelfstandige politieke rechten moesten worden verleend: het dualisme zou
trialisme en mogelijk nog meer moeten worden. Dat lag ook feitelijk wel voor
de hand: noch Oostenrijk noch Hongarije vormden ethnographisch een eenheid
en ook eigenlijk cultureel niet. Polen en Czechen in Oostenrijk, Roemenen en
Kroaten in Hongarije, om slechts deze te noemen, eischten hun politieke
zelfstandigheid.
Frans Jozef was daartoe niet te bewegen: hij meende, dat door de splitsing der
monarchie in twee gedeelten genoeg was gedaan en vreesde van verdere verdeeling den afbraak der monarchies de toekomst heeft bewezen, dat hij goed
heeft gezien. Hij begreep, dat de verschillende volken en stammen in de monarchie zoo verward door elkander wonen, dat van een scherpe scheiding geen
sprake hoegenaamd kon zijn, iedere verdere verdeeling der monarchie zou
dezelfde moeilijkheden in de afzonderlijke deelen medebrengen, waaronder
thans de beide hoofddeelen Oostenrijk en Hongarije leden. Daarom handhaafde
de Keizer-koning de regeling van 1867. Dat ging in Hongarije betrekkelijk
gemakkelijk, omdat de Magyaren hier het heerschende yolk waren, dat zich
betrekkelijk gemakkelijk in die heerschappij in parlementaire vormen kon handhaven en bevestigen. In Oostenrijk was dat veel moeilijker, omdat de Duitschers
hier wel een regeerende groep vormden, maar nooit onbetwist en onbestreden.
Dat gaf aanleiding tot geregelde conflicten in den rijksraad, die ten slotte zoo
hoog liepen, dat van een geregelde functie van het parlement geen sprake meer
kon zijn. Juist daar en toen had Frans Jozef een belangrijke task te vervullen.
Hij was het steeds meer, die Oostenrijk bij elkander hield en zelfs Oostenrijk
en Hongarije saxnenbond. Hij bleef door bezadigde voorzichtigheid de teugels
van de regeering in handen houden, meer nog in Oostenrijk dan in Hongarije,
waar de staatkunde meer in vaste vormen en normen verliep dan aan de andere
zijde der Leitha. Dat was ook de historische rol, die Frans Jozef had te vervullen. Hij was het symbool, maar tevens de kracht, die deze Donau-landen en
volken bijeen hield en ook bijeen bleef houden. Vooral daarom bestond de
groote vrees, dat de monarchie den schok, dien de dood van den ouden vorst
haar wel moest geven, niet te boven zou kunnen komen: reeds Lang zag men
het uiteenvallen der oude Habsburgsche monarchic tegemoet, wanneer eenmaal
deze Habsburger in de Kapuzinergruft te ruste zou zijn gelegd.
Onmiddellijk gevaar dreigde in November 1916 nog niet: de monarchie was
in een gevaarlijken oorlog gewikkeld, wat haar innerlijke consistentie voorloopig
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nog versterkte; het gemeenschappelijke gevaar bracht ten slotte alien samen.
Toch kon men daarop op den duur niet al te veel vertrouwen. Want het bewustzijn der saamhoorigheid werd langzamerhand aangetast door den twijfel aan
den goeden afloop, aan het doelmatige beleid en zelfs aan de rechtmatigheid van
den oorlog. En waar de vraag wordt gesteld, waarvoor men eigenlijk strijdt en
waarvoor men zich zulke zware ontberingen moet getroosten, daar is het uithoudingsvermogen wel op een zware proef gesteld, om van den moed en het
doorzettingsvermogen maar niet te spreken. Het is dus wel duidelijk, dat op de
Donau-monarchie op den duur niet viel te rekenen, als de strijd tot het bittere
einde zou moeten worden voortgezet. Afgescheiden nog van de vraag, of de
Slavische soldaten in de keizerlijke legers op den duur wel bereid zouden blijven
tegen hun stamverwanten in Rusland en op den Balkan te blijven vechten.
Het pijnlijke van dezen toestand werd zeer diep gevoeld door den jongen
Keizer Karel I, als koning van Hongarije Karel IV. Hij was een man van
goeden wil en ook van goed inzicht. Maar hij miste natuurlijk het prestige van
zijn oudoom, die haast een heldenfiguur uit de volkssage was geworden. Ook
was hij niet zelfstandig genoeg van karakter om zijn wil met sterke hand door te
zetten, gesteld al, dat dat den toestand nog zou kunnen verbeteren. Hij had
moed en wilde doorzetten; ook had hij vertrouwen in de toekomst van Oostenrijk, in tegenstelling tot het wat versleten scepticisme van zijn oudoom. Hij had
het vertrouwen, dat hij die toekomst in de hand had, en werd daarin versterkt
door zijn gemalin Zita van Bourbon-Parma, bij wie hij in een gelukkig huwelijk
steun en troost vond voor de staatszorgen. Zij was zeer actief en zelfs energiek:
haar Fransch-Italiaansche afkomst gaf haar een pittige arbeidzaamheid, die zich
over de oude Habsburgsche routine heenzette. In normale tijden en gewone
omstandigheden zouden deze Keizer en Keizerin modelvorsten voor Oostenrijk
zijn geweest ; zij hadden veel tot stand kunnen brengen. Maar dat zij nu te kort
schoten, is duidelijk en sprak haast van zelf. Aileen een zeer forsche hand had
orde kunnen brengen in den politieken chaos, om niet te spreken van den oorlog,
die steeds meer gevaren voor Oostenrijk in zich borg. Keizer Karel wilde den
vrede ; het was hem duidelijk, dat alleen door den vrede de monarchic nog te
redden was, aangenomen dan, dat redding nog mogelijk ware. Maar het was
hem niet gegeven dien vrede te verkrijgen dan tegelijk met den ondergang der
monarchie: het Duitsche keizerrijk wilde hem niet loslaten en sleepte hem
mede in de nederlaag en den ondergang.
Aan het einde van 1916 liet zich dat toch nog niet voorzien. Maar wel was
het toen al zeker, dat de zaken in Rusland langzaam naar hun einde liepen. Na
de verdaging van de doema in September 1915 was de liberale oppositie voortgegaan met haar steeds sterker wordende actie tegen de regeering en zelfs tegen
de dynastic. Een gunstige factor voor haar was het feit, dat de Czaar nu het
opperbevel over het Leger had aanvaard, wat den vorst noodzaakte geregeld in
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het hoofdkwartier te vertoeven; daardoor verloor hij het contact met de regeering, de hoofdstad en ook met de openbare meening. Daardoor ook hield hij
vast aan zijn eenmaal verworven opvatting, dat niet aan de autocratie mocht
worden geraakt: zijn zwak karakter bracht hem tot een gesloten koppigheid.
Intusschen nam de Czaritsa te Tsarkoje Selo steeds meer de regeering in handen : zij ontving de ministers en confereerde met hen: in haar correspondentie
gaf zij den Czaar raad, goeden zoowel als slechten. Ongelukkig had Alexandra
Feodowna twee zeer groote geestelijke tekorten: zij kende Rusland en de Russen
niet of nauwelijks ; zij onderging steeds meer den invloed van den starets
Raspoetin, die in verband met de ziekte van den jongen czarewitch een onperkten en daardoor funesten invloed op de vorstin heeft uitgeoefend. Het
ongeluk was, dat Raspoetin bij al zijn geslepenheid toch geen oordeel over staatszaken had en ook niet kon hebben, maar ook, dat hij vatbaar was voor zeer
materieele invloeden: van alle kanten, ook uit het buitenland werd daarvan
gebruik gemaakt om de Russische regeering te beinvloeden of iets, sours veel,
van haar gedaan te krijgen.
Dee bedenkelijke toestanden zag men in Rusland ook wel in. In Februari
1916 heeft de president der doema, Rodzianko, den Czaar reeds gewaarschuwd,
dat de tegenwoordigheid van Raspoetin aan het hof een gevaar voor de dynastie
en voor het land beteekende. Ook de Keizerin-moeder heeft in denzelfden geest
tot haar noon gesproken. Ook anderen hebben dat beproefd, alien tevergeefs;
de dynastie compromitteerde zich meer en meer. Raspoetin beschikte vrij wel
alleen over de benoemingen: door hem kwam in Februari 1916 de onbekwame
Stiirmer aan het bewind. In diezelfde maand kwam de doema voor eenige
dagen bijeen; bij de algemeene apathie kon zij niet veel uitvoeren. Krachtiger
geluid deed het congres der steden te Moskou in Maart hooren: hier regende
het klachten over de regeering. Op het congres der zemstvos riep men luide uit,
dat het vaderland in gevaar was. De eene minister na den andere trok zich terug;
het was voor den Czaar een bedenkelijk symptoom, dat de minister van buitenlandsche zaken, de bekende Sazonov, zijn ontslag nam en naar het buitenland
vertrok: Stiirmer volgde hem op, die door iedereen werd gewantrouwd, ook
door de Fransche en de Engelsche gezanten.
Den 14 November 1916 kwam de doema weer bijeen. Daar werden de ministers met scherpe aanvallen ontvangen: zelfs de Keizerin en Raspoetin werden
in het debat betrokken. Onder den indruk daarvan verving de Czaar Stiirmer
door Trepov: daar deze verklaarde de politiek van zijn voorganger te zullen
voortzetten, vond hij evenmin genade bij de afgevaardigden. Bij hen scoot zich
de rijksraad aan : hij smeekte den Keizer ministers te benoemen in overeenstemming met de stemming in het land. Hoe die stemming was, blijkt wel uit het
verschrikkelijke feit, dat Raspoetin den 29 December door eenige aanzienlijken
werd gedood: het was volgens hen het eenige middel om het land van deze
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pest te verlossen. Als antwoord daarop verdaagde de Czaar den 3 Januari 1917
de doema voor een maand: tegelijk werden zeer strenge maatregelen genomen
om elke beweging tegen de regeering te bedwingen. Het werd meer en meer
duidelijk, dat men had te kiezen tusschen het heil van het vaderland en
Nikolaas II.
In 1916 waren er nog slechts weinig neutralen, niet meer dan een tiende der
bevolking van Europa : de drie Scandinavische staten, Nederland, Zwitserland
en Spanje staan nog slechts buiten den wereldstrijd. Griekenland, hoewel nog
in naam neutraal, kon dat na de bezetting van Saloniki nauwelijks meer heeten.
De drie Scandinavische staten hadden zich door een gemeenschappelijke
verklaring van neutraliteit vast aaneengesloten. In Denemarken kon het
ministerie Zahle zich handhaven; hoewel men Duitschland weinig waardeerde,
moest men het wel eerbiedigen, omdat men reden had het te vreezen. Op
dezelfde wijze vreesde Zweden voor Rusland; juist daarom hield men strikt
vast aan zijn neutraliteit. Ook in verband daarmede bestond er, ook in het
ministerie, eenige sympathie voor Duitschland: zelfs waren er partijen, ook die
der socialisten, die propaganda maakten voor een samenwerking met Duitschland, daar immers Rusland de eenige vijand van Zweden was gebleken: mogelijk
kon men op deze wijze Finland terug erlangen. Het kabinet HammarskjOld deed
daaraan natuurlijk niet mede; maar het verheelde zijn sympathie voor het
Duitsche yolk toch niet. Een voorbijgaande ministercrisis bracht daarin natuurlijk geen verandering. Noorwegen daarentegen was steeds economisch en
intellectueel, politiek ook aangewezen op Engeland. Maar de regeering handhaafde een strikte neutraliteit en protesteerde zoowel tegen de blokkade der
entente als tegen den Duitschen duikbootoorlog. Op het einde van 1916 ontstond een klein conflict met Duitschland, toen de Noorsche regeering de duikbooten den toegang tot de territoriale wateren verbood; maar de zaak werd
spoedig geschikt.
Nederland lag natuurlijk nog veel gevaarlijker dan de Scandinavische staten:
niet ten onrechte bestond hier de nijpende vrees in den oorlog te worden medegesleept. Dat dat niet is gebeurd, vindt zijn oorzaak natuurlijk hierin, dat noch
Engeland noch Duitschland er ten slotte belang bij hadden Nederland in den
oorlog te betrekken; het bestaan van een neutraal Nederland was om allerlei
redenen voor beide naburen een groot belang. Maar dat nam niet weg, dat Nederland, dat van den handel moet Leven, door de ernstige belemmering van het
verkeer ter zee Teed, zoowel door de blokkade der entente als door den Duitschen
duikbootoorlog. Tegen beide heeft dan ook de Nederlandsche regeering meer
dan eens geprotesteerd, wanneer en zoodra de Nederlandsche scheepvaartbelangen ernstig werden bedreigd of benadeeld. De regeering handhaafde, met
instemming van de groote meerderheid der bevolking, een strenge neutraliteitspolitick, waaraan zij zelfs een bepaald zedelijk karakter wist te geven. Het ligt
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voor de hand, dat de zorgen voor de handhaving der neutraliteit en in verband
daarmede de permanente mobilisatie van leger en vloot en ook voor de financieele
regeling daarvan, de aandacht der regeering en der openbare meening zoo sterk
in beslag namen, dat de zaken der binnenlandsche politiek geheel op den achtergrond geraakten. De oorlog beheerschte hier als elders nog in 1916 het openbare
Leven geheel.
De positie van Zwitserland was door de geheel continentale ligging van het
land buitengewoon moeilijk. Natuurlijk was het leger ook hier gemobiliseerd om
iederen dreigenden aanval af te weren. Hier was de tegenstelling tusschen proDuitschers en pro-Franschen natuurlijk veel scherper dan elders. Fransch
Zwitserland verborg zijn sympathieen voor het verwante yolk niet, evenmin als
de Duitsch-Zwitsers hun bewondering voor het rijk. Die sympathieen gingen
sours zeer ver: dat zoowel Frankrijk als Duitschland uit Zwitserland Tangs geheime wegen allerlei militaire informaties verkregen, ligt voor de hand. Maar
ernstiger was het feit, dat in 1916 twee kolonels werden betrapt op het geven
van inlichtingen aan den Duitschen generalen staf over de bewegingen en plannen der Fransch-Britsche legers; de hun opgelegde straf werd niet in verhouding
beschouwd tot de daad. Daar de Duitschers in de meerderheid waren in de
regeering en de geconstitueerde lichamen, gevoelden de Franschen zich gedrukt, vooral nu ook hier de regeering buitengewone bevoegdheden had verkregen en ook wel moest hebben. Vandaar dan ook, dat den 15 Maart de federale raad door den nationalen raad bevolen werd om de drie maanden verslag en
verantwoording te doen van de genomen maatregelen en de gevolgde politiek:
ook hier hernam dus de binnenlandsche politiek haar rechten. Dat lag ook voor
de hand, omdat de economische toestand meer en meer bedenkelijk begon te
worden. Zwitserland, geheel van de zee afgesneden, hing materieel geheel van
de omliggende landen af; wat deze het wenschten toe te leggen, had het te
aanvaarden, aan grondstoffen, aan kolen en aan graan: daartegenover kon het
slechts weinig uitvoer aanbieden, zoodat het land reeds toen een hevige economische crisis had te doorstaan: de grootste bron van inkomsten, het vreemdelingenverkeer, droogde natuurlijk zoo goed als geheel op.
Van alle neutralen Teed Spanje het minst van den oorlog. Zijn ligging was van
dien aard, dat het vrijwel onbeperkt kon in- en uitvoeren: de verbinding met
den oceaan bleef haast permanent open. Door de leveranties aan de landen der
entente werd veel verdiend; de welvaart van het land steeg en daarmede die
van den staat, vooral die van de financial. Ook dit yolk is politiek verdeeld voor
en tegen de entente, vrijwel links en rechts in de binnenlandsche politiek. De
koning was officieel neutraal, maar als Bourbon Franschgezind; de Engelsche
koningin had meer invloed dan de Oostenrijksche koningin-moeder. Maar over
de handhaving der neutraliteit was men het eens, hoewel de duikbootoorlog ook
hier levendige protester tegen Duitschland heeft uitgelokt. In mindere mate

98

GESCH1EDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

dan hier is dat het geval in de republieken van Midden- en Zuid-Amerika, waar
men zeer afwisselende sympathieen heeft, maar waar vrij wel onbeperkt aan de
entente kan worden geleverd.
In het verre oosten ontwikkelden de gebeurtenissen en de toestanden zich
buiten den wereldoorlog om. Na de verovering van Kiao Tsjou door de Japanners was het doel van den oorlog hier bereikt : Japan heeft er dan ook geen
oogenblik aan gedacht zijn Leger en vloot naar Europa te zenden en zoo de
entente te hulp te komen. Integendeel heeft de Japansche regeering het voile
gebruik gemaakt van de gelegenheid, die de wereldoorlog Naar verschafte, om
zich stevig in China te nestelen. Den 3 December 1914 hood de Japansche gezant
aan president Yoean-Sji-Kai een-en-twintig punten aan, waarin de aanspraken
en eischen van Japan werden geformuleerd. Van deze punten waren de volgende
de voornaamste. China stemt toe in de regelingen, die Japan met Duitschland
over Shantoeng zal treffen. In Mantsjoerije worden de concessies voor spoorwegen enz. van 25 tot 99 jaren uitgebreid. In Centraal-China zullen de ijzermijnen Chineesch-Japansche ondernemingen worden. China verbindt zich om
zonder de toestemming van Japan geen verplichtingen tegenover andere mogendheden aan te gaan. Aan de Chineesche regeering zullen Japansche adviseurs
worden toegevoegd voor financieele, militaire en politieke aangelegenheden.
Japansche politieambtenaren zullen in de groote centra gezag kunnen verkrijgen.
Overal in China zullen Japansche kerken en scholen worden toegelaten.
Dit programma is vastgelegd in het Japansch-Chineesche verdrag van 24 Mei
1915, ten minste in hoofdzaak. Maar voor China had dit vernederende traktaat
nog ernstiger gevolgen. Yoean-Sji-Kai vond er aanleiding in tot een poging tot
herstel van het keizerschap in zijn persoon. Maar juist die poging, bedoeld als
versterking van het gezag, liep op het tegendeel uit. Overal kwam verzet : in
Nanking vestigde zich een tweede regeering naast die te Peking. Ongelukkig
stierf de president reeds in Juni 1916; ook daardoor zette een periode van anarchic in China in, die eigenlijk sedert dien nog niet is afgesloten.
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Vredeskansen
In December 1916 was de toestand zoo, dat zoowel de centralen als de entente
onder den indruk waren gekomen, dat de oorlog tot dusverre weinig anders dan
teleurstellingen had opgeleverd: een definitieve beslissing scheen nog verre te
liggen. Ook was een ernstige oorlogsmoeheid over de oorlogvoerende volken
gekomen, die weer uiting vond in de herleving van den binnenlandschen politieken strijd. In dezen tijd werd voor het eerst aan de mogelijkheid van een
vrede gedacht; zelfs werd het woord vrede voor het eerst uitgesproken en wel
door de centralen, met name door den Duitschen Keizer. Maar daaraan ging
een Amerikaansch initiatief vooraf.
Sedert den herfst van 1914 had president Wilson niet opgehouden een bemiddeling te overwegen. Zoowel de blokkade der entente als de Duitsche duikbootoorlog gaf voor de Amerikaansche handelsmarine en dus ook voor den
buitenlandschen handel allerlei zwarigheden, die weer politieke moeilijkheden
medebrachten: Wilson had soms conflicten met Engeland, dan weer met
Duitschland te behandelen en te apaiseeren: voor Washington, dat bepaald zijn
neutraliteit wenschte te handhaven, was de Internationale politieke situatie
dikwijls bijzonder moeilijk. Geen wonder, dat de rol van bemiddelaar Wilson,
die toch al pacifistisch gezind was, bijzonder moest aantrekken. Het geheele
jaar 1916 door heeft hij dan ook geen poging nagelaten om den wereldvrede
te herstellen. Den 22 Februari reeds trachtte hij door een memorandum de
entente uit haar tent te lokken met een programma van eischen voor den vrede.
Deze poging was door Engeland uitgelokt, maar liep op niets uit.
In het najaar bereikte president Wilson een suggestie van den Duitschen
rijkskanselier tot een bemiddeling. Maar voorloopig was alle aandacht van
den president en het Amerikaansche yolk bij de verkiezingen, die in het teeken
stonden van de gehandhaafde neutraliteit. Den 4 November 1916 werd Woodrow
Wilson voor een nieuwe periode van vier jaar als president der Vereenigde
Staten herkozen: den 4 Maart 1917 aanvaardde hij zijn tweede ambtsperiode.
Onmiddellijk na zijn herkiezing zette hij zich weer aan de bestudeering van de
vraagstukken van den Europeeschen oorlog. Maar nog voordat hij tot een beslissing was gekomen, werd de wereld plotseling verrast door de publicatie van
het vredesaanbod der centralen.
Dit vredesaanbod was eigenlijk bedoeld om de bemiddeling van president
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Wilson te voorkomen. De suggestie daartoe was uitgegaan van den marinestaf,
die steeds meer de bezwaren ondervond van de beloften over den duikbootoorlog, die de regeering in September 1915 en in Mei 1916 aan Amerika had
gedaan; hij Wilde den onbeperkten duikbootoorlog, waarmede hij Engeland in
korten tijd hoopte te kunnen overwinnen. De generale staf sloot zich bij dien
aandrang aan. De militairen te land en ter zee meenden, dat Duitschland tot
den scherpen maatregel van den onbeperkten duikbootoorlog kon overgaan,
wanneer het eerst aan de wereld zijn vredelievendheid openlijk had betuigd;
dan viel de moreele schuld voor de voortzetting van den krijg op de entente en
kon men met meer recht dan ooit van den opgedrongen oorlog spreken. In het
begin van December viel Boekarest in de handen der centralen: na zulk een
overwinning kon men edelmoedig zijn en den vrede aanbieden. Weigerde de
vijand dien aan te nemen, dan wee den vermetele ! Aarzelend als altijd gaf de
rijkskanselier zich evenwel gewonnen, hoewel hij begreep, dat hij president
Wilson met dit vredesaanbod min of meer dupeerde.
Den 12 December 1916 werd de wereld verrast met een nota van de centralen,
die aan de entente vredesonderhandelingen voorstelde. De nota gaf geen bepaalde grondslagen aan voor den aangeboden vrede: zij constateerde alleen:
„Les quatre puissances alliees . . . . sont persuadees que les propositions qu'elles
apporteraient et qui serviraient a assurer l'existence, l'honneur et le Libre
developpement de leurs peuples seraient propres a servir de base a l'etablissement dune paix durable". Zij verheerlijkten hun overwinningen en spraken
dan ook de taal der overwinnaars.
Zeker was dat niet het middel om de entente voor den vrede te winnen. Wij
hebben boven gezien, dat aan het einde van 1916 alle oorlogvoerenden met
groote moeilijkheden hadden te kampen en dat van een overwinning van Wien
dan ook nog geen sprake kon zijn. En evenrnin kon iemand voorzien, hoe verder
het verloop van den oorlog kon zijn. Men kan dan ook gerust aannemen, dat de
Duitsche regeering volstrekt niet zoo zeker was van haar zaak als zij het Wilde
doen voorkomen. Maar de regeering had zoo dikwijls aan het Duitsche yolk verkondigd, dat het onbetwist overal overwon, dat de Duitsche legers overal de
vijanden hadden verslagen en overal midden „in Feindes Land" stonden, dat zij
in een vredesaanbod moeilijk anders dan als overwinnaar kon spreken. Maar
juist dat maakte het voor de entente zoo moeilijk om op het voorstel in te gaan,
vooral, omdat nergens in de nota van 12 December bepaalde voorwaarden
werden genoemd, waarover men het eens had kunnen worden: met name werd
over Belgie in het geheel niet gesproken. Intusschen was het stuk niet onhandig
opgesteld: het Duitsche rijk poseerde er in de nobele rol van den machtige, die
genadig aan zijn vijanden den vrede aanbiedt: Wie dit genereuse aanbod zou
afslaan, zou alleen al daardoor den smaad van schuldig te staan aan het bloedvergieten onmogelijk kunnen ontkomen. Vandaar dan ook, dat de Duitsche nota
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ook bij de neutralen Lang geen ongunstigen indruk maakte: er was zooveel
oorlogsmoeheid in de wereld, dat wie het eerst het woord vrede uitsprak, bij
voorbaat verzekerd kon zijn van hartelijke instemming en zelfs van innige
waardeering.
intusschen is het begrijpelijk, dat daarmede de zaak voor de entente niet was
opgelost, met name niet voor de staatslieden der entente. President Wilson gaf
hun den raad het vredesaanbod in beraad te houden, totdat hij in Berlijn eens
poolshoogte had genomen over de bedoelingen en de voorwaarden der centralen.
De ministers der entente-staten wilden daarop evenwel niet wachten, van hun
standpunt begrijpelijk genoeg. Zij moesten tot elken prijs de gedachte bestrijden,
alsof zij den vrede zouden kunnen krijgen en dien uit zekere koppige zelfzucht
en onberedeneerden eigenwaan hadden verworpen. Natuurlijk was dat niet zoo;
de reden, waarom de entente het Duitsche aanbod van December 1916 heeft
afgeslagen, was deze, dat zij overtuigd was van den moeilijken toestand van de
centrale mogendheden en daaruit de overtuiging putte, dat, mits men maar
doorzette, de overwinning eindelijk haar deel zou en moest zijn. Juist het
Duitsche vredesaanbod versterkte de leiders der entente in die overtuiging; zij
zagen er het bewijs in, dat de centralen aan de overwinning wanhoopten en nu
deze hoopten te forceeren door al vast den zegevierende te spelen. Min of meer
was dat ook wel het geval: dat de centralen aan het einde van 1916 den vrede
bitter noodig hadden, staat wel vast: maar juist dat mochten zij tegenover de
entente nixnxn,er erkennen; vandaar dan ook de eigenaardige vorm van de nota
van 12 December 1916.
Overziet men den toestand goed, dan is het ook volkomen duidelijk, waarom
het vredesaanbod werd gedaan, maar ook, waarom het werd afgewezen, ook
waarom het in dezen vorm werd gedaan en waarom het in dezen vorm werd afgewezen. Maar tegenover de wereld moest het vredesvoorstel door het Duitsche
rijk worden voorgesteld als een daad van edelmoedigheid en door de entente als
een list en een valstrik. Reeds den 18 December verklaarde Sonnino in de
Italiaansche kamer, dat men niet op deze voorstellen kon ingaan, om de eenvoudige reden, dat eigenlijk geen voorstellen waren gedaan, dat wil zeggen, geen
voorwaarden waren genoemd. Den volgenden dag spreekt Briand van het voorstel als van „le piege"; „ce cri de paix est un cri de faiblesse et aussi un acte de
ruse". Denzelfden dag zegt Lloyd George in het lagerhuis, dat het onmogelijk
is te duscussieeren over vredesvoorwaarden, die men niet kent: nu te gaan
onderhandelen zou beteekenen het hoofd te steken in een strik, dien Duitschland
naar willekeur kan dichttrekken. Geen wonder dan ook, dat na deze verklaringen
de entente een weigerend antwoord geeft. Den 31 December 1916 wordt dat
antwoord gepubliceerd; er staat onder meer dit in te lezen: „une suggestion
sans conditions, pour l'offre de negociations, nest pas une offre de paix"; het
is onmogelijk een einde te waken aan den grooten strijd „tant que ne seront
Wereldoorlog 9
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pas assurees la reparation des droits et des libertes violees, la reconnaissance du
principe des nationalites et de la Libre existence des petits etats; tant que nest
pas certain un rêgiement de nature a supprimer definitivement les causes qui,
depuis si longtemps, ont menace les nations".
Dit antwoord is zeer xnerkwaardig, in tegenstelling tot de centralen geeft de
entente hier wel degelijk eenige oorlogsdoeleinden en zelfs vredesvoorwaarden
aan. Zij zegt min of meer omwonden, dat zij het volledig herstel van Belgie,
Servie en Roemenie wil, zij wil een einde maken aan de groote macht van het
Duitsche rijk door de vernietiging van het Pruisische militarisme; zij wil recht
doen aan de verdrukte nationaliteiten in de dubbelmonarchie ; in dit antwoord
ligt reeds de ontbinding van Oostenrijk-Hongarije opgesloten. Geen wonder, dat
dit afwijzende antwoord door de centralen haast als een bedreiging kon worden
opgevat; het is dan ook hier tegenover de bevolking aangehaald als een bewijs
voor den vernietigingswil der entente, waartegen men zich met alle krachten
had te weer te stellen.
Maar intusschen was nog voor het einde van het jaar 1916 de situatie al weer
veranderd. President Wilson had, nog voordat het antwoord der entente aan de
centralen was verzonden, den 20 December een nota aan de oorlogvoerende
mogendheden doen toekomen. Het moest wel den schijn hebben, dat de president in de kaart van den centralen speelde met zijn bemiddelingspoging: maar
hij waagde het erop dien schijn te loopen, liever dan een poging na te laten om
den vrede te bemiddelen. Alle regeeringen, die met elkander in oorlog zijn, verzekeren als om strijd, dat zij vechten voor de politieke en economische vrijheid,
voor de rechten der kleine Staten en voor een duurzamen vrede : maar tot dusverre
hebben zij steeds verzuimd de juiste voorwaarden te noemen, waaronder zij
deze doeleinden meenen te kunnen verwezenlijken. President Wilson meent,
dat nu het oogenblik is gekomen om dat zwijgen prijs te geven en openlijk en
duidelijk aan te geven, waarom en waarvoor deze groote oorlog wordt gevoerd;
dan zal men kunnen nagaan, of deze doeleinden met elkander zijn te verzoenen:
hij vraagt aan de mogendheden, vooral aan Duitschland en aan Engeland, een
openhartig en duidelijk antwoord; hij is bereid deze antwoorden voorloopig als
vertrouwelijk te beschouwen. Den 22 December verklaarde de Zwitsersche
regeering, die geen enkel belang bij den oorlog had, daarentegen ernstig in de
klem zat, dat zij het initiatief van den president „aver joie" en met nadruk ondersteunde.
Intusschen was de ontvangst van de nota van Wilson bij de oorlogvoerende
mogendheden wederzijds minder gunstig. Hier en daar heerschte wantrouwen;
de entente vreesde, dat de Amerikaansche interventie vooral aan Duitschland
zou ten goede komen: wie de neutraliteit van Belgie heeft geschonden, wordt
door Wilson op een lijn gesteld met wie haar hebben verdedigd. In Berlijn vroeg
men zich af, of Wilson niet in geheim overleg met Engeland handelde om de
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entente uit haar onmiskenbare moeilijkheden te redden. Maar er moest toch
worden geantwoord en dat antwoord mag geen absolute afwijzing zijn. Het
eerst was de Duitsche rijkskanselier met zijn antwoord gereed, dat den z6
December door den gezant Von Bernstorff te Washington werd aangeboden.
Duitschland verwierp het denkbeeld van een Internationale conferentie; de
vrede moest worden voorbereid door directe onderhandelingen tusschen de
oorlogvoerende mogendheden; de Vereenigde Staten kunnen daarbuiten blijven.
Eerst na de sluiting van den vrede zou het mogelijk zijn een algemeene wereldconferentie te houden, in overleg ook met Amerika; daar zouden dan vraagstukken van algemeenen aard, vorming van een volkenbond, vrijheid der zee
enz. kunnen worden onderzocht en besproken.
Deze nota was eigenlijk geen antwoord op die van den president; zij ontstemde Wilson en de openbare meening in Amerika dan ook niet weinig. De
Duitsche diplomatie had weer een gelegenheid te baat genomen om haar onhandigheid te toonen; de entente haastte zich dan ook daarvan handig gebruik
te maken: zij noemde wel degelijk haar oorlogsdoeleinden, ten minste een deel
daarvan. Haar nota van io Januari 1917 somde een drietal vredesvoorwaarden
op. De eerste eisch was natuurlijk het herstel van Belgie, Servie en Montenegro
in hun vrijheid en onafhankelijkheid „aver les dedommagements qui leur sont
dus"; ontruiming van de bezette Fransche, Russische en Roemeensche gewesten „avec de justes reparations". In de tweede plaats eischte de entente eerbiediging van het recht der nationaliteiten, d.w.z. „la restitution des provinces ou
des territoires autrefois arraches aux allies par la force ou contre le voeu des
populations" (N.B. Elzas-Lotharingen); dan „la liberations des Italiens, des
Slaves, des Roumains et des Tschecoslovaques de la domination etrangere" d.i.
die van Oostenrijk en van Hongarije, dus ontbinding der dubbelmonarchie;
ten overvloede „l'affranchissement des populations soumises a la sanglante
tyrannie des Tures" en „le rejet de l'empire ottomane en Asie". Ten derde
Wilde de entente de „reorganisation de l'Europe", waarmede werd bedoeld de
vestiging van een statensysteem, dat aan de kleine staten dezelfde vrijheid en
veiligheid zou waarborgen als aan de groote, daaronder begrepen „la liberty
de developpement economique" en de waarborg „de garantir les frontieres
terrestres et maritimes" tegen iederen aanval.
Deze drie artikelen waren ten minste vredesvoorwaarden en in zooverre was
toch wel aan Wilsons wensch voldaan. Een andere vraag was natuurlijk, of zij
inderdaad de basis zouden kunnen zijn voor toekomstige vredesonderhandelingen; zij waren bij voorbaat reeds voor Duitschland, Oostenrijk en Turkije stellig
onaannemelijk. Bovendien waren zij incompleet en ook wel dubbelzinnig. Van
de bevrijding der Slaven werd gesproken, van die der Polen niet. Wilde men de
Polen na den oorlog weer onder de heerschappij van den Czaar terugbrengen ?
Het had er alien schijn van, dat men gebonden was of althans zich gebonden ge-
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voelde door de proclamatie van Nikolaas II van 25 December 1916, waarin wel van
het herstel van Polen werd gesproken, maar niet van zijn onafhankelijkheid. Dat
de ontbinding der Habsburgsche monarchie in het programma der entente
stond, lag wel voor de hand; dat stond haast van den aanvang af vast: of dat
verstandig was van de entente, is een andere vraag. Zij kwam voorloopig niet aan
de order na de ontvangst der antwoorden kon president Wilson Been andere
conclusie trekken dan dat de tijd voor den vrede nog niet was aangebroken.
Inderdaad wilde men toen nog nergens oprecht den vrede: men bleef zich ook
voorloopig nog instellen op den oorlog en richtte zich in, alsof deze nog jaren
Lang zou Buren. Dat geldt vooral voor Duitschland: politiek en economisch
trachtte het de situatie uit te buiten, voorzoover dat al niet door den oorlog zelf
was gedaan. In Noord-Frankrijk waren 4486 fabrieken verwoest, 6376 geplunderd, 9741 beschadigd. In Belgie waren ongeveer de helft der hoogovens vernield. Het is duidelijk, dat zulk een verwoesting niet alleen het gevolg van den
oorlog kon zijn: er kan bier niet anders sprake zijn dan van systematische
destructie, ook ver buiten het eigenlijke oorlogsterrein. Zelfs kan men niet
zeggen, dat de bedoeling alleen is geweest om door deze verwoestingen de
Duitsche industrie te bevoordeelen door haar uit Belgie de noodige grondstoffen
toe te voeren. Op grond ook van later bekend geworden documenten moet men
wel aannemen, dat het de Duitsche regeering en de legerleiding te doen is geweest om de Fransche en de Belgische industrie zoozeer te verzwakken, dat
vooreerst de Duitsche nijverheid daarvan de voordeelen kan genieten en dat
later de Duitsche kapitalen kunnen worden aangewend om de Fransche en de
Belgische industrie weer op de been te brengen. Het is erom te doen vooral
Belgie economisch vast aan Duitschland te verbinden.
Maar ook politiek moest Belgie aan het Duitsche rijk worden gekoppeld. In
Brussel was het generaal gouvernement gevestigd, dat natuurlijk in de plaats
trad der oude Belgische regeering sedert October 1914. Daaraan was ook een
politieke afdeeling verbonden; aan het hoofd daarvan stond baron Von der
Lancken, die daardoor ook een zekere reputatie heeft gewonnen. Men kan zeggen, dat haast van het begin van den oorlog af in Duitschland een zeer sterke
strooming zich heeft doen gelden, die op blijvende annexatie, althans bezetting
van Belgie door de Duitschers aandrong. De marine wenschte begrijpelijk
de blijvende bezetting der Vlaamsche kust als een middel om Engeland te
drukken. De opperste legerleiding wilde in ieder geval Luik en de Maaslinie in
handen houden. Het is waar, dat de rijkskanselier zich nooit in het openbaar
in Bien geest heeft uitgelaten, maar wel heeft hij gesproken van waarborgen, die
het Duitsche rijk in Belgie zou moeten nemen voor de toekomst.
Maar zelfs daarvoor was het noodig om alle mogelijkheid van verzet in Belgie
te breken. Geen middel was daartoe meer geschikt dan de definitieve splitsing
van Vlamingen en Walen, die sedert eeuwen in voortdurende tegenstelling toch
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in een staatsverband hadden geleefd. Hier lag een ethnographisch, linguistisch,
ook cultureel en politiek verschil, dat wel door het scherpe verzet der Belgen
tegen den Duitschen overval was overbrugd, maar dat niettemin was blijven
bestaan. Het middel om die tegenstelling te verscherpen en daarmede den
Belgischen staat te verzwakken, lag voor de hand; krachtige begunstiging van
het Vlaamsche extremisme, dat zelfs droomde van een geheel zelfstandig Vlaanderen, los van den Belgischen staat. Met deze groepen der Vlaamsche bevolking
zocht het Duitsche bestuur te Brussel contact en verkreeg dat ook. Het was de
vraag, hoe ver Von Bissing met dit contact zou gaan. In een geheim memorandum van Januari 1916 zette hij aan Berlijn zijn programme uiteen: na den oorlog
Z0/1 de Belgische staat moeten verdwijnen. Hetzij Belgie nu in twee staten wordt
verdeeld, hetzij het door Duitschland wordt geannexeerd, in ieder geval zal
het verzet der Belgen daartegen moeten worden gebroken door een moreele
splitsing reeds nu: hier was het Duitsche bestuur in volkomen overeenstemming
met de Vlamingen zelf. Om dat doel te bereiken worden verschillende maatregelen voorgesteld, die den ook door Berlijn zijn aangenomen en door Brussel
zijn uitgevoerd. Den 21 October 1916 wordt de universiteit van Gent orngezet
in een Vlaamsche universiteit. Den 4 Februari 1917 wordt de read van Vlaanderen opgericht, een snort Vlaamsche regeering, die evenwel afhankelijk is van
het Duitsche bestuur te Brussel. Den 27 Maart d.a.v. wordt in verband daarmede de administratieve scheiding tusschen Vlaanderen en Wallonie ingevoerd.
Zoo richtte de Duitsche regeering zich in Belgie in, alsof zij volkomen zeker was
duurzaam de hand op het land te kunnen blijven leggen.
Nog niet zoo ver ging men in Polen; maar hier had het Duitsche gezag ook
met Oostenrijksche gevoelens en wenschen rekening te houden. Het Poolsche
gebied, dat in 1915 was veroverd, werd verdeeld in twee gouvernementengeneraal, een Duitsch in Warschau, een Oostenrijksch in Lublin. Het was het
streven der occupeerende mogendheden om het Poolsche nationale sentiment
aan te moedigen tegen Rusland: maar daarbij moest er zorgvuldig voor worden
gewaakt, dat dit opgewekte nationalisme niet werd aangewend tegen Duitschland en Oostenrijk zelf, die immers beide belangrijke Poolsche provincien hadden
geannexeerd. Het kon den schijn hebben, dat de centrale mogendheden de onaf hankelijkheid van Polen zouden herstellen, maar van dien schijn werden slechts
weinig Polen de dupe: de meerderheid der Polen begreep, dat wel de verdrijving
der Russen een eerste voorwaarde was voor de bevrijding van Polen, maar dat
van Duitschland en Oostenrijk voor die bevrijding niets te hopen viel. Het is
wear, de centralen deden een belangrijken step voorwaarts, toen zij het herstel
van het koninkrijk Polen beloofden en voorbereidden; intusschen bleef de
vraag open, in hoeverre dit nieuwe koninkrijk onafhankelijk zou zijn of een
vazalstaat van Duitschland en Oostenrijk: dat laatste wenscht men in Berlijn
en in Weenen; het andere hoopt men in Warschau.
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Vooral de hooge militairen dringen aan op een zelfstandigheidsproclamatie
van Polen, omdat zij daarvan versterking van het Leger hopen: Ludendorff
rekent al op vier, zelfs vijf divisies van Poolsche vrijwilligers, die tegen de
Russen zullen kunnen worden gebruikt. Men zag in Berlijn en in Weenen de
waarde van dit argument in: den 5 November 1916 verscheen een proclamatie
van de beide Keizers aan het Poolsche yolk, waarbij zij verklaren, dat de door hen
bezette Poolsche landen een onafhankelijken staat met een erfelijk koningschap
en een volksvertegenwoordiging zullen vormen — evenwel eerst na den vrede.
Den iz November werd een voorloopige staatsraad te Warschau ingesteld,
die werd aangewezen op samenwerking met de Duitsche en Oostenrijksche
legerkommando's.
Terzelfder tijd werd in oud-Russisch Polen de inschrijving voor de vrijwillige
dienstneming geopend. Maar de uitslag was zeer teleurstellend: hoogstens drieduizend jonge mannen lieten zich in dat nieuwe Poolsche legioen inlijven, volgens een andere taxatie nauwelijks de helft daarvan. Intusschen aanvaardde de
provisioneele staatsraad in Januari 1917 de regeering. Maar reeds in Juni waren
er zoo scherpe conflicten met de bezettende autoriteiten, dat de raad zijn ontslag
nam. In zijn plaats kwam in September 1917 een regentschapsraad, die evenmin
vrede met de vreemde militaire autoriteiten kon houden. In verband met dit
alles stond het feit, dat generaal Pilsoedski, die bij het begin van den oorlog
en daarna de Poolsche legioenen had georganiseerd, in Juli 1917 zijn ontslag
nam; hij werd toen gevangen genomen en geinterneerd in de vesting Maagdenburg; vandaar zou hij in November 1918 ontsnappen en na zijn terugkomst in
Warschau de stichter en de organisator van het moderne Polen worden.
De Poolsche kwestie stond natuurlijk in verband met een mogelijken vrede
der centralen met Rusland: al te groote concessies aan de Polen zouden een
afzonderlijken vrede met Rusland onmogelijk maken. Voor den Czaar was zulk
een vrede wel verleidelijk, vooral in verband met de binnenlandsche moeilijkheden, die zich steeds meer opstapelden. Persoonlijk zou Nikolaas II stellig zijn
bondgenooten moreel nooit in den steek latent bet was alleen maar de vraag, of
hij niet feitelijk daartoe zou moeten komen. Om nu Rusland bij het verbond te
houden en in het algemeen de entente te versterken, werd in Februari 1917 te
Petersburg een geinterallieerde conferentie gehouden. Daarnaast en daardoorheen liep een afzonderlijke geheime onderhandeling tusschen Rusland en
Frankrijk. Inderdaad is toen een resultaat bereikt. Den 14 Februari sloot de
Czaar met de Fransche republiek een accoord, dat voorloopig geheim moest
blijven. Rusland beloofde daarbij zijn steun aan Frankrijk om voor dit land terug
te krijgen Elzas-Lotharingen met uitgebreide grenzen „jusqu'aux limites de
l'ancien duchy de Lorraine" en in ieder geval „tout le basin houiller de la
vallee de la Sarre". De andere gebieden aan den linkeroever van den Rijn zullen
van het Duitsche rijk worden afgescheiden en zullen „un etat autonome et
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neutralise" vormen. Omgekeerd liet Frankrijk aan Rusland over de regeling
van zijn westgrens; daarmede liet de republiek Polen in den steek, dat na de
Duitsch-Oostenrijksche occupatie voor haar geen belang meer had. Deze bepaling had natuurlijk nog al bezwaar: eerst den 1 1 Maart gaf Briand zich
gewonnen.
De tekst van dit accoord werd niet aan de Britsche regeering medegedeeld.
Deze had trouwens haar eigen plannen: zij Wilde een verdeeling van het Turksche rijk, niet alleen in Europa, maar ook in Azie. Reeds in den zomer van 1915
stond zij in nauwe betrekking tot Hoessein, emir van Hedsjas; zij beloofde hem
zelfs geheel Arabie als onafhankelijken staat. Een jaar daarna, in Juni 1916, kwam
de emir in opstand tegen den sultan; in November nam hij den koningstitel aan;
weldra kon hij een groot deel van Arabie veroveren. Intusschen hadden de
entente-mogendheden overeenstemming bereikt ten opzichte van de noordelijk
gelegen landen. Krachtens het accoord van 9 Maart 1916 zou Frankrijk als mandaatgebied verkrijgen Syrie, Engeland Mesopotamie, Rusland Armenie en
Koerdistan. Palestina zou een internationaal mandaat worden. In April 1917
sloot Italie zich bij deze accoorden aan; het zou Adalia verkrijgen met Smyrna.
Ook over de Duitsche kolonien kon worden beschikt. In den herfst van 1914
werd Togo zonder veel moeite door de Franschen en de Engelschen bezet. De
verovering van Kameroen gaf meer inspanning, maar was toch in Januari 1916
voltooid. Duitsch Zuid-West Afrika werd door de generaals Botha en Smuts in
Juli 1915 veroverd. Toen verzette zich alleen nog de Duitsche xnacht in OostAfrika, waar generaal von Lettow-Vorbeck zich bij het Tanganjika-meer met
moed en beleid wist te handhaven: hoewel van het moederland geheel afgesneden, wist hij zich toch het noodige te verschaffen om zich zoo Lang rnogelijk
staande te houden. Maar aan het einde van 1917 moest hij zich overgeven en
was alle verzet hier gebroken. Reeds toen stond het vast, dat de Duitsche kolonien
niet zouden worden teruggegeven: reeds in het begin van 1915 had sir Edward
Grey zich zoo tegenover kolonel House uitgelaten.
Het is wel duidelijk, dat en waarom geen der oorlogvoerende groepen bereid
was einde 1916 en begin 1917 vrede te sluiten; zij hoopten van de toekomst het
beste. Daarom kon ook Wilsons bemiddeling destijds weinig succes hebben.
Den 22 Januari 1917 richtte hij een boodschap tot het congres, waarin hij het
denkbeeld ontwikkelde, dat het beste is een vrede zonder overwinning, zonder
overwinnaars en zonder overwonnenen. Het is niet te verwonderen, dat deze
proclamatie nergens gunstig werd ontvangen, noch te Berlijn, noch te Parijs,
noch te Londen. Er was voorloopig nog zoo goed als geen kans op vrede.

HOOFDSTUK XI

Amerika in den oorlog
Nog in het begin van pm was president Wilson overtuigd, dat de Vereenigde
Staten buiten den oorlog moesten blijven, ook en vooral, omdat het Amerikaansche y olk dat Wilde; ook hij zelf neigde, zooals wij zagen, tot den vrede:
meer dan eens had hij zich van den kant van het Duitsche rijk een behandeling
laten welgevallen, die een man van meer temperament en ook van meer inzicht
niet zou hebben verdragen. Maar zelfs bij den meest geduldige wordt eindelijk
de maat vol. Dat moment kwam in het voorjaar van 1917.
Het was wederom Duitschland, waarmede de president te doen kreeg. De
proclamatie van den onbeperkten duikbootoorlog gaf aanleiding tot nieuwe
wrijvingen, die eindigden met de oorlogsverklaring van Amerika aan Duitschland. In den eersten tijd was de invloed van de intrede van Amerika in den
wereldoorlog nog niet zeer groot; vooral in Duitschland hechtte men daaraan
niet veel beteekenis. Maar naarmate de tijd vorderde, bleek dat geheel anders:
het gewicht, dat Amerika in de schaal wierp, werd steeds zwaarder en deed die
schaal steeds dieper doorzinken ten gunste der entente. Sedert het optreden
van Amerika aan de zijde der entente was de oorlog feitelijk reeds ten nadeele
van Duitschland beslist.
Reeds van den zomer van 1916 of had de Duitsche marinestaf met steeds
sterker klem aangedrongen op de afkondiging van den verscherpten duikbootoorlog: de opperste legerleiding steunde met kracht dien aandrang; dat wil
zeggen, dat zonder voorafgaande waarschuwing ook handelsschepen en pakketbooten, ook neutrale, zouden mogen worden getorpedeerd in de geblokkeerde
zone. Het ligt voor de hand, dat zulk een „guerre a outrance" volkomen in strijd
was met de beloften, die de Duitsche regeering meer dan eens aan president
Wilson had gedaan. De Duitsche gezant te Washington, Bernstorff, waarschuwde zijn regeering met nadruk, dat de afkondiging van den onbeperkten
duikbootoorlog onvermijdelijk de breuk met de Vereenigde Staten na zich zou
sleepen. Zoo was ook de meening van den rijkskanselier, van verschillende
ministers en ook die van den Keizer.
De militairen waren van een andere overtuiging. Volgens Ludendorff was de
oorlog met Amerika volstrekt niet zeker als gevolg van den verscherpten duikbootoorlog; als vroeger meer dan eens, zou de president wel protesteeren
en weer scherpe nota's opstellen en verzenden, maar daarbij zou het ook nu wel
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blijven: hij en met hem de marinestaf zagen in Wilson alleen een man van het
woord, niet van de daad. Maar zelfs als Washington den oorlog aan de centrale
mogendheden zou verklaren, zelfs dan zouden de gevolgen daarvan niet ernstig
te vreezen zijn voor Duitschland. Voor het Amerikaansche leger behoefde men
niet te vreezen: het was klein, weinig geoefend en onvoldoende gewapend;
voorloopig kon Amerika slechts enkele divisies infanterie naar Europa zenden.
Een leger van eenige beteekenis zouden de Vereenigde Staten eerst in het
voorjaar 1918 gereed kunnen hebben; maar het was onmogelijk en ondenkbaar
een eenigszins groote troepenmacht over den Atlantischen Oceaan te verschepen: juist de onbeperkte duikbootoorlog zou er immers wel voor zorgen,
dat deze Amerikaansche soldaten Frankrijk nooit zouden kunnen bereiken. En
wie er dan nog zouden aankomen, die zouden toch te laat komen.
Immers, Lang voordat de Amerikaansche hulp effectief zou kunnen worden,
zou Engeland tot vrede zijn gedwongen: de duikbootoorlog zou Brittannie op
de knie brengen en dat wel binnen eenige maanden. De technici der Duitsche
marine konden beschikken over 154 onderzeebooten, waarvan zij 'co altijd tot
den aanval gereed hadden. Daarmede konden zij — rekenden zij uit — per
maand 600.000 ton scheepsruimte doen zinken. Engeland beschikte nu voor den
aanvoer van voedingsmiddelen voor zijn bevolking over tien en een half millioen
ton: in een half jaar zou Engeland dus een derde deel van zijn tonnenmaat
moeten verliezen; de buitenlandsche scheepvaart op Engeland zou uit vrees
voor torpedeering geheel worden gestaakt. Dan zou de voorziening van Engeland met grondstoffen en voedingsmiddelen worden verlamd, de aanvoer van
Canadeesch en Argentijnsch graan zou zoo goed als onmogelijk worden. Ook
het Amerikaansche katoen en de Australische wol zou uitblijven; daardoor zou
een zeer groot deel der Britsche arbeiders werkloos moeten worden; bovendien
zou het gebrek aan broodkoren hongersnood veroorzaken. Deze toestand van
gebrek zou zich vooral doen gevoelen in de periode van overgang, als de oude
voorraden zijn uitgeput en de nieuwe nog niet voorhanden: dan zou Engeland
zijn uitgeput en om vrede vragen. In verband met deze xnogelijkheden was
door de deskundigen het onvermijdelijk begin van den onbeperkten duikbootoorlog op 1 Februari 1917 gesteld.
Tegen deze zeer nauwkeurige berekeningen was zeker wel een en ander in te
brengen. De rijkskanselier begreep zeer goed, dat al deze calculaties te veel
naar de studeerkamer riekten en dat het hier gaat om psychologische factoren,
die niemand in cijfers kan uitdrukken. Vooreerst was niet in rekening gebracht,
Welke afweermiddelen tegen het duikbootgevaar men in Engeland zou kunnen
uitvinden en toepassen. Maar dan vooral: hoe kan men het uithoudingsvermogen
der Britsche bevolking op weken taxeeren. Niemand weet, hoeveel een yolk in
stoffelijken nood kan verdragen zonder te bezwijken of zelfs te verzwakken: het
Duitsche yolk zelf was immers een voorbeeld van het sterke vermogen van een
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y olk om te dragen en te lijden den scherpsten stoffelijken nood, dien men het
kan opleggen. Er was toch geen reden om aan te nemen, dat het Britsche yolk
minder standvastig en heldhaftig de stoffelijke benauwing zou kunnen verdragen dan het Duitsche tot dusverre had gedaan.
Maar de rijkskanselier en zijn medestanders hadden goed argumenteeren:
hij vond weinig steun; van den rijksdag had hij dien niet te verwachten. Alles
wat hij van den Keizer had kunnen verkrijgen, was uitstel, totdat hij in samenwerking met Amerika een vredesvoorstel zou hebben gedaan. Maar — wij zagen
het — de poging om tot vrede te komen, was mislukt: juist die mislukking werd
een nieuw argument der marine-autoriteiten voor de verscherping van den
duikbootoorlog. Bethmann-Hollweg, Wien nu elk argument begon te ontvallen,
moest wel zijn tegenstand opgeven. Den 9 Januari 1917 nam de Keizer in het
hoofdkwartier te Pless in Silezie de definitieve beslissing, na nogmaals advies
te hebben ingewonnen van den admiraal Von Capelle. Deze gaf zelfs de geruststellende verzekering, dat op deze wijze Engeland binnen zes maanden tot den
vrede zou zijn te dwingen. Ludendorff voegde daaraan toe, dat de protesten der
neutralen waardeloos waren; het Duitsche Leger was sterk genoeg om alien
tegenstand te breken. De rijkskanselier had er nog op gewezen, dat het gevaar
voor een oorlog met Amerika zeer groot was, maar legde zich bij de adviezen der
militaire deskundigen neer; hij Wilde zijn ontslag niet nemen, omdat hij meende
op deze wijze voor de toekomst grooter onheilen te kunnen voorkomen. De
arme man: zijn eigen ontslag heeft hij door zijn volgzaamheid slechts weinige
maanden uitgesteld.
Dienzelfden avond van 9 Januari 1917 teekende de Keizer de noodlottige
orders: den 1 Februari zal de onbeperkte duikbootoorlog beginnen, ongeacht
de regels van het Internationale recht en ook ongeacht de beloften aan den
president der Vereenigde Staten. Onmiddellijk werd admiraal von Holtzendorff
naar Weenen gezonden om de medewerking van Oostenrijk te verkrijgen. Er
was nog al bezwaar en tegenspraak, zoowel bij den Keizer als bij Czernin;
maar het einde is toch geweest, dat ook zij zich gewonnen gaven: ten slotte zag
men in Weenen beter de noodlottige consequenties van dezen „guerre a
outrance" dan te Berlijn.
De Duitsche regeering heeft niet nagelaten de Amerikaansche vooraf te waarschuwen, al kwam zij met haar nota ook wel heel laat. Den 3i Januari, dus slechts
een dag van te voren, ontvangt de staatssecretaris Lansing de nota, waarin de
onbeperkte duikbootoorlog wordt aangekondigd voor den volgenden dag.
Duitschland verklaarde in staat van blokkade de kusten der Britsche eilanden,
het Kanaal, de Noordzee en de Iersche zee; hetzelfde gold van de Fransche
kusten van den Atlantischen Oceaan en van de Middellandsche Zee: hier werd
alleen een uitzondering gemaakt voor de haven van Cette ten behoeve van de
proviandeering van Zwitserland. In deze geblokkeerde zones, zegt de nota, „Les
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navires neutres circuleront a leurs risques et perils"; alleen de Amerikaansche
transatlantische booten zouden recht verkrijgen hier te varen, mits zij een bepaalde route volgen, duidelijk kenbaar zijn en geen oorlogscontrabande vervoeren. Dat kionk zeer bepaald en zeer beslist. Maar om deze nota, die natuurlijk
publiek was, te verzwakken, had de rijkskanselier op raad van Bernstorff een
geheimen brief geschreven aan kolonel House, den vertrouweling van president
Wilson, waarin hij verklaarde dezen oorlog te zullen staken, zoodra het den president mocht gelukken de grondslagen te leggen voor een vrede „acceptable
pour FAllemagne", intusschen zou de kanselier pogen „de sauvegarder de son
mieux les interets de l'Amerique". Hoe dat met den verscherpten duikbootoorlog ware overeen te brengen, zegt de rijkskanselier intusschen niet. Wel
geeft de nota wat vaag, maar toch niet onduidelijk aan, wat de Duitsche regeering
onder aannemelijke voorwaarden wil verstaan. Zij vraagt vooreerst de teruggave
der kolonien, dan een uitbreiding van het grondgebied naar het oosten om te
„proteger l'Allemagne et la Pologne contre la Russie, economiquement et strategiquement", een wijziging van de Fransch-Duitsche grens „strategique et
economique" tegen den afstand van een klein stuk van den Elzas; vervolgens
herstel van Belgie, maar onder „garanties, speciales pour la securite de l'Allemagne", die militair en politiek nog al zeer ver gingen. Maar definitief waren
deze voorwaarden niet; on der een nieuwe constellatie zou Duitschland ze altijd
kunnen wijzigen, d.w.z. verscherpen. Natuurlijk zag de president onmiddellijk
in, dat op deze condities de vrede onmogelijk was.
Men was in Berlijn zeer tevreden over de wijze, waarop men Amerika had
aangepakt. Te Washington was men minder gevleid: de president gevoelde de
nota van 31 Januari als een uitdaging: hij was diep teleurgesteld en geschokt en
had onmiddellijk het gevoel, dat schandelijk misbruik was gemaakt van zijn
eindeloos geduld. Hij vatte de zaak dan ook zeer ernstig op en greep terug op
zijn bedreiging na de torpedeering van de Sussex, dat hij de diplomatieke betrekkingen met het Duitsche rijk zou verbreken, als de onbeperkte duikbootoorlog zou voortduren. Dat oogenblik scheen hem nu gekomen. Den 1 Februari
1917 nam hij zijn besluit: twee dagen daarna richtte hij tot het congres een boodschap, waarin hij constateerde, dat Duitschland zijn belofte van Mei 1916 had
gebroken, zoodat de regeering geen andere keus bleef dan den Duitschen gezant
te Washington zijn paspoorten te zenden. Dat was en bedoelde ook nog geen
oorlog; het lag nu aan de Duitsche regeering, of zij het zoover wilde laten komen.
De president wilde een conflict zoo mogelijk nog voorkomen; hij betuigde bij
alle gelegenheden zijn liefde voor den vrede, dien hij tot het uiterste wil handhaven: alleen moet natuurlijk de eer van het Amerikaansche yolk ongerept
blijven.
Het Amerikaansche yolk stond in deze houding zeker achter zijn president.
Intusschen waren de sympathieen voor de oorlogvoerenden, gelijk eigenlijk
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overal elders, verdeeld. In de oostelijke staten had men veel waardeering voor
de entente; de nauwe economische en commercieele betrekkingen met Engeland
en Frankrijk brachten dat van zelf mede ; de bankwereld had in de genoemde
landen zeer intieme relaties en enorme belangen: vooral de Engelsche invloed
was hier zeer groot. Daarentegen waren de midden- en de oostelijke staten
minder europeesch georienteerd, zoodat zij ook meer vatbaar waren voor de
Duitsche propaganda : ook hadden zij veel minder te lijden van den duikbootoorlog. Vandaar dan ook, dat president Wilson begreep, dat hij de zaken niet
mocht overhaasten of forceeren ; hij mocht de openbare meening niet voor een
voldongen feit plaatsen en deze langzamerhand vertrouwd maken met de gedachte van den oorlog, dien hij voorzag: hij moest dus wel voorzichtig voortgaan
en van het Amerikaansche yolk zoowel van zijn eigen vredelievendheid als van de
onvermijdelijkheid van de breuk met Duitschland overtuigen. Er moest een
opvallende schending der Amerikaansche belangen door Duitsch geweld gebeuren, voordat de president de zekerheid kon hebben, dat het yolk in zijn
geheel achter hem stond. Eerst dan kon het tot een oorlog komen: voorloopig
was aan de eer voldaan, toen de Duitsche gezant Bernstorff den 15 Februari zijn
diplomatieken post te Washington verliet.
Wij zullen zien, dat het verloop van den oorlog in het eerste halfjaar van 1917
voor de entente niet zeer gunstig was, vooral niet aan het westfront. Het blijkt
evenwel niet, of deze gang van zaken eenigen invloed heeft gehad op de beslissingen van president Wilson. Men kan trouwens de zaak van twee zijden
bezien: of de zwakheid der entente kan den president hebben genoopt haar een
ruggesteun te geven ; ofjuist die zwakte zou hem hebben kunnen bewegen van die
hulp of te zien; men steunt niet gaarne een zaak, die men voor hopeloos en
reddeloos houdt. Maar noch het eene noch het andere kan men van Wilson aannemen: het is wel zeer duidelijk, dat hij zich uitsluitend door Amerikaansche
opvattingen en inzichten, sentimenten en belangen liet Leiden.
De boodschap van den president van 3 Februari 1917 was door het congres
met instemming en zelfs met geestdrift ontvangen. Ook de openbare meening
keurde haar goed. Die publieke opinie kwam weldra nog meer onder den indruk
van de noodlottige consequenties van den onbeperkten duikbootoorlog. De
economische belangen der Amerikanen werden er inderdaad belangrijk door
geschaad. De eerste gedachte van de mannen van zaken was geweest de gevaarlijke, door Duitschland aangewezen zone te xnijden. Maar het feit was er nu
eenmaal, dat ongeveer drie vijfde deel van den Amerikaanschen uitvoer ging
naar Engeland en Frankrijk. In weinige dagen tag men nu dit gebeuren, dat
de Amerikaansche havens van de oostkust volgepropt lagen met koopwaren, die
men niet waagde te laden en te exporteeren, een crisis ontstond hier, die natuurlijk op geheel Amerika terugwerkte: ernorme verliezen werden geleden, niet
alleen door de exporteurs van het oosten, maar ook door de industrieelen van
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het midden, de landbouwers van het midden-westen en de katoenplanters van
het zuiden: het was een economische congestie, die overal een alleronbehaaglijkst gevoel gaf. Natuurlijk Teed de stemming daaronder gevoelig ; even natuurlijk richtte de ontstemming zich tegen Duitschland, dat den onbeperkten duikbootoorlog over de wereld had losgelaten.
Die ontstemming werd veel feller, toen zich opnieuw een incident voordeed,
een van die vele onhandigheden der Duitsche diplomatie, die vermeden hadden
moeten en ook kunnen worden; dat was de zaak van het telegram Zimmermann.
Dat geval was zoo. In Juli 1916 waren Amerikaansche troepen onder generaal
Pershing tengevolge van grensincidenten doorgedrongen op Mexikaansch grondgebied : zij waren daar nog in het begin van 1917. Uit den card der zaak gaf
deze aangelegenheid aanleiding tot militaire, politieke en diplomatieke conflicten tusschen Mexiko en de regeering te Washington. Van deze gespannen
verhouding dacht de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, Zimmermann,
partij te kunnen trekken. Den 16 Januari 1917 zond hij telegrafisch bijzondere
instructies aan den Duitschen gezant in Mexiko, Eckardt ; daarin was aan Mexiko
toegezegd, voor het geval van een oorlog met de Vereenigde Staten, een alliantie
en belangrijke financieelen steun ; bovendien werd aan de Mexikaansche regeering in uitzicht gesteld de herovering van Texas, Nieuw Mexiko en Arizona,
die in 1848 bij de Vereenigde Staten waren gevoegd. Ten overvloede werd
Mexiko in overweging gegeven zich met Japan in verbinding te stellen; na de
sluiting van den vrede tusschen Duitschland en Japan zou dan een drievoudig
verbond tegen de Vereenigde Staten tot stand kunnen komen.
Op zich zelf waren deze mogelijkheden in de toekomst niet zoo zonderling;
maar op dit moment, nu er een conflict met Amerika dreigde, was het zeker van.
de Wilhelmstrasse weinig handig en taktvol om ze in een instructie aan een gezant vast te leggen. Toen dan ook deze instructie door den Britschen inlichtingendienst der marine was opgevangen en ontcijferd, begreep men te Londen
onmiddellijk welk politiek profijt hiervan kon worden getrokken. Dus z6
Februari deelde de Britsche gezant, zonder verder commentaar, aan president Wilson den tekst van het telegram Zimmermann mede. Na eenige aarzeling
besloot de president dezen tekst te publiceeren; den 1 Maart stond het stuk in
alle Amerikaansche dagbladen. Een golf van verontwaardiging sloeg door de
publieke opinie: dat Duitschland zijn hulp aanbood aan de geminachte Mexikanen en aan de gehate Japanners tegen de Vereenigde Staten, was weer dan
de gemiddelde Amerikaan kon verdragen. De beslissing over den oorlog naderde
snel: dat begreep Wilson nu ten voile.
Daarbij kwam nog iets anders. Wij spraken van de economische congestie,
waaraan Amerika door de opstopping van handelswaren als gevolg van den
duikbootoorlog was komen te verkeeren. Het moest het streven der Amerikaansche regeering zijn deze opstopping weg te werken door den transatlantischen
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handel weer op te vatten, desnoods met alle risico's van torpedeering: Maar dan
moet men ook aan de reederijen het recht geven zich te verdedigen daartegen ;
de schepen en hun bemanning moeten dus worden versterkt en bewapend, met
alle consequenties, die daaraan noodwendig zijn verbonden. De president doet
daartoe den 26 Februari pm het voorstel aan de beide kamers van het congress
Amerika zal dus overgaan tot den toestand van gewapende neutraliteit. Het
voorstel werd in het huis van afgevaardigden met 295 tegen 124 stemmen aangenomen. In den senaat wist de obstructie van een kleine groep de stemming tot
den 4 Maart te verhinderen, toen de zitting volgens de constitutie xnoest worden
gesloten. Maar president Wilson had toch de zekerheid gewonnen, dat de openbare meening achter hem stond: daarom besloot hij zelf door te tasten. Den
12 Maart geeft hij de Amerikaansche handelsvloot het recht zich te wapenen
tegen de Duitsche duikbooten. Onmiddellijk maken de schepen van die machtiging gebruik: iederen dag kan nu een botsing met Duitsche duikbooten worden
verwacht.
De Duitsche regeering had natuurlijk die botsing kunnen voorkomen door
aan de onderzeeers de torpedeering van Amerikaansche schepen te verbieden
dat ried de Oostenrijksche regeering haar op instigatie van den Amerikaanschen
gezant dan ook aan. Maar in Berlijn wil men dien weg niet op : de Keizer
verklaarde openlijk, dat men de consequenties van den onbeperkten duikbootoorlog nu moest aanvaarden; wil president Wilson den oorlog, last hem zijn gang
gaan; Duitschland doet desgelijks.
Zoo werden dan Amerikaansche schepen door Duitsche duikbooten aangetast. Reeds den 12 Maart werd een boot met levensmiddelen, de Algonquin, door
een duikboot aangevallen. Den 19 van die maand werd de Vigilantia tot zinken
gebracht. De president moet nu wel doortasten, aarzelt nog een moment. Maar
den 20 Maart werd de beslissing genomen: een buitengewone zitting van het
congres werd bijeengeroepen. Den 2 April ontving het een boodschap van den
president, waarin wordt voorgesteld den oorlog aan het Duitsche Rijk te verklaren. Denzelfden dag nog werd de oorlogsverklaring aangenomen, door den
senaat met 8z tegen 6, door het huis van afgevaardigden met 373 tegen 50
stemmen.

11-00FDSTUK XII

De Russische revolutie
Zoo was dan Amerika in den wereldoorlog betrokken geworden en wel aan de
zijde der entente. Voor haar is dat van de grootste beteekenis geweest: zij verkreeg daardoor een versterking even goed financieel en economisch als politiek
en diplomatiek, en ook moreel, die zij waarlijk wel noodig had. Want al was de
entente volstrekt niet overwonnen, zij was volstrekt niet aan de winnende hand;
aan alle fronten kon zij zich niet veel anders dan handhaven in haar posities. En
bovendien trof haar in den loop van 1917 de geweldige tegenslag van de
Russische revolutie, die wel niet onmiddellijk, maar wel op den duur een afval
van de entente zou beteekenen.
Wij zagen boven, dat de binnenlandsche toestand van Rusland reeds in
December 1916 zeer kritiek was geworden. In alle klassen der burgerij heerschte
een steeds zich scherper uitende ontevredenheid: de arbeidersbevolking mokte,
omdat de proviandeering der steden bij gebrek aan een goede organisatie zeer
veel te wenschen overliet; de burgerij gevoelde zich gedrukt door den politiestaat en ook in staat door liberale hervormingen den politieken toestand te
verbeteren; zelfs de hoogere standen wendden zich of van den Czaar of liever
van het czarisme, dat reddeloos was gecompromitteerd door de tegenslagen van
den oorlog en ook door de eigenaardige excessen in de keizerlijke familie. Men
kan dan ook wel zeggen, dat het czarisme meer is gevallen door zijn eigen zwakheid dan door de kracht van zijn tegenstanders. Want in den grond waren noch
de adel noch de burgerij revolutionnair. Van vele arbeidersgroepen kan men dat
evenwel wel degelijk zeggen: zij streefden wel waarlijk naar omverwerping van
het bestaande regime. De regeering begreep dat slechts ten deele: zij zag wel, dat
de hoogere standen en de middelklasse niet tot een gewapen den aanval op het
regeeringskasteel zouden overgaan. En tegen den aanval der arbeiders meende
zij sterk genoeg te staan: met geweld van politic en Leger meende zij alle ongeregeldheden te kunnen bedwingen, als het dan moest zijn, ook bloedig. Maar
hierin vergiste zij zich toch: zij rekende wel op straatrumoer en arbeidersverzet,
maar niet op een goed georganiseerde en met beleid uitgevoerde massa-actie der
arbeiders. En ook nog iets anders: het was zeer onzeker, of de regeering wel op
het garnizoen van Petersburg tegen de revolutionnairen zou kunnen rekenen,
gesteld al, dat de politie te vertrouwen ware. Maar de officieren waren voor een
groot deel liberalen, die dus weinig of niets voor de regeering gevoelden en haar
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allicht niet zouden verdedigen, ook omdat zij zeker waren in zulk een geval niet
op hun eigen troepen te kunnen vertrouwen. De soldaten, uit de groote massa
arbeiders gelicht, waren stellig ongeneigd tegen hun klassegenooten met geweld
van wapenen op te treden.
Betrekkelijk onverwacht brak den 8 Maart 1917 het oproer te Petersburg uit:
de aanleiding daartoe was de gebrekkige proviandeering, die aan een krisis
haast gelijk was geworden. Tienduizenden arbeiders verlieten de fabrieken en
gingen de straat op; er vormden zich optochten van tienduizenden menschen.
Dien dag verliep alles nog rustig; maar den volgenden dag kwam het reeds tot
botsingen tusschen de politie en de stakers. Den 1 o Maart verscherpte zich de
toestand; uit de voorsteden stroomden de arbeiders naar het centrum der stad:
het broodoproer wordt nu een aanval op de regeering: weg met de autocratie,
wordt de leuze der scharen.
De liberale burgerij ziet de revolutie aankomen en besluit de leiding daarvan
in handen te nemen. In de doema eischt zij het ontslag der regeering en de
worming van een parlementair ministerie: de bedoeling is natuurlijk de macht in
handen te nemen zonder de monarchie omver te werpen. In den avond van
den I() Maart telegrafeert de president der doema aan den Czaar, dat het thans
noodzakelijk is de regeering toe te vertrouwen aan manner, die het vertrouwen
van het land hebben. Maar de regeering geeft niet toe; zij hoopt de beweging
nog meester te kunnen blijven. Haar eerste daad is de verdaging van de doema:
intusschen weigert de vergadering uiteen te gaan. Zij kan steunen op de revolutionnairen, die reeds het Finsche station hebben bezet, het arsenaal hebben veroverd en de politieke gevangenen uit de Peter- en Pauls-vesting hebben bevrijd.
Den 12 Maart weigert het regiment Volynski tegen de steeds aanzwellende
menigte op te treden: een zeer bedenkelijk aanwijzing voor de regeering, dat
haar gezag wankelt; weldra gaat de muiterij van kazerne tot kazerne. In den
avond van dienzelfden dag neemt het ministerie zijn ontslag.
Wat zal de nieuwe regeering zijn ? Naast de thans demissionnaire regeering
staan reeds tweeerlei organisaties gereed om de macht bij de eerste de beste gelegenheid over te nemen. Er is het uitvoerend comite van de doema, samengesteld uit liberalen, de vertegenwoordiging der burgerij en misschien wel der
bourgeoisie. Maar er was ook de raad van arbeiders en soldaten, de later zoo
befaamd geworden sovjet, die door de arbeidersorganisaties was gevormd en
van richting min of meer radicaal-socialistisch was. Voorloopig was er nog geen
tegenstelling en ook geen scheiding tusschen het uitvoerend comit y en de sovjet;
beide werkten nog broederlijk en eerlijk samen tegen de regeering. Men was zich
de tegenstelling nog niet bewust , mocht dat wel het geval zijn geweest, dan begreep men in ieder geval de noodwendigheid om zich tegen den Czaar en de
regeering te vereenigen en deze ten val te brengen: wat er daarna kon en moest
gebeuren, kon men dan zien.
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Voorloopig eischte het uitvoerend comite der doema niet anders dan een
nieuw, populair ministerie; aan de afzetting van den Czaar en aan een republiek
denkt men nog niet. De sovjet daarentegen is natuurlijk consequent verder gegaan: zij wil reeds nu de afschaffing der monarchie en de proclamatie der republiek. Tusschen beide groepen werd van 12 tot 14 Maart druk onderhandeld.
In den avond van den laatsten dag kwam het accoord tusschen beide partijen
tot stand: het uitvoerend comite en de sovjet besloten samen een voorloopige
regeering te vormen. In die regeering vormden de liberalen de meerderheid;
een der hunnen, prins Lvov, werd president ; de departementen van buitenlandsche zaken, van oorlog en van financier' zouden in hun handen komen; de socialist Kerensky alleen zou minister van justitie worden. Maar de belangrijkste
concessie, die de sovjet had weten te verkrijgen van de liberalen, was de abdicatie van den Czaar en zijn vervanging door een ander lid der keizerlijke familie.
Blijkbaar waren de sovjetmannen destijds nog Lang niet zoo radicaal als
later. Op dezen grondslag kwam dus den 15 Maart de nieuwe revolutionnaire
regeering tot stand.
Toen in Petersburg de nieuwe regeering onder leiding van prins Lvov tot
stand kwam, was de Czaar in het hoofdkwartier te Mohilev. Eerst in den nacht
van 12 op 13 Maart kreeg hij zekere berichten over de troebelen en de dreigende
revolutie te Petersburg. Hij begreep dadelijk den ernst van den toestand en nam
onmiddellijk de vereischte maatregelen. Den 13 Maart benoemde hij generaal
Ivanov tot kommandant der troepen, die tegen het rebelsche Petersburg zullen
moeten oprukken. Het geschiedt inderdaad: maar intusschen is het reeds te
last geworden. Want toen de Czaar zich op weg begeeft naar TsarskojeSelo, waar zich de Keizerin en haar gezin bevinden, wordt de keizerlijke trein
dicht bij zijn einddoel, midden in den nacht, door muitende troepen en
door gewapende benden van de Petersburgsche sovjet tegengehouden: de
vorst wordt gedwongen naar Pskov terug te keeren. Het was het einde der
regeering van Nikolaas II.
In Pskov toch werd den Czaar duidelijk de eisch der abdicatie gesteld: hij
wist toen reeds, dat de doema het zoo Wilde. De vorst beyond zich in een zeer
beengde positie. Hij had geen troepen bij zich, waarop hij zou kunnen rekenen ;
van die van Ivanov had hij geen bericht: van een zich doorslaan naar Petersburg
kon geen sprake xneer zijn. De mogelijkheid bestond nog om naar het hoofdkwartier terug te keeren en met de getrouwe troepen den rnethodischen aanval
op Petersburg in te zetten: maar dat zou den burgeroorlog hebben beteekend
en dat, terwijl de vijanden nog in het land stonden. De Czaar raadpleegde zijn
militaire omgeving: maar alien waren tegen een burgeroorlog; ook de andere
generaals, die telegrafisch werden geraadpleegd, waren van die meening: ook
de chef van den generalen staf, Alexejev, zag geen mogelijkheid om de revolutie
met geweld te bedwingen. De Keizer vond geen ander advies dan abdicatie; de
Wereldoorlog io
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hooge militairen lieten hem in den steek. „Pour sauver la dynastie et pour
permettre la poursuite de la guerre jusqu'a la victoire, vous ferez le sacrifice que
la guerre exige de vous": zoo is het advies van generaal Danilov.
Zonder veel bezwaar, haast zonder verzet, heeft Nikolaas II dit advies gevolgd.
Met superieure kalmte heeft hij zijn afstand aanvaard. Wat hem evenwel zeer
ter harte gaat, is de redding van zijn dynastie. De geneesheer van het hof verklaart nogmaals categorisch, dat de czarewitsch door zijn zwakke gezondheid
niet in staat is en nooit in staat zal zijn te regeeren. Daarom besluit de Keizer
afstand te doen van den troop ten behoeve van zijn eenigen broeder, grootvorst
Michael. Het is nu twee uur in den nacht van 15 op 16 Maart 1917, als de acte
van afstand door den Czaar wordt geteekend. Daarna gevoelt de Keizer zich vrij
om weer over zich zelf te beschikken: eenige minuten na de abdicatie vertrekt
de keizerlijke trein van Pskov naar Tsarskoje-Selo. Geen woord van beklag kwam
over zijn lippen: alleen in zijn dagboek teekende hij bitter aan: „tout autour de
moi c'est la trahison, la lichete et la fourberie". Hij had geen ongelijk.
Maar het was de vraag, of men in Petersburg met deze abdicatie ten behoeve
van grootvorst Michael tevreden zou zijn. Den 16 Maart kwamen de gedelegeerden der doema met de acte van afstand uit Pskov naar Petersburg terug. Allereerst moest men zeker zijn van de instemming van grootvorst Michael. Deze
raadpleegde de voornaamste liberale leiders en de leden der voorloopige regeering. Maar deze zijn het niet eens. Miljoekov en anderen wilden althans de
monarchie redden en drongen bij den grootvorst aan om ten voile zijn plicht te
doen. Maar Rodzianko, de president van de doema, en anderen waren van
oordeel, dat de tijd der monarchic, zelfs van de constitutioneele monarchie reeds
voorbij was; zij konden den grootvorst zelfs zijn leven niet garandeeren, als hij
de kroon aannam. Ook meenden velen, dat men het aan het Russische yolk,
vertegenwoordigd in een nationale conventie, moest overlaten den regeeringsvorm te bepalen. Onder die omstandigheden had grootvorst Michael niet den
moed de kroon te aanvaarden: hij teekende evenals zijn broeder een acte van
afstand. Hij kon niet vermoeden, dat hij daardoor den weg opende voor veel
feller revolutie dan die van Maart: hij heeft daarbij zijn leven verloren, dat hij
door zijn abdicatie hoopte te redden. Zoo was dus Rusland den 17 Maart 1917
een republiek, meer uit gebrek aan durf der leiders, dan uit beginsel. Dit dat alles
koren op den molen was der uiterste radicalen, de bolsjewisten, laat zich begrijpen.
Ook het verdere verloop der zaken in Rusland speelde de bolsjewisten in de
hand. Onmiddellijk toch rees de vraag, of de jonge Russische republiek alle verbonden, ententes en andere overeenkomsten van den Czaar gestand zou doen,
met andere woorden, of Rusland den oorlog zou voortzetten. Maar nu was juist
een der factoren, waardoor de revolutie is kunnen slagen, deze geweest, dat zoowel het yolk als het Leger in het algemeen fel gekant waren tegen den oorlog;
men zag het nut en de noodzakelijkheid niet in om dezen voort te zetten; de
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oorlog had weinig anders dan verliezen gebracht en men begon aan den goeden
uitslag te wanhopen. Daarbij begon het leger langzaam, maar zeker te verloopen,
zoodat van krachtige impulsen geen sprake meer kon zijn.
Intusschen meende de voorloopige regeering niet anders te kunnen doen dan
de verplichtingen van den Czaar over te nemen. Daardoor werden ook de goede
verwachtingen bevestigd, die men in Engeland en Frankrijk van de Russische
revolutie en van den val van het Czarisme koesterde. In het algemeen is natuurlijk een revolutie in vollen oorlogstijd allerminst gewenscht. Maar de interne
krisis duurde in Rusland al maanden en maanden en uit den aard der zaak had
zij de actie aan het front verslapt, zoo niet verlamd: men wist in West-Europa
zeer goed, dat de ontbinding van het Russische leger reeds had ingezet en zelfs
reeds zeer bedenkelijk consequenties had gehad. Zoo beschouwde men dus in
Londen en in Parijs de revolutie als een welkome oplossing van een onhoudbaren
toestand: de nieuwe regeering zou algemeen worden vertrouwd en aan dat vertrouwen de kracht ontleenen om de orde in staat en leger te herstellen en vooral
om den oorlog met nadruk door te zetten. Aan die verwachtingen gaf de Engelsche en de Fransche pers uiting: men gelooft natuurlijk altijd gaarne wat
men hoopt.
De handelingen der voorloopige regeering te Petersburg schenen die goede
verwachtingen te bevestigen. De portefeuille van buitenlandsche zaken was in
handen van den kadet (liberaal) Miljoekov. Hij was een geleerde van beteekenis,
bovendien een goed redenaar en vooral een goed patriot en een man van
karakter. Hij had in de doema ook altijd de historische rechten van Rusland op
Konstantinopel en de zeestraten verdedigd en zag terecht in den oorlog het
eenige middel om tot die gewenschte doeleinden te geraken. Hij was dus voor
de voortzetting van den oorlog met Turkije en dus met de centralen : de entente
kon ten voile op hem rekenen. In zijn eerste circulaire aan Ruslands bondgenooten van 17 Maart gaf hij dan ook uitdrukking aan den vasten wil der voorloopige regeering om te eerbiedigen „d'une facon inebranlable les obligations
internationales contractees par le regime dechu" en te „combattre l'ennemi
commun jusqu'au bout et sans hesitation". Bovendien lichtte hij deze circulaire
den 21 Maart nog nader toe in een vertrouwelijk schrijven, waarin hij de woorden „obligations internationales" interpreteerde als ook betrekking hebbende
op de geheime accoorden, die tijdens den oorlog waren gesloten. Van deze
verzekeringen namen Engeland, Frankrijk en Italie gaarne acte. Het nieuwe
gouvernement wekte bovendien in West-Europa vertrouwen door zijn liberale
maatregelen: de maatregelen tot russificatie van Finland werden ingetrokken;
verkiezingen werden uitgeschreven voor een rationale vergadering, die een constitutie zou behandelen en aannemen: zelfs erkende Miljoekov den 3o Maart met
eenige militaire reserves de onafhankelijkheid van Polen: ook erkende hij de
rechten der nationaliteiten in Oostenrijk-Hongarije.
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Dat alles scheen belangrijk en vertrouwenwekkend genoeg. Maar de gezanten
der ententelanden te Petersburg, vooral de Fransche ambassadeur Paleologue,
die dus van nabij den gang van zaken konden gadeslaan, zagen al spoedig, dat
Miljoekov niet de geheele regeering en nog minder de geheele bevolking achter
zich had. De minister Kerensky was veel minder geneigd door te zetten, om niet
te spreken van de socialisten, die een vrede zonder annexaties wilden. Dat
laatste was vooral van belang, omdat de Petersburgsche sovjet reeds den 24
Maart een motie aannam, waarin onmiddellijke vredesonderhandelingen werden
geeischt: de massa der bevolking stond in dezen stellig achter de sovjet, die
bovendien zonder officieel karakter niettemin een groote macht in Petersburg
ontwikkelen kon, daar zij feitelijk het garnizoen in de hand had.
Maar afgezien daarvan, de regeering is verdeeld: Miljoekov is niet de geheele
regeering. Een eerste gevolg daarvan is de toenemende desorganisatie van het
Leger: het ontslag van tal van czaristische officieren vrat het kader aan, dat
weldra niet meer op de hoogte was van zijn taak. Bovendien gaan de Russische
soldaten zich verbroederen met hun kameraden aan de andere zijde der loopgraven : Duitsche propaganda tastte het effectief van het Leger steeds meer en
steeds intensiever aan. Het werd al spoedig zeer duidelijk, dat de eerste verwachtingen der entente niet in vervulling zouden gaan: op den duur zou stellig
Rusland den oorlog niet willen en ook niet kunnen voortzetten.
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Oorlog te land en ter zee in 1917
De Russische revolutie en de dreigende afval van Rusland van de entente viel
ongeveer samen met den verscherpten duikbootoorlog. Men kan niet ontkennen,
dat die oorlog voor de entente, maar vooral voor Engeland, inderdaad een zeer
groot gevaar beteekende. Wel waren de officieele communiques te dezen opzichte zeer sober en oak niet geheel oprecht, maar de regeeringen wisten wel
beter: dit hadden de marine-autoriteiten te Berlijn in ieder geval goed gezien,
dat de onbeperkte duikbootoorlog voor Engeland buitengewoon nadeelig en
gevaarlijk dreigde te worden. Ter aanbeveling van dezen oorlog had de Duitsche
marinestaf het verliessaldo van den vijand per maand geschat op 600 000 ton.
Inderdaad was in de maand Februari 1917 niettegenstaande de korte dagen en
de woelige zee niet minder dan 540 000 ton aan scheepsruimte door de Duitsche
onderzeeers tot zinken gebracht. In Maart, toen de atmosferische invloeden
belangrijk beter waren geworden, steeg het getal getorpedeerde scheepsruimte
zelfs tot 578 000 ton. In April werd de toestand vooral voor Engeland nog meer
bedenkelijk: niet minder dan 874 000 ton, waaronder 192 000 ton neutrale
scheepsruimte werden toen tot zinken gebracht, dus nog heel wat boven de
Duitsche verwachting. Op een dag, i7 April 1917, werden door Duitsche duikbooten niet minder dan 34 000 ton aan Britsche schepen tot zinken gebracht.
Het waren vooral de groote vrachtbooten, die van meer dan 1 600 ton, die het
meest werden getroffen. Engeland zag zoo zijn grootste en beste vrachtschepen
verdwijnen: de aanvoer van koren uit Canada en Australie, die van vleesch uit
Zuid-Amerika, die van grondstoffen uit de Vereenigde Staten werd ernstig
aangetast : het Britsche economische Leven begon zwaar onder den duikbootoorlog te lijden.
Het ligt voor de hand, dat de Britsche admiraliteit op middelen zon om het
euvel, dat in beteekenis en uitwerking bedenkelijk toenam, te bestrijden. Het
Nauw van Calais werd versperd met zeemijnen en met stalen netten. Een vervolging der onderzeeers werd beraamd door torpedobooten en mijnenvegers:
deze methode had wel eenig succes, maar even zeker niet genoeg: de Duitsche
onderzeeers wisten zich veelal aan de bedreiging te onttrekken door onder te
duiken: en zelfs als zij boven water moesten blijven, waren zij toch zeer moeilijk
te treffen. Evenmin had het surveilleeren van de weldra bekende route der onderzeeers veel effect: de route werd eenvoudig omgelegd. De admiraliteit zag
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in het voorjaar van 1917 den toestand zeer ernstig in: den 23 April rapporteerde
admiraal Jellicoe met ernstigen nadruk over de geweldige verliezen, die Engeland
Teed door den verscherpten duikbootoorlog: hij ziet den dag komen, dat de proviandeering der Britsche eilanden niet meer verzekerd kan worden genoemd.
Men was inderdaad aan de admiraliteit zeer ongerust ; men kon ook bezwaarlijk
weten, dat April een spitstoestand was en dat daarna de verliezen door de onderzeeers geleidelijk zouden dalen.
Weinig meer voldoening dan de oorlog ter zee gaf aan de entente die te land.
In December 1916 was door de geinterallieerde militaire conferentie voor het
komende voorjaar een groot Fransch-Britsch offensief geprepareerd. Er zouden
twee groote gelijktijdige aanvallen plaats hebben, de eene op het Engelsche front
aan de Somme, de andere op het Fransche front aan de Aisne. Terzelfder tijd
hadden de Italianen een aanval toegezegd op het Isonzo-front; ook de Russen
hadden — voor de revolutie ! — hetzelfde toegezegd en evenzoo de Roemenen:
ten slotte zou ook het leger van Saloniki opnieuw in actie komen. Een groote
algemeene aanval dus, die de centralen duchtig in het nauw zou moeten brengen.
Het zou niet alleen een afmattingsoorlog worden, zooals vroeger, maar een werkelijke poging tot doorbraak, ten minste aan het westelijk front : men had daarvan
de beste verwachtingen, vooral in Frankrijk, waar na het aftreden van den voorzichtigen Joffre en zijn vervanging door den onstuimigen Nivelle een geest van
vermetel vertrouwen in het hoofdkwartier scheen gevaren. De aanval, die nu
werd beraamd, zou met sterke onstuimigheid den vijand weten te treffen en te
vernietigen. Er was in hooge militaire kringen een verheugd optimisme; men
was nu bijna zeker van de overwinning. Dat optimisme werd wel geschokt door
de berichten van de Russische revolutie : van een Russisch offensief zou allicht
zoo spoedig geen sprake kunnen zijn. Daardoor ook bleef het Roemeensche offensief achterwege en daardoor ook dat van Saloniki. En daarvan ondervond
weer de Italiaansche aanval de gevolgen: de Italiaansche generale staf durft geen
nieuw offensief inzetten, nu de Oostenrijkers zoo goed als al hun krachten inzetten aan het front aan den Isonzo. Zoo is het al spoedig duidelijk, dat het
groote plan onuitvoerbaar is: blijft alleen over het Engelsch-Fransch offensief
aan het westelijk front.
Dat offensief stuit evenwel op veel grooter moeilijkheden dan men had verwacht. Men had den vijand willen verrassen: maar al spoedig bleek het, dat de
Duitschers volkomen voorbereid waren en daarnaar hun maatregelen hadden
genomen. Den 24 Februari werd de vooruitspringende hoek van het Duitsche
front bij de Serre ontruimd: den volgenden dag werd de geheele linie tegenover
het vijfde Britsche leger teruggebracht, in den nacht van 12 op 13 Maart werden
de Duitsche troepen op een breed front bij Lassigny niet minder dan twintig
kilometer teruggenomen. De reden van dezen terugtocht lag voor de hand:
daardoor kreeg het Duitsche front een meer rechte linie en kon dus gemakkelij-
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ker worden verdedigd; maar bovendien moesten Engelschen en Franschen nu
hun aanvallen richten op een geheel nieuw front, waartoe zij geheel nieuwe maatregelen van voorbereiding moesten nemen, zij waren inderdaad volkomen verrast door dezen geheel onverwachten terugtocht, dien Nivelle zelf nog in Maart
hoogst onwaarschijnlijk had geoordeeld.
De vraag moest rijzen, of het plan van December nog wel kon worden uitgevoerd. Nivelle twijfelde daaraan geen oogenblik : hij was vast besloten den
aanval door te zetten, ook onder zeker niet gunstige omstandigheden. Den
4 April 1917 gingen de instructies van het hoofdkwartier uit naar de verschillende divisies. De doorbraak zou worden beproefd op het Britsche front tusschen
Givenchy en Queant, op het Fransche tusschen Reims en Soissons: het doel
der Engelschen zou zijn Kamerijk en Douai, dat der Franschen Guise en
Vervins. Het plan was om eerst door een forschen aanval een doorbraak tot
stand te brengen, vervolgens om door reservetroepen die doorbraak te voltooien.
De instructie luidde aldus : „C'est par la marche en avant brusquee de toutes nos
forces disponibles par la conquéte rapide des points les plus sensibles pour le
ravitaillement des armees ennemies que nous devons rechercher leur desorganisation complete et precipiter leur repli."
Op den eersten dag van den aanval was gerekend op de verovering van de
eerste linies van den vijand. Nivelle beschouwde dat als vrij eenvoudig en gemakkelijk: daarop was zijn geheele plan gebouwd. Hier lag nu zijn kapitale fout :
wat mogelijk was op een betrekkelijk kort front, met een duchtige voorbereiding
van de artillerie, zou zeer bezwaarlijk kunnen blijken op een breed front met
een veel ijlere artillerie achter de oprukkende infanterie. Nivelle weet dat wel,
maar houdt er geen rekening mede. Maarschalk Haig had hem gewaarschuwd ,
hij beschouwde zulk een aanval als een slag in het water. Maar Nivelle bleef op
zijn standpunt staan en verweet zijn Britschen collega een snort obstructie. Het
geschil tusschen de beide opperbevelhebbers werd zoo groot, dat Nivelle den
minister-president Briand verzocht zijn invloed te Londen aan te wenden om
Haig tot rede te brengen. Inderdaad is er een conferentie noodig geweest, eerst
in Calais, later in Londen (12 en 13 Maart) om de zaak in het refine te brengen.
Lord Haig heeft zich wel moeten voegen naar de inzichten van zijn Franschen
collega: zelfs kwam er voor dit offensief een eenheid van opperbevel tot stand:
Haig zou zich hebben te schikken naar de bevelen van Nivelle.
Intusschen was — natuurlijk op een zeer ongeschikt oogenblik — een dag na
de conferentie van Londen het ministerie Briand door de kamer ten val gebracht.
Het kabinet Ribot volgde op; daarin was Painleve minister van oorlog, die niet
gunstig gestemd was tegenover de plannen van Nivelle en daarvan vroeger ook
blijk had gegeven. Hij gaf dadelijk den opperbevelhebber te kennen, dat hij zich
niet veel voorstelde van de resultaten van het groote offensief; toen Nivelle
evenwel bij zijn plannen volhardde, liet hij buiten den opperbevelhebber om de
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divisie-generaals polsen over den te verwachten uitslag. Allen adviseerden tegen
Nivelle, die evenwel bij zijn plannen bleef. De situatie werd nu voor Painleve
wel zeer moeilijk: hij had nu eigenlijk den plicht Nivelle van zijn kommando te
ontzetten en het voorgenomen offensief te verbieden. Maar de opperbevelhebber had zeer veel vrienden, ook in het ministerie: het ontslag van Nivelle
zou stellig een ministerieele krisis meebrengen. Ook tegenover de Engelsche
regeering, die juist Haig onder Nivelle had gesteld, kon men nu, na eenige dagen,
Nivelle niet loslaten. De minister van oorlog kwam zoo tot het compromis, dat
hij Nivelle zou handhaven, maar het groote offensief door een bescheidener plan
zou vervangen, dat alleen de verovering der eerste vijandelijke linies beoogde.
Maar de moeilijkheid was om Nivelle tot dezen terugtred te bewegen. Men
besloot te Compiegne een buitengewonen krijgsraad te houden, onder presidium
van den president der republiek, waaraan eenige ministers en generaals zouden
deelnemen. Deze conferentie heeft inderdaad den 6 April plaats gehad. Daar is
het tot scherpe uiteenzettingen tusschen Painleve en Nivelle gekomen; merkwaardig genoeg viel van de generaals alleen Petain den minister bij ; de anderen
zwegen of steunden Nivelle. Het wel wat onverwachte gevolg was, dat Painleve
zeer tegen zijn zin moest toegeven en dat het offensief van Nivelle nu wel moest
doorgaan. Maar het was duidelijk, dat de meerderheid der conferentie van.
Compiegne het plan meer toeliet dan aanvaardde en dat, behalve de opperbevelhebber zelf, niemand eigenlijk aan het succes daarvan geloofde. En ongelukkig
bleef dat alles geen geheim voor de militairen; in het leger begon de stemming
te heerschen, dat men de mannen waagde in een strijd op Leven en dood, zonder
veel uitzicht op de overwinning.
Toch werd onmiddellijk na den krijgsraad te Compiegne het offensief ingezet.
Den 9 April ging het Britsche leger tusschen Arras en Lens op een frontbreedte
van veertig kilometer tot den aanval over; de kam van Vimy kon worden bezet,
maar de vijandelijke linie kon niet worden doorbroken. Den 12 April deed het
leger van Franchet d'Esperey een voorwaartschen stoot in de richting van
St. Quentin, juist in de streek, waar de Duitsche linie zich onlangs had gestrekt:
maar het nieuwe Duitsche front bleek te sterk en de Fransche aanval wordt na
een hevigen strijd van twee dagen afgewezen. Eindelijk den 16 April deden
dertig Fransche divisies op een front van zeventig kilometer een fellen aanval
op de Duitsche linies van de Oise tot Reims. Ongelukkig waren de orders in
handen van het Duitsche kommando gevallen, zoodat de aanval al spoedig mislukt was. Op de kam van de Chemin des Dames, ten noorden van de Aisne, en
bij het kanaal tusschen Berry-au-Bac en Reims gelukte het de Franschen wel
de eerste Duitsche linies te bezetten, maar verder konden zij niet komen: alleen
tusschen Craonne en Berry-au-Bac gelukte het tot de tweede linie door te
chingen: maar ook hier konden de Franschen met hun tanks niet verder voort,
zoodat van een byes in de Duitsche linies geen sprake was.
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Den 19 April moest de opperbevelhebber het bevel geven om overal den aanval
te staken. Het was volkomen duidelijk, dat het groote offensief was mislukt. Wel
hebben de Duitschers 18 000 gevangenen in de handen der Engelschen moeten
laten en 21 000 in die der Franschen, wel hebben Engelschen en Franschen
eenige taktische successes behaald, maar van een doorbraak van het Duitsche
front, dies men algemeen had gehoopt en ook wel verwacht, was stellig geen
sprake meer. Het groote offensief van Nivelle was vastgeloopen, tot groote
teleurstelling van de bevolking in het algemeen, die onder de suggestie van
Nivelles bravour was gekomen. Het ergste was, dat men langzamerhand niet
meer geloofde aan het succes van eenige militaire operatie en dus eigenlijk niets
meer van den oorlog verwachtte.
Ook onder de militairen wist men weinig goeden raad. Nivelle was niettegenstaande zijn echec toch geneigd tot een nieuw offensief. Maar dan op veel kleinere schaal en voornamelijk ter bevestiging der gewonnen resultaten: Haig was
dat volkomen met hem eens. Zoo hadden den 3o April bij Moronvilliers, den
4 Mei bij Brimont en bij Craonne, den volgenden dag bij de Chemin des Dames
Fransche aanvallen plaats, maar met slechts geringe resultaten. Men had den
moed en den durf niet meer en verwachtte onder dezen opperbevelhebber geen
goed resultaat meer: het gezag van Nivelle was geheel gecompromitteerd. En
natuurlijk liet Painleve hem nu ook spoedig vallen: na eenig verzet wist hij toch
den ministerraad voor zijn inzicht te winnen. Den 15 Mei wordt het besluit
geteekend, waarbij Nivelle wordt ontheven van het opperbevel: generaal Petain
volgt hem op ; generaal Foch wordt c hef van den generalen staf.
Painleve heeft er zich altij d op beroemd, dat hij deze twee mannen, Petain
en Foch, voor het front heeft geroepen en hun de leiding van den oorlog heeft opgedragen. Die eer kan men dezen minister ook rustig geven: hij heeft inderdaad
met fijne menschenkennis de mannen onderkend, die in staat zouden blijken te
zijn den grooten oorlog voor Frankrijk tot een goed einde te brengen. De vervanging van Nivelle door Petain en Foch beteekende veel meer dan een verandering van personen: zij was een wijziging van stelsel. Het verloop van den
oorlog had wel bewezen, dat een directe frontaanval, niettegenstaande de zeer
zware gebrachte offers, vrijwel hopeloos was. Zulk een groot offensief zou alleen
kunnen slagen met een zeer groote overmacht van mannen en middelen: Petain
rekende daarop niet vOOr het volgende jaar: „Fattends les Americains et les
tanks" placht hij te zeggen. In den tusschentijd had men niets te does dan de
linies handhaven en afwachten: men moest bovendien spaarzaam zijn met het
Fransche menschenmateriaal, dat in den laatsten tijd belangrijk en zwaar
had geleden.
In het Fransche Leger ontstond dus een toestand van rust en afwachting. Meer
activiteit toonden de Engelschen: op hen rustte sedert het begin van Juni de
taak van den aanval. Het was ook hier evenwel meer een afmattingsoorlog dan
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een scherp offensief: met fel elan en koene dapperheid hebben de Britten toen
gestreden. Den 7 Juni had een felle aanval plaats op de kam van Messines op
een front van zestien kilometer, gesteund door een artillerie van niet minder dan
twee duizend vuurmonden. Den 22 Juli zet zich het offensief van Vlaanderen in,
dat zich tot het einde van October heeft voortgezet. Hier hebben de Engelschen
zware verliezen geleden: maar ook is het uithoudingsvermogen en de volharding
der Duitschers op een zware proef gesteld; al konden zij zich handhaven, van
hun krachten was wel het uiterste gevergd. Toch mislukte ook een nieuwe aanval
der Engelschen op Kamerijk den 2o November: wij noteeren, dat hier voor het
eerst in grooten getale tanks zijn gebruikt, die aan de Duitschers groote verliezen
hebben bezorgd. Aan deze Britsche aanvallen deed ook een deel van het Fransche
leger mede, dat bovendien ook partieele aanvallen deed bij Verdun, bij heuvel
304 en bij de Chemin des Dames.
Intusschen heeft ook het Russische leger in den zomer van 1917 zich opgewerkt tot een laatste poging om den oorlog voort te zetten en te winnen. Na de
revolutie was het Russische leger, zooals wij zagen, geheel gedesorganiseerd.
Maar in Mei begint de sterke actie van den minister van oorlog Kerensky om
de troepen met nieuwen strijdlust te bezielen: een maand Lang bezoekt hij de
verschillende korpsen aan het front; door vlammende redevoeringen tracht hij te
werken op het vaderlandsche plichtsgevoel van den soldaat : alleen daarop kan
hij een beroep doen: want den 24 Mei heeft hij de declaratie van de rechten
van den soldaat uitgevaardigd; men weet, wat dan van de plichten van den
militair en de krijgstucht terecht komt. Nadat de minister van oorlog den
nieuwen veldtocht heeft voorbereid — alleen door het woord — geeft hij den
24 Juni het bevel tot den aanval.
De krijgsmacht, drie-en-twintig divisies onder bevel van Broessilov, deed
den I Juli op een frontbreedte van veertig kilometer bij de Zlota Lipa een aanval
op de centrale legers : de bedoeling was een stoot te doen in de richting van Lvov
(Lemberg). Het begin was een success het gelukte de Russen de eerste linie
der centralen te bezetten. Maar de aanval kon door Broessilov niet worden
voortgezet, omdat hij niet meer op zijn troepen kon vertrouwen: geheele divisies
weigerden aan het front te komen; daardoor kwam aarzeling en stilstand in den
aanval: Broessilov had geen enkel middel meer om zich gehoorzaamheid te
verschaffen. Het Russische leger had geen offensieve kracht meer. Defensieve
trouwens ook niet: als de Duitschers den 19 Juli een tegen-offensief met zes
divisies inzetten ten zuiden van Brody, is van tegenstand der Russen nauwelijks
sprake meer: in tien dagen ontruimden zij geheel Galicie met een verlies van
16o.000 man, waarvan 47.000 krijgsgevangenen. Een maand daarna deden de
Duitschers een nieuwen aanval op de Russen bij de Duna; den 1 September veroverden zij zonder veel moeite Riga : hun positie aan de Oostzee was daarmede
sterk geconsolideerd. Wat zou hen beletten op te rukken naar Petersburg ?
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Ook aan de andere fronten werd in dezen ongelukkigen zomer nog gestreden.
In Mei deden de Italianen met eenig succes een aanval op het front bij den
Carso; zij maakten zelfs 25 000 gevangenen. Maar het tegen-offensief der
Oostenrijkers van 4 Juni wierp de Italianen weer op hun oude posities terug. In
Augustus werd geleverd wat men den elfden Isonzo-slag pleegt te noemen, op
een front tusschen Tolmino en de Adriatische zee: wel kon de Italiaansche linie
hier tien kilometer worden vooruitgebracht, maar het Oostenrijksche front bleef
toch ongebroken. Evenmin gelukte het offensief van Sarrail op het front van
Saloniki aan den mond van de Tscherna. Een groot succes was de verovering
van Bagdad door de Engelschen in Maart: maar uit den aard der zaak had dit
groote wapenfeit geen onmiddellijken invloed op den toestand op de andere
fronten. Daar was van een doorbraak van het front der centralen nog geen
sprake, niettegenstaande de zeer aanzienlijke verliezen. De juiste methode was
hier stellig nog niet gevonden.
De entente was dus in 1917 nog nergens aan de winnende hand, al kon zij zich
overal handhaven. Het eenige feit, dat zij in haar credit kon schrijven was de
regeling van de Grieksche kwestie. De verhouding was zeer eigenaardig. Griekenland was formeel neutraal. Maar op zijn grondgebied, te Saloniki, had de
entente een bolwerk gevestigd, dat een offensief karakter had tegen de centralen,
met name tegen Turkije en Bulgarije. Het was dan ook niet te verwonderen, dat
de Grieksche neutraliteit meer dan eens door de entente en ook door de Grieken
zelf werd geschonden. Sarrail, die te Saloniki kommandeerde, had meer dan
eens in Thessalia Grieksche ongeregelde troepen gesignaleerd, die Saloniki
zouden kunnen bedreigen. In December 1916 had de Fransche regeering getracht waarborgen voor de veiligheid van Saloniki van het Grieksche gouvernement te verkrijgen: zelfs had zij toen een detachement mariniers in den Piraeus
aan wal gezet, later met nog meer troepen vermeerderd: een scherpe contrOle
werd ingesteld op de spoorwegen, de post, de telegrafie en de politie Toen
koning Konstantijn zich begrijpelijkerwijze bleef verzetten, raadde Sarrail aan
om „mettre hors de cause le roi de Grace et sa dynastie". Maar de regeeringen
der ententelanden waren daarvoor niet gemakkelijk te vinden: Engeland verdacht Sarrail van radicaal-politieke bedoelingen; Italia vreesde voor een al te
grooten invloed van Frankrijk in Athena; Rusland Wilde den Griekschen invloed
op den Balkan niet vergrooten. Maar voor den aandrang van de Fransche
regeering gaven zij ten slotte toe: zoo kon Frankrijk ten slotte in Griekenland
zijn gang gaan. Begin Juni 1917 bezette Sarrail Thessalia. Den ii Juni stelde
de „haut commissaire" der entente Jonnart aan de Grieksche regeering een
ultimatum ter hand, waarin binnen vier-en-twintig uur de abdicatie van koning
Konstantijn wordt geeischt: bij weigering zullen Fransche troepen aan land
worden gezet. De koning onderwierp zich: evenwel teekende hij geen acte van
afstand, maar verklaarde zich alleen bereid het land te verlaten: zijn tweede
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zoon Alexander volgde hem als koning op. Den 26 Juni kwam Venizelos te
Athene aan; hij vormde een nieuw ministerie, waarvan de eerste handeling de
verbreking was der diplomatieke betrekkingen met de centralen. De entente was
niet zeer ingenomen met de method en van hun hoogen commissaris: maar „all's
well that ends well" schreef sir Robert Cecil aan Ribot, den Franschen ministerpresident.
Alles was intusschen nog Lang niet geeindigd. De oorlog te land had in Dm,
zooals wij zagen, niet veel resultaten van beteekenis opgeleverd. Evenmin had
Duitschland zijn doel bereikt met den duikbootoorlog: de berekening der
marinedeskundigen, dat men Engeland in zes maanden zou hebben onderworpen, kwam niet uit. Na de belangrijke resultaten der eerste drie maanden, vielen
die van de latere periode zeer tegen. In Mei 1917 daalde de tot zinken gebrachte
tonnenmaat tot 519 000, tegen 874 000 in April, zooals wij zagen. Het cijfer
stijgt in Juni tot 695 000, daalt in Juli tot 550 000, in Augustus tot 506 000, in
September zelfs tot 351 Dors. Deze terugval kan voor een deel worden verklaard
door de geweldige slijtage van het duikbootmateriaal: na een kruistocht moeten
de onderzeeers op de werf worden nagezien: een groot percentage daarvan is
dus steeds buiten gebruik, eerst kleiner, later veel grooter. Ook werden de afweermiddelen der Britsche marine veel effectiever: in de Noordzee werd een
afsluiting van honderdduizend mijnen aangebracht over een lengte van vierhonderd kilometer; handelsschepen werden door torpedobooten vergezeld, meer
en meer leert men de middelen kennen om de onderzeeers te beluisteren. Dat
alles maakt indruk op de Duitsche marine-autoriteiten, maar niet genoeg om,
den onbeperkten duikbootoorlog te staken. Maar men begon in te zien, dat
evenals de oorlog te land, ook de onbeperkte duikbootoorlog veel Langer zou
kunnen duren dan men oorspronkelijk had geraamd. Men had alleen nog de
hoop, dat deze oorlog de proviandeering der ententelanden en de aanvoer van
oorlogstuig en ammunitie in gevaar zou kunnen en moeten brengen. Maar ook
deze berekening is onjuist gebleken. Want bij deze berekening had men te
Berlijn niet gerekend op het restauratievermogen der entente. Zeer veel nieuwe
tonnage werd gebouwd in Engeland, maar vooral in Amerika ; daar is de koopvaardijvloot in korten tijd verviervoudigd. Bovendien legde Amerika beslag op
de Duitsche schepen in zijn havens, nu de oorlog met Duitschland was verklaard: hetzelfde geschiedde in de havens van Zuid-Amerika. Ten slotte dwong
de Amerikaansche regeering de neutralen hun schepen in de Amerikaansche
havens of te staan voor het goederenvervoer. Zoo kreeg de entente de beschikking over vijfzesde der koopvaardijvloot van de geheele wereld: een tonnemaat
van dertig millioen. Wat zouden de Duitsche duikbooten daartegen kunnen
uitrichten ?
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Defaitisme
In het geheele jaar 1917 waren bijna geen belangrijke beslissingen gevallen:
men was aan het erode van dat jaar eigenlijk even ver als aan het begin. Men
kon dus niet zeggen, dat de militaire en politieke toestand aan weerszijden was
verslechterd. Maar uit den aard der zaak was dat wel het geval met den moreelen
toestand van verschillende volken. Want de voortdurende gewapende strijd, die
wel hopeloos, eindeloos en ten slotte ook doelloos leek, tastte het zelfvertrouwen
en de hoop op de toekomst van de volken aan, niet alleen van de oorlogvoerende
mogendheden, maar ook van de neutralen. Er ontstond een gevoel van moedeloosheid, dat zich openbaarde in defaitisme en in pacifisme in breeden kring.
Sterk werd dat alles bevorderd door de Russische revolutie; in Petersburg kregen
de sovjets steeds meer invloed, ook omdat zij de leuze van Zimmerwald aanhieven: vrede zonder schadevergoeding of annexatie. Overal hebben de linksradicale elementen deze leuze aangeheven; door de militaire situatie kreeg deze
leuze groot gezag.
Natuurlijk was veel van dat alles georganiseerd, ten minste de Russische revolutionnairen hebben het terecht hun belang geacht op het buitenland te werken:
op hun initiatief hebben de Nederlandsche leden van het uitvoerend comite van
de Internationale tegen den 15 Augustus te Stockholm een Internationale socialistische conferentie bijeengeroepen: daar hebben zij de vertegenwoordigers
van de nationale socialistische partijen geconvoceerd. De welgemeende poging
had weinig kans van slagen om den vrede tot stand te brengen: immers de
conferentie was verre van volledig internationaal: natuurlijk kwamen te Stockholm afgevaardigden van de neutrale landen, van Rusland, ook van de centrale
landen. Maar juist daarom weigerden de regeeringen der ententelanden aan
hun eigen sociaal-democraten passen uit te reiken. Een gevolg was, dat de
conferentie mislukte, maar ook, dat overal in de nationale socialistische partijen
het vredesvraagstuk werd behandeld en dat het vandaar werd overgebracht naar
de verschillende parlementen: natuurlijk kwam ook hier weer de scheiding uit
tusschen de socialisten, die internationaal dachten, en die, Welke in de eerste
plaats hun vaderland vooropstelden en het dan ook wilden blijven verdedigen.
Natuurlijk had dat alles ook invloed op de stemming in breede kringen der
bevolking en daardoor ook in het Leger. In Mei 1917 openbaarde zich zoowel
onder de burgerbevolking als onder de militairen een vermoeide, maar daardoor
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wanhopige en verbitterde stemming. In Parijs en in de provincie, met name in het
bekken van St. Etienne begint het in arbeiderskringen te gisten: de arbeiders
klagen over de duurte; inderdaad is de stijging der loonen nog niet in overeenstemming met die der prijzen, vooral der levensmiddelen. In Parijs brak in Mei
een staking uit in de kleedingindustrie, die uitsluitend een loonkwestie betrof.
Veel gevaarlijker was de beweging in de metaalindustrie, ook oi-ndat zij voor
een groot deel oorlogsindustrie was; de vakvereeniging der metaalbewerkers,
die in 1914 nog slechts zevenduizend leden telde, had drie jaar later tweehonderd
duizend; men begrijpt de gevolgen van een agitatie onder deze arbeiders. Zij
willen niet alleen een economische, maar vooral een politieke staking; zij zeggen
in een manifest: „Nous saurons, s'il le faut, nous dresser pour nous unir a nos
camarades de Russie et d'Allemagne dans une action Internationale contre la
guerre de conquete". In Parijs was het in Mei en Juni zeer onrustig; in een-enzestig industrieen werd gestaakt; honderdduizend arbeiders en arbeidsters
legden het werk neer. De regeering durfde niet doortasten; zij wilde evenmin
de confederation generale du travail ontbinden als de 'eiders der beweging gevangen nemen. De regeering wilde niet, zooals zij het uitdrukte, „rompre avec
la classe ouvriere". Inderdaad zijn daardoor ernstige excessen voorkomen: ook
vertoonde de beweging na het eerste elan al spoedig een sterke inzinking.
Eigenlijk veel ernstiger was de krisis in het leger: vooral bij de legers, die in
1917 echec hebben geleden, komen ernstige muiterijen voor. Overal weigeren
militairen weer in de loopgraven af te dalen; zij zenden gedeputeerden naar hun
chefs om dat besluit aan te kondigen. In Soissons willen twee regimenten zelfs
op Parijs los rukken. Gedurende drie weken doen zich overal aan het front
ernstige muiterijen voor. Het is de verdienste van Petain, dat hij de orde weer
heeft hersteld en de gemoederen heeft gekalmeerd. Maar hij heeft harde middelen moeten gebruiken: honderd vijftig doodvonnissen zijn over weerspannige
militairen uitgesproken. slechts drie en twintig daarvan zijn werkelijk uitgevoerd. Maar Petain begreep ook, dat hij den soldaat op andere wijze zijn grieven
moest ontnemen; als Napoleon wist hij, dat de moed van den soldaat voor een
niet gering deel in zijn maag zit: hij regelde opnieuw de proviandeering van
den soldaat, zijn rustpoozen achter het front, de geregelde aflossing door verloven naar huffs en haard — dat alles bevorderde de tevreden gemoedsrust van
den soldaat, ook in de moeilijkste en hardste omstandigheden. Ook op het gedrag
der officieren tegenover hun soldaten werkte de invloed van Petain zuiverend
en beschavend.
Deze maatregelen van den generaal, die zijn militairen kende en geen ding te
gering vond om hun moreel te bevorderen, hebben een zeer gunstig gevolg
gehad: na den io Juni zijn geen muiterijen in het leger meer voorgekomen. Dan
houdt ook de defaitistische invloed van buiten af op, waaraan ook Petain zijn
andacht gaf. Hij constateerde bij het leger een pacifistischen geest, die voorala

DEFAITISIVIE

131

bij de militairen, die van verlof kwamen, werd opgemerkt: blijkbaar waren deze
soldaten stelselmatig door de leiders der vakvereenigingen bewerkt. Intusschen
is tweeerlei duidelijk: vooreerst dat een pacifistische geest, hoe eerbiedwaardig
op zich zelf ook, in een leger niet voegt en daar geen oogenblik kan worden
geduld, met name niet in oorlogstijd. Ten andere waren de genoemde leiders
der vakbonden stellig ter goeder trouw in hun overtuiging aan den oorlog een
einde te kunnen maken door de militairen tot muiterij te bewegen. Dat het
middel evenwel geheel averechtsch was en zeer dicht bij verraad voor den
vijand kwam, is evenzeer duidelijk.
Intusschen is deze moreele krisis van leger en yolk natuurlijk niet zonder
invloed op de politiek gebleven. Den 22 Juli hield Clemenceau, voorzitter der
commissie voor de legerzaken, een fel requisitoir tegen den minister van binnenlandsche zaken; deze, Malvy, zou betrekkingen onderhouden met de revolutionnaire syndicalisten, ook met den anarchist Almereyda, den redacteur van
het felle blad Le bonnet rouge. Eenige weken daarna, den 31 Augustus, moet
Malvy dan ook zijn ontslag nemen. Intusschen hadden de socialisten, in spijt
van alle toegeeflijkheid van de regeering, met haar gebroken. Hun algemeene
raad had den 28 Mei besloten een delegatie naar de socialistische conferentie
te Stockholm te zenden, waarvan reeds boven sprake was. Maar het ministerie
weigerde voor deze delegatie passen of te geven. Dit gaf veel ontstemming: niettegenstaande de persoonlijke tusschenkomst van Albert Thomas, die terecht
van de conferentie van Stockholm geen heil verwachtte, keerde de meerderheid
der socialisten zich tegen de regeering. Den 7 September komt zoo het ministerie
Ribot ten val ; de nieuwe premier, Painleve, behoudt evenwel Ribot als minister
van buitenlandsche zaken: het gevolg is, dat de socialisten weigeren in het
ministerie te treden. Voor de eerste maal, sedert Augustus 1914, wordt een kabinet
gevormd zonder medewerking der socialisten; daarmede is de „union sacree"
midden in den oorlog verbroken.
Ook daardoor staat het kabinet Painleve steeds zeer gevaarlijk: van links wordt
het bedreigd door de socialisten, van rechts door de conservatieven, die een
scherp optreden tegen defaitisten en pacifisten eischen. Er komen intusschen
allerlei schandalen aan het licht : van den depute Turmel, die uit of althans via
Zwitserland geld uit het buitenland heeft ontvangen en die in de gevangenis
sterft; dan van den avonturier Bolo, die van de Deutsche Bank tien millioen
heeft ontvangen om het meerendeel der aandeelen van het Journal op te koopen.
Onder den indruk van deze dingen wordt het ministerie Painleve door een
combinatie van rechts en links omvergeworpen. Het is de eerste en eenige keer,
dat een oorlogsministerie in Frankrijk door de kamer is gedesavoueerd; de tijd
van Clemenceau begint te naderen.
In Engeland doet zich in 1917 dezelfde krisis voor, minder in parlementaire
dan in arbeiderskringen. Een zaak van gewicht was hier de kwestie van de
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dienstplicht. Hoewel het beginsel bij de wet was ingevoerd, waren er op den
algemeenen dienstplicht zooveel uitzondering toegelaten, dat het rendement ver
beneden de verwachting bleef. Zoo was aan de vakvereenigingen het recht gegeven om arbeidskaarten uit te reiken, die den houder vrijstelden van militairen
dienst: natuurlijk werd daarvan misbruik gemaakt. Maar in het voorjaar van
1917, toen aan de Somme zulke zware verliezen waren en nog werden geleden,
werd het privilege der vakvereenigingen ingetrokken en werd de beslissing over
de vrijstelling in de handen der autoriteiten zelf gelegd. Zoo gingen tal van
arbeiders nu ook naar het front, ook uit de oorlogsindustrie: zij werden door
anderen, ook door vrouwen vervangen. Dat alles gaf aanleiding tot veel ontevredenheid en protest, zelfs tot een zeer uitgebreide werkstaking: in Mei
hadden meer dan 23o 000 mannen den arbeid neergelegd, ook in de metaalnijverheid, zelfs in de oorlogsindustrie. Na slappe onderhandelingen wordt de
vrede met de regeering gesloten: maar de arbeiders kregen hun arbeidskaart
toch niet terug.
In Italie was de openbare meening over den oorlog evenmin eensgezind ge weest als de parlementaire stemming. Ook hier was al spoedig de socialistisch e
partij unaniem tegen den oorlog. Ook in katholieke kringen verklaarde men zich
zeer beslist pacifistisch: men sluit zich dan ook gaarne aan bij den vredesbood schap van den Paus van 14 Augustus 1917. Ook onder de liberalen waren velPn
tegen den oorlog; hier werkte de invloed van den ouden Giolitti nog altijd achter
de schermen. Onder dien indruk heerschte er in breede kringen van Ita lie
een steeds toenemende ontevredenheid; de geringe successen op het oorlogsterrein werkte ciPartoe in niet geringe mate mede: ook de duikbootoorlog deed
Italie, dat zijn steenkolen en zijn graan van buiten of moet betrekken, zeer veel
kwaad. In den zomer kwamen op verschillende plaatsen onlusten voor, die alleen
met geweld konden worden bedwongen. Tegenover deze bewegingen in haast
alle provincien stond het ministerie Boselli niet sterk. Tegen die slappe politiek
stond in dezen tijd een groep op, die zich de fascio noemde en die in dezen tijd
van krisis en gevaar een sterke regeering eischte. Maar voorloopig kon deze
groep nog weinig uitrichten.
Men zou verwachten, dat de moreele depressie in Engeland, Frankrijk en
Italie, om van Rusland niet te spreken, sterkend zou hebben gewerkt op het
moreel in de centrale landen, de hoop op de definitieve overwinning moest ,
vooral in Duitschland, wel aangroeien en de natie sterken in den vasten wil om
den oorlog voort te zetten. Maar het tegendeel is waar: ook bier besloop onder
den invloed van den materieelen nood de oorlogsmoeheid de gemoederen: men
ziet ook de geringe resultaten van den duikbootoorlog en ziet weinig uitkoms t
meer; men verlangt zelfs een aannemenlijken vrede, als een algeheele overwinning toch niet meer te verkrijgen is. Ook een moreele krisis dus bier, waarvan de beginselen zich reeds in April 1917 vertoonen. Groote moeilijkheden
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waren er met de voedselvoorziening, ook in verband met den slechten aardappeloogst van het vorige jaar: een strenge winter belemmerde het geregelde vervoer
der levensmiddelen. De rantsoenen per hoofd der bevolking moesten worden
verminderd. Het succes der Russische revolutie maakte bovendien de onafhankelijke socialisten overmoedig: zij nemen de leuze over van den vrede zonder
annexaties. Stakingen braken ook in Duitschland uit, zelfs in de oorlogsindustrie:
op een moment hadden 125 000 arbeiders den arbeid neergelegd. Maar hier
trad de regeering krachtig op : in weinig dagen was de staking bedwongen.
Maar de regeerings-socialisten blijven in deze bewegingen, waarin zij de
hand der onafhankelijken erkennen, aanleiding vinden om op politieke hervormingen aan te dringen. Hun aanvoerder Scheidemann eischte de democratiseering van den staat, die zou aanvangen met de invoering van het algemeen
kiesrecht in Pruisen. Ook wilde hij voor den vrede werken: in een interpellatie
in den rijksdag op 25 Mei 1917 vraagt hij van de regeering om haar oorlogsdoeleinden openlijk bekend te maken; bij voorbaat protesteerde hij tegen alle veroveringen door het Duitsche rijk: dus ook een vrede zonder annexaties. Daartegen stond de rijkskanselier Bethmann-Hollweg aarzelend en dus zwak. Hij
moist, dat de Keizer niets wilde weten van den invoering van het algemeen
kiesrecht in Pruisen en meende dus te kunnen volstaan met den vorst de befaamde Paaschboodschap te suggereeren; daarin stond duidelijk te lezen, dat na
de opofferingen door het geheele yolk in den oorlog gebracht geen sprake meer
kon zijn van handhaving van het klassenkiesrecht in Pruisen: een wet zal na den
oorlog het directe en geheime kiesrecht invoeren; van algemeen kiesrecht werd
niet gesproken. Wat de oorlogsdoeleinden betreft, verklaarde de kanselier in
den rijksdag terecht, dat de tijd nog niet was gekomen om deze aan te geven.
Maar in een brief aan Hindenburg van Juni verklaarde de kanselier zich voor een
„Verstandigungsfrieden", een vrede door overleg.
Tegen deze politick nu, die zij als een onvergeefelijke zwakheid beschouwden,
kwamen Hindenburg en Ludendorff in fel verzet. Zij betreurden zelfs de
Paaschboodschap, maar bestreden beslist den vrede door overleg. De ontevredenheid van het Duitsche yolk met den gang van zaken konden zij billijken,
maar de fout lag bij de regeering, die in haar organisatie en vooral in haar geestelijke kr acht te kort schiet. In een brief van 27 Juni heeft Hindenburg deze inzichten aan den Keizer uiteengezet. Van deze zijde was dus Bethmann-Hollweg
ernstig bedreigd, toen de rijksdag in het begin van Juli 1917 opnieuw bijeenkwam. De sociaal-democraten achtten de gelegenheid gunstig om hun wenschen
door te zetten, nu de regeering nieuwe kredieten aanvroeg voor den oorlog. Zij
vonden steun bij het centrum. Reeds den 6 Juli liet de centrumleider Erzberger
zich in de geheime zitting van de centrale commissie van den rijksdag zeer scherp
uit over de geringe resultaten van den duikbootoorlog; in Januari heeft de marinestaf beloofd, dat men binnen zes maanden Engeland op de knie zou hebben,
Wereldoorlog 1 1
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er is niets van terecht gekomen ; Duitschland heeft nu ook nog met Amerika te
strijden gekregen ; in een jaar is de publieke schuld met vijftig milliard mark
aangegroeid: hoe ook de uitkomst van den oorlog moge zijn, het Duitsche yolk
zal geruineerd zijn. Het wordt dus tijd volgens Erzberger om den vrede te
zoeken; de eerste stap daartoe is het bekend maken der Duitsche oorlogsdoeleinden op den grondslag van 1914. Een vrede dus zonder annexaties, waarop
katholieken en socialisten zich kunnen vereenigen.
Deze twee partijen vormen samen de meerderheid van den rijksdag. De rijkskanselier verzet zich niet tegen die meerderheid; hij vraagt alleen, dat men de
regeering de handen niet zal binden door een publieke resolutie. Maar deze
bemiddelende houding brengt het conflict van den rijkskanselier met het hoofdkwartier tot rijpheid: Hindenburg en Ludendorff dreigen met ontslag, als de
rijkskanselier mocht worden gehandhaafd. Bethmann Hollweg heeft de steun
van den rijksdag evenmin: Erzberger en Scheidemann willen een nieuwen man
voor de uitvoering van hun denkbeelden. En wanneer dan kolonel Bauer als
gedeputeerde van het hoofdkwartier in Berlijn komt, vindt hij dadelijk steun bij
den kroonprins. De Keizer moet wel toegeven : den 12 Juli 1917 ontvangt de
rijkskanselier zijn ontslag.
De keuze van den opvolger was zeer bezwaarlijk: de rijksdag wil natuurlijk
iets geheel anders dan de generale staf: de eene wil den oorlog beeindigen, de
andere Bien met sterke kracht doorzetten. Hindenburg en Ludendorff zijn
evenwel meester van de situatie ; daar de Keizer tot geen prijs een nieuwen ambtsduur van von Billow wil, stellen zij een geheel nieuwen man voor, Michaelis,
die dan ook als rijkskanselier optreedt. Hij was een ambtenaar zonder gezag,
zonder programme, die dan ook in het geheel niets heeft uitgericht. Al dadelijk
kon hij niet verhinderen, dat de rijksdag den 19 Juli met groote meerderheid de
befaamde vredesresolutie aannam. Deze resolutie sprak uit, dat de rijksdag een
vrede wenschte van verzoening, van duurzame goede verstandhouding tusschen
de volken. Met zulk een vrede zijn volkomen in strijd met geweld verkregen
veroveringen, geweldmaatregelen van politieken, economischen en financieelen
aard.
Scherper veroordeeling van de Duitsche oorlogsmethoden was moeilijk denkbaar: de resolutie was bovendien het bewijs, dat de Duitsche openbare meening
aan een Duitsche overwinning begon te wanhopen. Maar de terminologie van
dezen vrede zonder annexaties waren vaag genoeg om er allerlei onder te
brengen. Is een militaire en economische contrOle van Belgie of de vazalleering
der Baltische staten een verovering en een annexatie ? Al dadelijk sprak Michaelis
het nit, dat geen vrede mogelijk zou zijn, die niet voor eeuwig de veiligheid der
Duitsche grenzen waarborgde: zoo meende hij binnen het kader der rijksdagresolutie te zijn, ten minste, zooals hij die opvatte. Zoo bleef deze resolutie een
vaag gebaar, een slag in de lucht; niet in den rijksdag werd over de toekomst van
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het Duitsche rijk beschikt, maar in het hoofdkwartier. Daar zag men spoedig,
dat men aan Michaelis niets had; wanneer de rijksdag hem over de muiterijen
op de werklooze vloot lastig valt, neemt hij haastig zijn ontslag. Weer benoemt
de Keizer den 26 October een man van het tweede plan tot rijkskanselier, den
Beierschen staatsman Von Hertling, die het ten minste een jaar op zijn kwaden
post heeft uitgehouden. Wij moeten opmerken, dat de rol van den Keizer niet
alleen op politiek, maar ook op militair gebied meer en meer zijn beteekenis
verliest: invloed heeft hij niet meer; de militaire en daardoor ook de politieke
situatie werd geheel beheerscht door Hindenburg en Ludendorff, vooral door
den laatste. Hij was een man van groote bekwaamheid, maar van niet minder
groote halstarrigheid en stijfhoofdigheid; zonder hem zou Duitschland een
goeden vrede hebben kunnen sluiten, toen het nog tijd was: zonder hem zou de
val van het Duitsche rijk veel minder treffend en vooral minder pijnlijk zijn
geweest.
In Oostenrijk-Hongarije was de toestand nauwelijks vaster dan in Duitschland.
De jonge Keizer wil het goede; hij heeft een programme, maar heeft niet de
kracht het uit te voeren. Hij verzachtte het despotische bestuur in Oostenrijk;
hij heeft den chef van den generalen staf, Conrad von Hätzendorff, zijn demissie
gegeven; hij luisterde gaarne naar den verstandigen raad van zijn kabinetchef,
Von Polzer-Hodlitz: van dezen ging de goede raad uit om zoo spoedig mogelijk
aan den oorlog, die tot geen enkel gunstig resultaat meer kon Leiden, een einde
te maken, desnoods tegen Duitschlands uitgesproken wil in. Ook Wilde de
Keizer een grondige hervorming of Bever reconstructie van den Oostenrijkschen
staat, op Welke wijze, stond hem nog niet duidelijk voor den geest. Maar ook
hier werkte de invloed der Russische rev olutie, die Czechen en Zuidslaven
bemoedigde tot een openlijke declaratie van hun wenschen en grieven: in Juli
wordt zelfs een overeenkomst geteekend tusschen Kroaten en Dalmatiers ter
eene en Serviers ter andere zijde, het pact van Korfoe, dat de grondslagen vast-.
legde van den lateren Zuidslavischen staat. Er zijn dus reeds nu ernstige symptomen van ontbinding der monarchie, waartegen de Keizer vrij machteloos
staat: hij kon althans de mannen niet vinden, die den veiligen weg uit de benauwende verwarring kunnen aanwijzen en opgaan.
Noch in Oostenrijk, noch in Hongarije bestaat een sterke positieve leiding. In
Oostenrijk regeerde sedert December 1916 het kabinet Clam-Martinitz; het
volgde een verzoeningspolitiek, zonder natuurlijk aan de wenschen der nationaliteiten te kunnen voldoen. In Juni 1917 werd het ministerie over de begrooting
ten val gebracht: het nieuwe kabinet Seidler beproefde nog meer verzoening
door alle politieke veroordeelden amnestie te verleenen, behalve dan Masaryk
en Benesj, die naar het buitenland waren gevlucht. Maar deze amnestie brengt
weer nieuwe ontevredenheid. Nadat de Keizer getracht heeft een kabinet te
vormen uit alle nationaliteiten, bleef er geen andere uitweg dan de bevestiging
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van Seidler aan het hoofd der regeering, een voortreffelijk ambtenaar, maar
geen regent in hopeloos verwarde tijden: zijn ministerie leeft dan ook eigenlijk
van dag tot dag.
Ongetwijfeld was er meer vastheid in de regeering van Hongarije. Nog altijd
was graaf Steven Tisza minister-president, haast dictator. De oppositie, die
sours felle vormen aannam, begon hervorming van het kiesrecht te eischen, zelfs
algemeen stemrecht: deze oppositie vond steun bij den Keizer-koning, die zelfs
de hoofden van die oppositie den 22 Maart bij zich ontving. De koning kwam
daarna zelf naar Boeda-Pest: hij stelde Tisza den eisch het kiesrecht althans uit
te breiden. Tisza weigerde: hij wilde de Hongaarsche kamer niet doen zinken
tot het peil der Oostenrijksche: den 21 Mei vraagt hij als protest en bedreiging
ook zijn ontslag. Dat was een overwinning van koning Karel, maar een Pyrrhusoverwinning: want Tisza was ongetwijfeld de knapste politieke kop van Hongarije en hij had de meerderheid der kamers achter zich. Zoo konden noch Esterhazy noch Wekerle een sterke regeering vormen: zij bleven afhankelijk van Tisza
en zijn meerderheid. En tot een staatsgreep durfde de koning niet overgaan,
omdat hij toch ook Hongarije weer noodig had ten bate van Oostenrijk. Want
voor zijn voedselvoorziening was Oostenrijk geheel afhankelijk van Hongarije,
dat van zijn rijken graanvoorraad slechts bij mondjesmaat aan Oostenrijk wilde
afstaan, natuurlijk uit vrees zelf in moeilijkheden te komen, hetgeen wel zeer hard
voor het hongerende Oostenrijk was. Men vraagt zich af, waarin nog de samenwerkende eenheid tusschen Oostenrijk en Hongarije bestond. In ieder geval
wer er oorlogsmoeheid in beide landen.
Oorlogsmoeheid was er ook zeer sterk in Rusland. Wij spraken van het mislukte offensief van Broessilov. Maar reeds vroeger was het duidelijk, welken
koers de zaken in Rusland namen. De regeering was verdeeld en daardoor zwak
en Miljoekov sprak met twee monden tot Rusland en tot de entente. Toch was
het teen reeds zeker, dat die partij zou winnen, die den vrede aan Rusland zou
beloven. Die partij nu stond gereed. Den 16 April kwamen te Petersburg de
leiders der extreme socialisten, de bolsjewisten, aan: Lenin was hun hoofdman.
Zij hadden geruimen tijd in Zwitserland in ballingschap gewoond en hadden nu
van de Duitsche regeering verlof weten te krijgen our door Duitschland naar
Rusland te reizen, in een geplombeerden wagen, ten einde ieder contact met de
bevolking onmogelijk te maken. De Duitsche regeering van toenmaals heeft
daardoor een zware verantwoordelijkheid op zich geladen, waarvoor zij trouwens
later zelf zwaar heeft moeten boeten.
De komst van Lenin had tweeerlei gevolg. Vooreerst wierp hij onmiddellijk
de vredesleuze in de arbeidersbevolking van Petersburg. Vervolgens verscherpte
hij daardoor de verdeeldheid in de regeering: Kerensky en Miljoekov kwamen
nu zeer fel en heftig tegenover elkander te staan. Op het sterke aandringen van
Kerensky zond Miljoekov een circulaire aan de bondgenooten, dat Rusland
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besloten was tot geen enkele uitbreiding van grondgebied door den oorlog over
te gaan: ook hier dus de vrede zonder annexaties. Maar de minister herhaalde
evenwel in een geheim schrijven, een „note explicative", zijn vorige verzekering,
dat Rusland den oorlog tot de definitieve overwinning zou voortzetten „et
d'o bserver les obligations prises vis-à-vis des allies". Daartegen nu kwam de
Petersburgsche sovjet in verzet: Lenin riep het yolk op om de regeering omver
te werpen en de macht aan de sovjets te brengen. Den 4 Mei komt het yolk in
beweging: maar het gelukte de regeering met behulp van troepen uit TsarskojeSelo het oproer te bedwingen. Toch was ook daardoor de positie van Miljoekov
onhoudbaar geworden: den 15 Mei moest hij zijn ontslag nemen. De leiding
der regeering kwam nu aan Kerensk y, den minister van oorlog. De nieuwe
minister van buitenlandsche zaken, Teretschenko, sloot zich nauw bij hem aan.
Reeds den 19 Mei zond deze minister een nieuwe circulaire aan de ententemogendheden, waarin hij wel ieder denkbeeld van een afzonderlijken vrede
verwerpt, maar toch uiting geeft aan zijn wensch om zoo spoedig mogelijk een
vrede te sluiten „sans annexions ni indemnites, sur la base du droit des peuples
a disposer d'eux-memes". Dat was voor de westersche mogendheden Lang niet
onbedenkelijk. Wel gaf de Russische regeering bij een nota van 13 Juni aan de
bondgenooten te kennen, dat zij zou vasthouden aan het verdrag van 5 September 1914, maar tegelijk werd het denkbeeld geventileerd van een conferentie der
geallieerden tot een herziening der oorlogsdoeleinden in den zin van een vrede
zonder annexaties. Wat verstaat men daaronder ? Moet Frankrijk dus afzien
van Elzas-Lotharingen, kan Engeland de Duitsche kolonien, die het had veroverd, niet behouden ?
Het zijn deze vragen, die de moreele depressie van volkeren en regeeringen
nog verzwaren.

HOO FDS TUK XV

Nieuwe vredespogingen
a; moreele -depressie der volken werd natuurlijk veroorzaakt door de zware
zorgen en lasten van den oorlog en zeer bevorderd door de geringe resultaten,
die ondanks zeer pijnlijke opofferingen konden worden bereikt. Het sterke enthousiasme van den eersten oorlogstijd was geheel verdwenen; er was niets
meer over van de trotsche zekerheid der overwinning. De oorlog werd, in spijt
van de ontzettende verliezen, voortgezet door de werking van de wet der traagheid, die men even goed traditie als sleur kan noemen. Een ieder deed zijn plicht,
en velen meer dan dat, maar toch meer omdat het moest dan omdat men Wilde.
Van zelf bracht die geestelijke depressie en moreele inzinking den wensch naar
vrede naar boven. Maar juist het onzekere van den toestand maakte den vrede
zoo moeilijk. De vrede zonder annexaties was ongetwijfeld wel een schoon ideaal:
eigenlijk haakte iedereen naar het herstel van den toestand van 1914. Maar de
geschiedenis gaat nu eenmaal niet terug: reactie is even onmogelijk als restauratie, hoe dikwijls men deze termen in het politieke spraakgebruik ook moge
aanwenden. Maar toch kon iedereen wel begrijpen, dat herstel van den vooroorlogschen toestand onmogelijk was geworden: het was stellig even ondenkbaar,
dat men zijn verliezen erkende als dat men zijn verwachtingen en ook zijn idealen opgaf.
Zoo was de vrede in 1917, hoe vurig ook door alien gewenscht, toch stellig
onmogelijk. De diplomatie weet dat natuurlijk zeer goed; niettemin zou zij haar
plicht verzaken, zoo zij ook slechts een enkele gelegenheid zou verzuimen om
tot een vrede te komen. Daarbij kwam, dat sommige landen als Rusland bepaald
tot elken prijs vrede wenschten, andere, zooals Oostenrijk, dezen vrede onvoorwaardelijk noodig hadden, op gevaar van niet Langer te kunnen bestaan. Het ligt
dus voor de hand, dat de verschillende regeeringen en de diplomatie hun uiterste
krachten inspanden om den vrede te bevorderen, zoo mogelijk tot stand te
brengen, in ieder geval de mogelijkheid daartoe open te houden. Zou het ten
slotte toch niet mogelijk blijken met eenigen goeden wil een vrede door overleg,
zonder schadevergoeding of annexaties tot stand te brengen ? Van April tot
October 1917 zijn er voortdurend pogingen gedaan om tot een aannemelijken
vrede te komen; allerlei tusschenpersonen hebben hun uiterste krachten ingespannen om de regeeringen tot elkander te brengen. Maar het bleek uiterst
moeilijk tot een overeenkomst te komen, eigenlijk niet, omdat de gestelde voor-
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waarden zoo bezwaarlijk waren, maar boven alles, omdat men elkander in het
geheel niet vertrouwde en achter ieder vredesvoorstel arglist en bedrog zocht en
vreesde. Daarbij moet worden opgemerkt, dat zeer veel onbevoegden zich ook
van het vredeswerk trachtten meester te maken, sours uit waarachtige behoefte
om het menschdom nuttig te zijn, maar ook dikwijls om interessant te zijn en
om een rol te spel en op het groote wereldtooneel. Het staat bovendien ook wel
vast, dat onder deze tusschenpersonen er ook waren, die met een bepaalde
opdracht of althans onder medeweten van officieele personen hun taak hebben
verricht, personen, die nuttig werk konden doen, maar ook even goed konden
worden gedesavoueerd, als de zaken waren misgeloopen. En natuurlijk was er
dikwijls nauw verband tusschen vredespoging en spionnage zoowel persoonlijk
als zakelijk.
Na wat in het vorige hoofdstuk is gezegd, is het begrijpelijk, dat Oostenrijk in
de vredespogingen van 1917 een belangrijke rol heeft gespeeld: zoowel de Keizer
als de regeering, zoowel de vertegenwoordigingen als de volken zelf hadden in
dat jaar reeds den sterken indruk gewonnen, dat de overwinning onmogelijk
was, dat de oorlog veel te zware offers eischte en dat een doorgaan op den ingeslagen weg op niet anders dan verderf en ondergang kon uitloopen: vrede was
dus voor Oostenrijk niet alleen gewenscht, maar zelfs absoluut noodzakelijk:
niet alleen de welvaart, maar het bestaan der monarchie hing ervan af. Het gevaar was des te grooter, nu de Vereenigde Staten in het voorjaar van 1917 in
den oorlog waren getreden: van dat oogenblik af was de nederlaag der central en
beslist.
Wie goed zag, kon dat dadelijk constateeren. Zoo begreep het ook Keizer
Karel, die al spoedig na zijn troonsbeklimming het gevoel had door het verbond
met Duitschland naar een onvermijdelijken ondergang te worden medegesleept.
Hij verdroeg moeilijk de arrogantie van den Duitschen Keizer en van de Duitsche
militairen; ook daarom vreesde hij niets zoozeer als een schitterende Duitsche
overwinning, die Oostenrijk tot den gehoorzamen client van het Duitsche rijk
zou maken. Maar ook was het zeer gevaarlijk in de nederlaag van Duitschland
te worden betrokken. De eenige uitweg was de vrede met de entente, als het kon,
in verbinding met Duitschland, maar als het moest, desnoods ook zonder en dus
tegen het rijk in. Deze keizerlijke inzichten waren in Frankrijk en Engeland niet
onbekend; ook was men daar niet ongeneigd erop in te gaan, namelijk op een
afzonderlijken vrede met de dubbelmonarchie: want voor hen was Duitschland
de eenige ware vijand, die tot elken prijs moest worden verdelgd. Een vrede van
Oostenrijk met Engeland en Frankrijk ware ook wel te bemiddelen geweest.
Maar anders was het met Italie, Servie en Roemenie. Voor hen was Oostenrijk
de gehate vijand, die nu of nooit moest worden ten onder gebracht , alle drie
hoopten op compensatie voor den oorlog en zijn zware lasten door annexatie
van gebiedsdeelen der monarchie: een vrede zonder annexaties met Weenen
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was dus voor hen onaannemelijk. Bovendien had de entente zich in haar nota
van io Januari 1917, waarin haar vredesvoorwaarden waren opgesomd, krachtig
uitgesproken voor de rechten der nationaliteiten in Oostenrijk: hoe zou zij nu
een „blanken" vrede met de monarchie kunnen sluiten ?
Het is dus begrijpelijk, dat Oostenrijk, toen het den vrede zocht, zich in de
eerste plaats richtte tot Frankrijk. Op een ontwijfelbare suggestie uit Weenen
hebben de prinsen Sixte en Xavier van Bourbon-Parma, broeders van Keizerin
Zita, zich voor deze onderhandeling beschikbaar gesteld. Beide waren officieren
in het Belgische Leger en streden dus aan de zijde der entente. Zij konden zoo
in betrekking komen tot president Poincare, met Wiens machtiging zij de reis
naar Weenen ondernamen. Tweemaal zijn zij door Zwitserland naar Oostenrijk
gereisd; tweemaal, den 23/24 Maart en 8 Mei 1917 hebben zij een onderhoud
met den Keizer, hun zwager en met den kanselier Czernin gehad, tweemaal
hebben zij rapport uitgebracht aan president Poincare en aan den president van
den ministerraad, Ribot.
Van hun eerste bezoek aan Weenen hadden de prinsen een eigenhandigen
brief van den Keizer medegebracht, die de voorwaarden opsomt, waaronder
Oostenrijk bereid zou worden bevonden om vrede met de entente te sluiten.
Belgie „doit titre retablie entierement dans sa souverainete". Datzelfde moet
met Servie gebeuren, dat bovendien „un ace& equitable et naturel a la mer
Adriatique" zal verkrijgen, onder voorwaarde evenwel, dat het op zijn grondgebied iedere actie en agitatie staakt en verhindert tegen de monarchie. Over de
eischen van Italie wordt in den brief niet gesproken, maar wel over ElzasLotharingen, waarvan de Keizer zegt: „J'appuierai par tons les moyens et en
usant de toute mon influence personelle aupres de mes allies les justes revendications francaises au sujet de l'Alsace- Lorraine". Op deze grondslagen vroeg
de Keizer de instemming van Engeland en Frankrijk, teneinde zoo een grondslag te vinden voor „des pourparlers officiels".
Deze grondslagen zouden door Engeland en Frankrijk kunnen worden aanvaard, vooral omdat daarmede Duitschland en Oostenrijk werden gescheiden.
Maar het was noodig om te weten te komen, Welke opofferingen Oostenrijk zich
zou willen getroosten ten bate van Italie; daarover was in den brief van den
Keizer niet gesproken. Het moge trouwens worden opgemerkt, dat de Oostenrijks ehe vredesvoorwaarden voornamelijk ten koste van het Duitsche rijk liepen en
dat Oostenrijk zelf eigenlijk geen enkele opoffering aanbood. Daarnaar informeerden dus de prinsen in hun tweede onderhoud met den Keizer op den 8 Mei.
Daarop gaf de Keizer in een tweeden eigenhandigen brief geen antwoord; hij
geeft alleen in wage termen te kennen, dat een vrede van Oostenrijk met Engeland
en Frankrijk gemakkelijk te krijgen zal zijn. Daaraan was toegevoegd een nota
van graaf Czernin, waarin hij de vraag stelt, in hoeverre de westersche mogendheden bereid zijn „l'integrite de la monarchie" te erkennen; hij zou wel bereid
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zijn aan Italie eenig gebied af te staan, maar alleen op grond van een roiling. Op
deze grondslagen zal Oostenrijk kunnen „entrer en conversation avec ses allies".
Uit deze brieven blijkt duidelijk, dat Keizer Karel geen afzonderlijken vrede
heeft voorgesteld, maar een algemeen traktaat, waarin dos ook Duitschland zou
worden betrokken. Inderdaad zijn in dezen tijd ook onderhandelingen gevoerd
over de oorlogsdoeleinden, zonder dat evenwel Weenen Berlijn op de hoogte
heeft gesteld van de onderhandelingen van de prinsen van Bourbon. Daar staat
evenwel tegenover, dat prins Sixte verzekert, dat het doel van den Keizer een
afzonderlijke vrede is geweest. Maar wij weten ook, dat Czernin een poging
heeft gedaan om de Duitsche regeering te winnen zoo al niet voor een geheelen,
dan toch voor een partieelen afstand van Elzas-Lotharingen: daarvoor hood
Oostenrijk aan Duitschland een stuk van Russisch Polen aan. Het ligt wel voor
de hand, dat dit niet zeer nobele aanbod door Duitschland is afgeslagen: daarmede was wel de vrede onmogelijk geworden.
Maar niettemin nam de entente het Oostenrijksche aanbod zeer ernstig op.
„C'est la paix", moet Lloyd George hebben gezegd, toen hij den brief van
Keizer Karel onder de oogen kreeg. Ook Poincare meende, dat althans een
vrede met Oostenrijk nu mogelijk was, waardoor een Duitsche nederlaag mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk werd: het zou immers mogelijk worden Duitschland
ook van het zuiden uit aan te vallen. Ook prins Sixte meende met een conceptvrede met Oostenrijk te doen te hebben. Die overtuiging was zoo sterk, dat hij
in zijn Fransche vertaling van de nota van Czernin van 9 Mei de woorden „sa
paix separee" inlascht, die in het origineel niet zijn te vinden. Maar zelfs als
dat joist is en het de bedoeling van den Keizer was een eigen vrede met de
entente te sluiten, dan rijst toch de vraag, of die vrede mogelijk was. Met
Engeland en Frankrijk, die geen enkel geschilpunt met de monarchic hadden,
stellig wel. Maar ook met Italie, wanneer het met ledige handen uit den oorlog
werd heengezonden ? Over dit punt hebben Ribot en Lloyd George den 19 April
te St. Jean de Maurienne een onderhoud gehad met den Italiaanschen minister
van buitenlandsche zaken Sonnino. Zoodra de beide ministers aan Sonnino
in bedekte termen het Oostenrijksche aanbod hadden medegedeeld, wees deze
dat dadelijk af: zonder een der voordeelen, die aan Italie bij het traktaat van
Londen van 26 April 1915 zijn verzekerd, kon Italie onmogelijk vrede sluiten:
men zou dan gevaar loopen om „rejeter 1'Italie dans les bras de l'Allemagne."
In ieder geval zou Italie eenig bezit uit den oorlog moeten winnen, Trentino
in ieder geval en zoo mogelijk ook de Dalmatische eilanden. Ook deze aanvraag
hebben de prinsen bij hun tweede bezoek aan Weenen aan den Keizer gedaan.
Maar Czernin Wilde daaraan alleen denken tegen een compensatie: die zou evenwel zeer moeilijk zijn te vinden.
Daarmede was eigenlijk de zaak afgedaan. Ribot, Wien men die mislukking
m eer dan eens heeft verweten, kan stellig wel in dezen slordige inactiviteit
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worden ten Taste gelegd. Maar de hoofdzaak is toch, dat Italie weigerde op de
Oostenrijksche aanbiedingen in te gaan op grond van het traktaat van 26 April
1915. Men kan de zaak ook anders opvatten: men kan ook zeggen, dat zelfs als
Oostenrijk aan de Italiaansche eischen had toegegeven en op dezen grond de
vrede gesloten was, dan was dat alles nog slechts half werk. Want vooreerst zou
Italie zich dan wel van de entente hebben losgemaakt. En zou men dan Oostenrijk hebben kunnen winnen voor een actie tegen Duitschland ? Het is niet waarschijnlijk, dat Keizer Karel met al zijn bezwaren en zelfs afkeer van Duitschland,
ooit zou te winnen zijn geweest voor een aanval op het rijk en dat nog wel met
zeer veizwakte krachten. Ook hierom moesten de onderhandelingen mislukken;
ook hierom hadden de latere besprekingen van Armand en Revertera in Fribourg
in Zwitserland geen eigenlijken grond.
De Duitsche regeering droeg, door den minister Czernin zelf, kennis van de
onderhandelingen van de prinsen van Bourbon. Dat was voor Naar een ernstige
waarschuwing, dat Oostenrijk den oorlog moede was en aan een afzonderlijken
vrede dacht. Geen wonder, dat de Duitsche regeering deze mogelijkheid onder
de oogen zag: den 23 April had Bethmann-Hollweg te Kreuznach daarover een
ernstig onderhoud met Hindenburg en Ludendorff. Zeer merkwaardig zijn de
punten, die hier als mogelijke vredesvoorwaarden zijn vastgelegd en die bewijzen, hoezeer Duitschland zich nog als den overwinnaar gevoelde en hoe weinig
een vrede zonder annexaties in de bedoeling der dirigeerende persoonlijkheden
lag. In het oosten zou het Duitsche rijk Koerland en Litauen tot aan Riga inlijven: Polen zou in een snort vazaliteit van het rijk komen. Oostenrijk zou een
deel van Servie en de grootste helft van Roemenie krijgen. Als compensatie
voor het verlies van Polen zou Rusland Oost-Galicie en Moldavie tot aan de
Sereth mogen annexeeren. In het westen zou Belgie onder militaire contrOle
van Duitschland blijven ter voorbereiding van een politieke en economische
alliantie: Luik en de Vlaamsche kust zouden negen-en-negentig jaar in Duitsche
pacht blijven. Aan Frankrijk zou een rectificatie van de grens van Elzas-Lotharingen kunnen worden toegestaan, tegen afstand van het bekken van BrieyLongwy aan Duitschland.
Er was natuurlijk niet de minste kans, dat de entente deze of dergelijke voorwaarden ooit zou aannemen. Toch meende de Duitsche regeering, dat zij op
dezen grondslag een poging kon doen bij Frankrijk en ook bij Rusland. Baron
von der Lancken, directeur van de politieke afdeeling van het Duitsche generaalgouvernement te Brussel, werd gemachtigd zich te wenden tot Briand, dien hij
uit zijn Parijsche loopbaan als legatie-secretaris kende. Direct contact werd
niet gezocht, maar door tusschenpersonen toch wel bereikt. Von der Lancken
kon een deel van den Elzas beloven; Briand stelde daartegen, dat alleen door de
teruggave van Elzas-Lotharingen een vrede met Duitschland bereikbaar was.
Of Von der Lancken dit goed heeft gevat, is niet zeker: in ieder geval werden
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de onderhandelingen voortgezet. Zij kwamen zelfs zoover, dat op den 22 September een onderhoud tusschen de beide staatslieden werd overeengekomen
in Zwitserland. Von der Lancken wilde onderzoeken, hoever Briand zou willen
gaan. Briand had den indruk, dat Duitschland ernstig den vrede wilde en dan
ook wel bereid zou zijn Elzas-Lotharingen terug te geven, onder voorwaarde, dat
de republiek afstand deed van alle aanspraken op den linker Rijnoever en geen
economischen boycot toepaste op Duitschland na den vrede. Maar van dit
onderhoud is niets gekomen. Op het punt naar Zwitserland te vertrekken, lichtte
Briand Ribot over zijn plannen in; zooals te verwachten was, ried deze hem ernstig
of op de aanbiedingen van Von der Lancken in te gaan, noch de zaak noch de
man was geheel te vertrouwen. Van deze meening waren ook de Fransche en de
Engelsche regeeringen. Onder Bien indruk gaf Briand zijn poging op, die trouwens stellig op niets zou zijn uitgeloopen: niemand dacht in 1917 in Duitschland
aan den afstand van het rijksland aan Frankrijk. Maar ook niemand dacht er in
Frankrijk aan om dezen eisch op te geven. Het is zeker niet door deze wat naieve
vredesonderhandeling, dat Briand in 1926 den Nobelprijs voor den vrede heeft
verworven.
Beter scheen de mogelijkheid van een vrede te verwezenlijken met Rusland.
Hier was de vredesbeweging inderdaad zeer sterk geworden: het ontslag van
Miljoekov was daarvan een duidelijk symptoom: de mogelijkheid van een afzonderlijken vrede van Rusland met de centralen kreeg meer en meer vasten
vorm. Er deed zich een gelegenheid voor, althans om Rusland te polsen. De
Zwitsersche socialistische gedeputeerde Grimm, een der ijverigste leden van
het comite van Zimmerwald, was naar Rusland gekomen om daar propaganda
te maken voor den vrede ; hij had met Lenin geconfereerd en had een onmiddellijken wapenstilstand aangeraden. Den z6 Mei deelde hij aan Hoffmann,
chef van het politiek departement te Bern, zijn indrukken van Rusland mede.
Hoffmann gaf ze den 3 Juni door aan de Duitsche regeering en gaf daarvan
kennis aan Grimm. Toen deed Grimm een tweeden stap : hij stelde zich in
verbinding met de socialistische leden der Russische regeering. Maar zoo kon
de zaak voor de verdere leden der regeering toch niet geheim blijven. Het gevolg
was, dat Grimm den 16 Juni als agent van Duitschland werd uitgewezen: de
door hem verzonden telegrammen werden gepubliceerd. Ook Hoffmann moest
ten gevolge van zijn bemoeiingen zijn functie te Bern neerleggen.
Omstreeks denzelfden tijd, dat deze en andere Braden werden gesponnen,
komt ook het zedelijk gezag der kerk zich in den strijd wagen. Paus Benedictus
XV had reeds Lang gewenscht een vredespoging te wagen. Reeds in 1916 had
hij zich met ernstige woorden tot de verdeelde en strijdende wereld gericht: ook
de pauselijke pers had meer dan eens met klem op een vrede niet door geweld,
maar door overeenkomst aangedrongen: men had te streven naar compensaties.
Persoonlijk was de Paus natuurlijk zeer geporteerd voor den vrede. Maar na-
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tuurlijk was het het meest elementaire belang der kerk, dat haar zonen in vrede
en vri endschap met elkander leefden en ophielden elkander te bestrijden. In
1917 was de oorlogsmoeheid een gunstige factor voor het pauselijk streven. Ook
ging een zekere impuls uit van het vredescongres der sociaal-democratie in Mei
te Stockholm: wat de socialisten was mislukt, kon allicht de kerk gelukken. Er
kwam bovendien een aansporing van de zijde der Duitsche en Oostenrijksche
katholieken. Erzberger had in overleg met Czernin zich daartoe tot den Paus
gewend: de Germaansche katholieken riepen zeer bepaald de tusschenkomst van
Rome in. Benedictus nam naar aanleiding daarvan Berlijn en Weenen in
vertrouwen. De nuntius te Brussel, Pacelli, had aan het einde van Juni conferenties met den Keizer, met Bethmann-Hollweg, dan ook met Keizer Karel.
Maar de politieke krisis bracht vertraging: eerst einde Juli kon Pacelli te Berlijn
besprekingen houden met Michaelis: hij overhandigde hem een nota, waarin de
pauselijke vredesvoorwaarden waren opgenomen. Maar verder kwam hij niet:
de Duitsche regeering wenscht geen adhaesie te betuigen aan wat Rome voorstelt.
Benedictus XV Wilde daarop niet langer wachten: den 14 Augustus 1917
wordt de pauselijke vredesboodschap gepubliceerd. Zij bestaat uit twee gedeelten, een algemeen en een bijzonder. In het algemeene deel ontwikkelt de Paus
de beginselen van het recht, die over de volken moeten heerschen; hij wenscht
voor de toekomst de toepassing van arbitrage bij Internationale geschillen en
houdt in verband daarmede een pleidooi voor ontwapening, ten minste voor
vermindering der bewapening. Principieel zal geen der mogendheden tegen deze
beginselen bezwaar maken. De zaak wordt wel eenigszins anders, als de Paus
in het bijzondere gedeelte een poging doet om vredesvoorwaarden op te stellen,
die den grondslag kunnen uitmaken voor zijn bemiddeling. Allereerst stelt dan
de Paus de vrijheid der zee voor, ten einde latere conflicten te vermijden. Dan
beveelt hij aan een „renonciation complete et reciproque" van alle oorlogssehadevergoedingen, ook die het gevolg zijn van de invasie in het vijandelijke
land. De Paus raadt dan verder aan om, territoriaal terug te keeren tot den
status quo ante door de ontruiming van alle veroverde gebieden. Dat wil niet
zeggen, dat geen rekening behoeft te worden gehouden met de billijke aanspraken van Frankrijk en Italie: daarover zou men kunnen komen tot een
„compromis raisonnable". Wat Belgie betreft, dit land zal terug moeten hebben
„sa pleine independance politique, militaire et economique a l'egard de n'importe queue puissance". De mogendheden mogen hun verantwoordelijkheid bedenken „devant Dieu et devant les hommes", wanneer zij den oorlog langer
voortzetten: zoo eindigt de nota van Benedictus XV.
Het is wel duidelijk, dat uit deze nota een zekere waardeering voor de centralen spreekt. De vrijheid der zee heeft voor Engeland weinig aanlokkelijks.
Afstel der schadevergoedingen is zeker in het belang van Duitschland. De
clausule over de zelfstandigheid is evenzeer gericht tegen Frankrijk als tegen
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Duitschland. Wat de entente kan aantrekken, is de zinspeling op de rechtvaardige aanspraken van Frankrijk en Italie. Over Servie wordt in de pauselijke
nota niet gesproken, evenmin van Polen, dat toch den Paus na aan het hart moet
liggen. Het is niet zoo wonderlijk, als in de kringen der entente de nota wordt
beschouwd als geinspireerd door de centralen. Wij zagen reeds, dat inderdaad
door den nuntius Pacelli over de pauselijke bemiddeling overleg was gepleegd
met de regeeringen van Duitschland en Oostenrijk: haar instemming had de
Paus evenwel niet kunnen afwachten. Maar wel scheen de bemiddeling van
Rome, vooral in Berlijn, een gewillig oor te vinden. In een officieus communiqué
van 12 Augustus over een mogelijken vrede komt de Daitsche regeering zeer
dicht bij de voorstellen van den Paus: ook bier vinden wij als vredesvoorwaarden
genoemd de vrijheid der zee, de arbitrage, de beperking der bewapening; er
wordt voorgesteld, dat de territoriale vraagstukken door directe onderhandelingen tusschen de belanghebbende staten zullen moeten worden geregeld; wat
Belgie betreft, eischt de Duitsche regeering, dat het rijk het als pand („Faustpfand") zal moeten houden voor de teruggave der Duitsche kolonien; ook moeten te dezen opzichte voor de toekomst waarborgen worden gegeven. In dezen
geest viel ook het Duitsche antwoord op de pauselijke suggestie uit.
Het antwoord van Amerika, dat van 25 Augustus is gedagteekend, was vrij
vaag. President Wilson verklaarde, dat hij niet kon vertrouwen op het woord
der tegenwoordige regeerders van Duitschland, ten minste, zoolang het niet
wordt geschraagd door het woord van het Duitsche yolk zelf. Over de territoriale zaken wordt gezwegen: over de eischen van Italie en Frankrijk spreekt de
president niet. Maar juist dat zou Rome het liefst weten: zullen de ententelanden
toestaan, dat Duitschland zich zoo enorm vergroot ten koste van Rusland, als
het blijkt voor te hebben ? En zullen zij tevreden zijn met een vage toezegging
over Belgie ? Jets vernam de Paus althans van Engeland. Den 23 Augustus overhandigde de Britsche zaakgelastigde aan het Vaticaan een nota van zijn regeering,
dat althans een officieus antwoord was op de circulaire van den Paus van den
14. Deze nota merkt op, dat de centralen tot dusverre nog nimmer officieel
hun oorlogsdoeleinden hebben kenbaar gemaakt: „même en ce qui concerne
la Belgique . . . . nous n'avons jamais eu connaissance dune declaration precise
de leurs intentions de retablir sa complete independance et de reparer les dommages qu'elles lui ont fait subir". Het is eigenaardig, dat Engeland zoo groote
waarde hecht aan de Belgische kwestie, terwijl het niet spreekt van ElzasLotharingen noch van Trentino. Daardoor ook worden aan het hof te Rome
nieuwe gezichtspunten geopend: de Belgische kwestie blijkt nu wel de kern van
het vredesvraagstuk te zijn. Als de Heilige Stoel eens Louden en Berlijn over
Belgie tot elkander kon brengen, dan zouden Parijs en Rome wel moeten volgen
en zelfs een vrede moeten aannemen, die hun niet welgevallig kon zijn. Dat is
zeker een gezichtspunt, maar dat Frankrijk en Italie zeker zeer moeilijk zouden
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kunnen aanvaarden. Maar de pauselijke diplomatie volgt niettemin den klaarblijkelijken wenk van Londen: den 3o Augustus overhandigde de nuntius
Pacelli aan den rijkskanselier Michaelis een nota, waarin hij kopie overlegt van
het Engelsche memorandum van 23: hij vroeg dringend aan de Wilhelmstrasse
„une delcaration precise sur les desseigns du gouvernment imperial touchant la
pleine independence de la Belgique" en „une indication egalement precise sur
les garanties d'independance politique, economique et militaire que demande
1'Allemagne". Als het Duitsche antwoord bevredigend is, den meent de Paus
„qu'un pas important aura ete fait en vue d'un developpement ulterieur de la
negotiation". Dat zou dus eigenlijk kunnen worden beschouwd als een uitnoodiging van Engeland aan Duitschland om tot een regelmatige vredesonderhandeling te geraken.
Het was de vraag, wat de Duitsche regeering hierop zou antwoorden. Kuhlmann, de minister van buitenlandsche zaken, geloofde wel niet, dat Duitschland
op den duur Belgie zou kunnen vasthouden, maar achtte het bezwaarlijk tegen
de Duitsche openbare meening in te gaan, die nu eenmaal Belgie als een definitieve acquisitie voor het rijk zich heeft voorgesteld. Bovendien was Belgie een
waarborg, dien men tegenover andere eischen zou kunnen stellen. Dien waarborg bij voorbaat prijs te geven, zou stellig zeer onverstandig zijn en Duitschlands
positie bij voorbaat verzwakken. De rijkskanselier daarentegen deelt de meening
van het hoofdkwartier, dat Belgie althans economisch en militair aan het rijk
verbonden moet blijven: hij is dus van oor deel, dat het pauselijk initiatief zal mislukken, maar men moet de zaak zoo inkleeden, dat de verantwoordelijkheid voor
die mislukking op de entente terugvalt. In den rijksdag, wear men onlangs de
vredesmotie had aangenomen, best ond belangstelling genoeg voor de pauselijke
nota: maar buiten de sociaal-democraten wenscht geen der partijen de kat de
bel aan te binden en de regeering te bewegen een gunstig antwoord aan den
Paus te zenden.
Intusschen neigt Kuhlmann, al wil hij den Paus een ontwijkend antwoord
geven, wel tot directe onderhandelingen met Engeland. Daarvoor vraagt hij een
kroonraad, die inderdaad den 1 1 September 1917 op het kasteel Bellevue is
gehouden. De minister vroeg de machtiging om ter wille van Engeland Belgie
prijs te geven, als men daarmede andere concessies zou kunnen verkrijgen: het
resultaat was, dat men de restauratie van Belgie kon beloven, evenwel met waarborgen, waarover door directe onderhandelingen met Belgie zou kunnen worden
beslist. Eigenlijk was dat dus niet, wat Kuhlmann had gevraagd: Hindenburg
en Ludendorff wenschten Belgie te behouden, althans de Vlaamsche kust en
Luik. Zoo is het gekomen, dat het Duitsche antwoord aan den Paus, dat den
24 September wordt verzonden, met geen woord over Belgie spreekt , „certains
conditions prealables" moeten eerst worden vervuld, voordat men zich daarover
ken uitlaten. Toth heeft Kuhlmann nog getracht voeling met Engeland te
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krijgen, dezen keer door bemiddeling van Spanje. In Londen heeft men de
bondgenooten gewaarschuwd, dat Duitschland beproeft een afzonderlijken
vrede met Engeland to sluiten. Er werd dus een ontwijkend antwoord gegeven.
Ook de Paus was niet gelukkiger: eigenlijk heeft de Paus van de entente nooit
een definitief antwoord ontvangen op zijn nota van 14 Augustus 1917.
Dat was eigenlijk ook niet noodig. Het was duidelijk, dat de tijd voor een vrede
nog niet rijp was. De resultaten van den oorlog moesten van veel meer besliste
zekerheid zijn, voordat de wereld tot een vrede zou kunnen komen: de oorlog
was in 1917 nog niet ten einde.

HOOFDSTUK XVI

Belangriike hestissingen
Nadat de vredesonderhandelingen van den zomer van 1917 waren mislukt,
schoot er voor alle oorlogvoerenden niets anders over dan den oorlog voort te
zetten tot een definitieve overwinning was behaald. Een ander gevolg was, dat
Engeland zich nog nauwer bij Frankrijk aansloot: den 1 1 October verklaarde
Lloyd George in het lagerhuis, dat Engeland Frankrijk zal blijven bijstaan, ook
in de herovering der verloren provincies. Ook Oostenrijk en Duitschland gaan
weer enger samen: den 9 October verklaarde Kuhlmann in den rijksdag, dat
Duitschland nooit afstand zal doen van Elzas-Lotharingen. En Czernin herhaalt, dat Oostenrijk voor Elzas-Lotharingen zal strijden als Duitschland voor
Trentino. En in de Fransche kamer zeide Ribot: „Il ne pourrait rien y avoir
de plus dangereux que ce flottement des esprits, que cette incertitude que la
politique allemande s'efforce de Greer et de developper, afin de pouvoir dire
aux soldats et a vous tous: La paix est dans la main du gouvernement francais
et, s'il la vent, it peut la faire. Eh Bien, non ! Aujourd'hui tout est Glair." Inderdaad, er was geen sprake van vrede.
Integendeel, op het einde van 1917 kwam er zelfs in Oostenrijk een nieuwe
opleving van oorlogsmoed en oorlogsdurf. Voor Oostenrijk was, na de nederwerping van Servie, Italie de gehate en tegelijk geminachte vijand, een sentiment
dat nog was toegenomen door de mislukte vredesonderhandelingen. Te Weenen
beraamde men dan ook juist in dien tijd een nieuw, krachtig offensief tegen
Italie aan het Isonzo-front. Maar zooals reeds meermalen was gebleken, Oostenrijk alleen was buiten staat het Alpenfront der Italianen te breken: daarvoor
was de help van den Duitschen bondgenoot noodig, die reeds meer dan eens
was gevraagd, maar altijd was geweigerd. Eindelijk, den 1 September 1917,
gaven Hindenburg en Ludendorff de Lang gewachte toestemming: de Duitsche
regeering heeft begrepen, dat zij iets voor Oostenrijk moest doen, Wilde men
dezen bondgenoot niet verliezen. En Keizer Karel, die de bezwaren wel voorzag,
nam niettemin de ongewenschte, maar noodige hulp aan. En dan wordt het
plan van aanval door de beide generale staven opgemaakt. Zeven Duitsche
divisies zullen de zes Oostenrijksche divisies aanvullen, men ziet, waar het
zwaartepunt lag. In de buurt van Tolmino zou de sterke aanval plaats hebben,
die een doorbraak zou moeten effectueeren: het gevolg zou dan worden de
volslagen terugtocht van het geheele Italiaansche Leger. Natuurlijk had ook de
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Italiaansche generale staf dezen aanval voorzien en daarnaar zijn maatregelen
genomen: Cadorna, de kommandeerende generaal, had zich krachtig op het
defensief ingesteld: vooral op zijn artillerie had hij groot vertrouwen: maar hij
vergewiste zich niet van de sterkte van zijn linièn, die hier en daar tamelijk
zwak waren. En dan vooral — hij had weinig zorg besteed aan het moreel van
den troep. Een tijdgenoot zegt ervan: „La grande masse des soldats ignorait les
raisons de la guerre. Le pays qui assistait a la guerre avec plus de curiosite que
de passion profonde, ne donnait aux combattants aucun appui moral serieux."
Het is te begrijpen, dat in deze omstandigheden een forsch doorgezette aanval
der centralen wel moest gelukken, althans zeer veel goede kansen had. Den
24 October 1917 werd die aanval ingezet en doorgezet. Binnen vier-en-t win tig
uren was de doorbraak voltooid: dat was de groote overwinning van Caporetto.
Den 27 waren de centralen reeds de bergen over; zij dalen af in de vlakte en
marcheeren op Cividale af. De Italiaansche nederlaag was volkomen: de linie
aan de Isonzo moest haastig worden teruggenomen: deze terugtocht was zeer
onordelijk en werd een paniek: geheele divisies vielen met hun artillerie in
handen van den vijand: soldaten wierpen hun wapens neer en vluchtten naar
alle zijden; de officieren hadden den troep nergens meer in de hand; het tweede
Italiaansche leger was vrijwel geheel vernietigd.
In deze moeilijke omstandigheden gaf de Italiaansche opperbevelhebber
Cadorna aan alle divisies bevel zich achter de Tagliamento terug te trekken. Die
terugtocht was zeer moeilijk; zij dreigde ieder moment door de centralen te
worden afgesneden. Maar zelfs aan de Tagliamento kon het Italiaansche leger
zich niet handhaven, den 2 November werd ook deze linie door de centralen
geforceerd: de terugtocht moest worden voortgezet tot achter de Piave, waar
het gevaar wel minder groot was, maar waar toch nog steeds een flankaanval
dreigde van de Oostenrijksche troepen onder Conrad von HOtzendorff van
Tirol uit. Maar deze aanval kwam toch te laat: toen Conrad den io November
daartoe overging, hadden de Italianen zich reeds duchtig versterkt aan de Piave:
den 16 November bleek de aanval van Conrad mislukt. Toen ook bleek een
frontaanval niet meer mogelijk ; de Italiaansche positie aan de Piave bleek
sterk genoeg om iederen aanval af te weren: ook een nieuwe aanval, van Tirol
uit den Pc) December ondernomen, kon worden afgeslagen.
De groote slag was daarmede ten einde. Maar de Italiaansche verliezen waren
zeer belangrijk. Een groot gebied was aan den vijand prijs gegeven. In een
maand waren bijna driehonderdduizend soldaten krijgsgevangen gemaakt; meer
dan drieduizend kanonnen — d.w.z. de helft der artillerie —, meer dan driehonderdduizend geweren, het grootste deel der voorraden levensmiddelen en
kleederen, zeventigduizend paarden en muilezels, vijfentwintighonderd automobielen waren aan de centralen verloren gegaan. De nederlaag had inderdaad
het karakter van een catastrophe: een zoo groot verlies had de entente in den
Wereldoorlog 12
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oorlog nog niet geleden. Maar toch was de overwinning der centralen nog niet
volledig geworden: een definitief resultaat was nog niet bereikt: de Italianen
hielden stevig stand achter de Piave; Italie vroeg geen vrede, maar bleef de
entente getrouw. Het is waar, dat de toestand in het land wel zeer bedenkelijk was.
Het leger was gedesorganiseerd en kon slechts met groote moeite weer worden
aangevuld met manschappen, wapenen en voorraden. Bedenkelijker nog was
het moreel der troepen: de nederlaag was eigenlijk niet veroorzaakt door militaire defecten, -maar door de geheele moreele desorganisatie van het leger: de
vaste wil om tot elken prijs stand to houden, ontbrak geheel. Vandaar dan ook
de betrekkelijk geringe verliezen aan dooden en gewonden: tegenover een verlies
van 300 000 man aan krijgsgevangenen is een van 1 o 000 gesneuvelden een
zeer ernstig symptoom van defaitisme. Eigenlijk was Caporetto minder een
militaire nederlaag, dan een nationale schande.
Intusschen had deze geweldige nederlaag toch ook goede gevolgen. Reeds
op de eerste berichten van Caporetto had de Monte Citorio, het parlement, zijn
eenheid hervonden: ook hier moesten de nationale geschillen zwijgen voor de
nationale belangen: het ministerie werd op nationale basis gereconstrueerd. Dat
werkte dadelijk geruststellend op de openbare meening: in den nationaler nood
en de bedreiging van het vaderland vond men elkander in eenheid en kracht
terug. Een Italiaansch geleerde zegt tot deze dingen: „On ne dira jamais assez
le bien que Caporetto a fait a l'Italiè. 11 semble avoir restitue au pays le bon sens,
la mesure, l'humilite, la volonte serieuse, la Concorde, le sens de la precision,
la conscience severe de ses propres actes. Subitement, tous, apres Caporetto,
sentirent qu'il y avait quelque chose de change en Italie". Een sterk nationaal
sentiment doordrong alle groepen der bevolking onder den druk van de dreiging
van Caporetto.
Ook internationaal was deze nederlaag van belang. De centralen gevoelden
zich door hun overwinning gesterkt en verstevigd. De betrekkingen van Duitschland en Oostenrijk waren door dezen roem enger en krachtiger geworden: van
een mogelijken vrede werd niet meer gesproken: Keizer Karel berichtte aan
den Paus, dat er geen sprake meer kon zijn van eenige concessie aan Italie: ook
concessies aan de nationaliteiten konden niet meer worden gedaan. Ook militair
gevoelden de centralen zich weer zeer sterk en tegen alle dreiging opgewassen.
De entente is, van haar zijde evenzeer, versterkt door Caporetto als de centralen.
Op de eerste berichten van de catastrophe boden zoowel Engeland als Frankrijk
hun militaire hulp aan Italie aan. Te zamen zonden zij twaalf divisies in allerijl
over de Alpen: Foch zelf kommandeerde deze troepenmacht. Toen deze divisies
aankwamen, was de opmarsch der centralen reeds aan de Piave gestuit: maar
zij vormden een sterken ruggesteun voor de Italianen, die nu rustig hun linies
konden vastleggen en versterken. Bovendien heeft deze interventie de solidariteit tusschen de bondgenooten zeer versterkt. Het was trouwens wel een op-.
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offering voor Frankrijk en Engeland om het westfront van zoovele troepen te
ontblooten, juist op het moment, dat de Russische zaken door een nieuwe
revolutie een geheel anderen keer hadden genomen.
Het Russische leger had, na de mislukking van het offensief-Broessilov, geen
poging meer gedaan om voorwaarts te rukken: nauwelijks kon het de linies
tegen de centralen handhaven; eigenlijk was het geheel machteloos geworden;
de soldaten zagen meer naar het binnen- dan naar het buitenland ; ook zij wenschten het einde van den oorlog, den vrede; zij zouden zonder voorbehoud iedere
regeering steunen, die hun dien vrede schonk; zelfs was het leger, met name door
zijn artillerie, nog sterk genoeg om een zwakke regeering tot den vrede te dwingen.
In de algemeene geestelijke verwarring, die het gevolg was van den val van
de monarchie, kon ook in de maatschappij slechts een gevoelswensch domineeren: de vrede. Hoe die vrede er zou uitzien, of die vrede misschien een zware
vernedering voor Rusland zou kunnen zijn, daarvan gaf men zich in het geheel
geen rekenschap.
Van die stemming hebben de bolsjewisten handig geprofiteerd. Van den
aanvang of had Lenin den oorlog als een kapitalistischen strijd gekarakteriseerd,
waarbij de arbeiders geen enkel belang hadden; daarom was er geen enkel
bezwaar tegen den vrede; hij was bovendien ook zeer gewenscht om orde te
kunnen stellen op de verwarde sociale toestanden in Rusland. Het zou een
vrede moeten worden zonder oorlogsschatting en zonder annexaties, redeneerde
men, alsof Rusland het alleen voor het zeggen had. Maar dien vrede kon men
niet verwachten van de fungeerende regeering; alleen de verovering van de
macht door de sovjets, de proletarische revolutie, die de macht in handen zou
brengen van Lenin en zijn genooten — alleen zulk een ommekeer zou den vrede
kunnen waarborgen. Maar zulk een omwenteling was alleen mogelijk door
geweld: de bolsjewisten vormden een minimaal deel der Russische bevolking
en konden Tangs wettige wegen niets bereiken. De voorloopige regeering van
prins Lvov had reeds verkiezingen uitgeschreven voor een nationale vergadering, die tegelijk constituante zou zijn: van deze verkiezingen door het geheele
y olk was voor de bolsjewisten niets te verwachten; in zulk een constituante
zouden zij geen invloed van beteekenis kunnen hebben.
In schijn had het voorloopige gouvernement de teugels nog stevig in handen:
maar in werkelijkheid was zijn macht reeds aan het minderen. Reeds in Juli,
juist op het moment van het offensief van Broussilov, hebben de bolsjewisten
een poging gedaan om met geweld het gezag te veroveren: zij hadden enkele
regimenten van het garnizoen van Petersburg voor zich weten te winnen, maar
de kozakken waren prins Lvov trouw gebleven en hadden de regeering gered;
Lenin moest naar Finland vluchten om een arrestatie te voorkomen. Maar wel
had deze poging een verschuiving in de regeering ten gevolge: prins Lvov had
het presidium der regeering moeten afstaan aan Kerensky. Al dadelijk werd het
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gezag der regeering van Kerensky geschaad door een conflict met den opperbevelhebber van het leger, generaal Kornilov. Deze had namelijk meer dan eens
geprotesteerd tegen de door de regeering bevorderde democratiseering van het
leger, die natuurlijk de discipline bedenkelijk ondermijnde. Daarom was
Kornilov ten slotte den 9 September ontslagen: maar hij beproefde zich te handhaven door met zijn cavalerie op Petersburg los te trekken. Deze poging was
met behulp der bolsjewisten mislukt ; maar juist daarom hadden de kadetten,
de constitutioneel-democraten, zich uit de regeering teruggetrokken ; die regeering, nog steeds onder leiding van Kerensky, deed opnieuw een ruk naar links.
Dat was in het begin van October 1917.
Het was toen reeds duidelijk, dat de positie der regeering uiterst zwak en
ernstig bedreigd was. Een ernstige economische crisis heerschte overal, waaraan
de regeering blijkbaar niets kon veranderen. Ook de wanordelijkheden, die
daarvan het gevolg waren, kon de regeering niet bedwingen. Het leger verliep
steeds meer in muiterij en anarchies de tucht verdween; geen officier werd meer
gehoorzaamd. Kerensky gevoelde zelf de zwakheid van zijn regeering; daarom
riep hij tegen den 20 October een voorloopigen raad bijeen, een snort voorparlement, dat de regeering zou kunnen steunen. De bolsjewisten verklaarden
daarop onmiddellijk, dat zij aan dat voorparlement niet zouden deelnemen ;
integendeel wilden zij tegen den 8 November een congres van vertegenwoordigers der sovjets in Petersburg bijeenroepen. Nu was het moment gekomen
voor de bolsjewisten om in te grijpen: Lenin, die weer clandestien in Petersburg
vertoefde, gaf de leuze uit, dat men de samenkomst der constitueerende vergadering niet moest afwachten, omdat deze Tangs wettigen weg een burgerlijke
republiek zal organiseeren: het doel moet zijn de dictatuur van het proletariaat
met middelen van geweld in te voeren en te handhaven; zoo kunnen dan de
grondslagen worden gelegd voor een communistische maatschappij, waarvoor
thans de tijd is gekomen. Dat zou dan moeten gebeuren met behulp van het
leger, dat kan worden gewonnen, wanneer men de soldaten den vrede aanbiedt.
In dezen geest wordt een energiek besluit genomen, den 23 October, door het
centraal comite der bolsj ewistische partij : onder leiding van Lenin werken
hier mannen als Stalin, Trotsky, Kamenew, Zinoviev samen. Den 1 November
wordt de staatsgreep openlijk afgekondigd in de Petersburgsche bladen.
Men kan dus niet zeggen, dat de regeering niet was gewaarschuwd. Maar de
regeering was verdeeld. De minister van oorlog, generaal Verkhovsky, betoogde,
dat men op de militairen zou kunnen rekenen, als men hun den vrede beloofde:
daardoor kon men tevens de bolsjewisten den wind uit de zeilen van hun propaganda nemen: als het niet anders kon, zou men natuurlijk geweld met geweld
moeten keeren. Maar Kerensky, die een man van het woord was, durfde de
verantwoordelijkheid van een breuk met de entente niet op zich nemen; hij
hechtte aan de verdragen van den Czaar met Engeland en Frankrijk en gevoelde
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Rusland daardoor gebonden : hij hoopte de bolsjewisten te kunnen weerstaan
ook zonder den vrede te beloven.
Maar terwij1 de regeering delibereerde, handelde Lenin. Den 3 November
nam het garnizoen van Petersburg het besluit tot den laatsten man het congres
der sovjets te steunen. Den 5 liet de regeering andere, betrouwbaar geachte
troepen, vooral cavalerie, in Petersburg komen: den volgenden dag werden
maatregelen genomen tegen de bolsjewistische pets en tegen hun organisatie.
In het voorparlement kon Kerensky nog op een meerderheid rekenen; maar
tevens werd een besluit genomen om spoedig vrede te sluiten en den grond
onder de boeren te verdeelen. Maar al deze besluiten kwamen te laat. In den
nacht van 6 op 7 November brak de revolutie uit. Afdeelingen van het garnizoen
bezetten de voornaamste gebouwen en strategische punten van Petersburg,
stations, telegraaf- en telefoonkantoren, electrische centrales. Tegelijk stoomde
de kruiser Aurora de Newa op en ankerde voor het winterpaleis, den zetel der
regeering. Maar van een doeltreffende verdediging was zoo goed als geen sprake
meer: de kozakken, die den 17 Juli de regeering nog hadden gered, weigerden
nu dien dienst; andere troepen waren er niet : alleen de leerlingen der militaire
scholen hebben het winterpaleis nog verdedigd. Maar tot een scherpen strijd is
het nauwelijks gekomen; in den morgen van 7 November was de revolutie
voltooid: de voorloopige regeering werd afgezet ; een raad van volkscommissarissen onder presidium van Lenin aanvaardde de regeering over het groote
Russische rijk.
Voorloopig zou deze bolsjewistische regeering zich nog hebben te verdedigen.
Kerensky, die uit Petersburg was gevlucht, wist te Gatschina een korps cavallerie te winnen; in Petersburg zelf vormde de gemeenteraad een comite van algemeen welzijn tegen de bolsjewisten: dit comit y organiseerde den weerstand in
de hoofdstad. Er kwam dus wel verzet tegen Lenin en de zijnen. Maar het groote
gevaar voor Kerensky was, dat het leger niet in beweging was te brengen. Niettegenstaande zijn welsprekenden oproep kreeg hij overal van de generaals te
hooren, dat het leger neutraal zou blijven en zich niet zou mengen in den politieken strijd in de hoofdstad: bovendien was het spoorwegpersoneel op de hand
der bolsjewieken, zoodat troepenvervoer Haar Petersburg zoo goed als onmogelijk was. Daardoor ook was daar de strijd spoedig beslist : den 14 November was
het duidelijk, dat de revolutie, eigenlijk zonder veel moeite, had overwonnen.
De bolsjewieken waren dus meester van Petersburg: waren zij het ook van
Rusland ? Om zijn positie te bevestigen, begon Lenin onmiddellijk met de uitvoering van zijn programma, ten minste met de aankondiging daarvan. Uitvoerige decreten werden uitgevaardigd over de verdeeling der staatslanderijen,
over de kloostergoederen, over de kerkelijke goederen, over de goederen der
vermogenden, die ter beschikking der plaatselijke overheden worden gesteld.
Een ander decreet stelde de fabrieken in de handen der arbeiders. Maar het
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voornaamste programmapunt was toch de onmiddellijke vrede. Deze oproep
werd over de geheele wereld verspreid: „Le gouvernement ouvrier et paysan
propose a tous les peuples belligerents et a leurs gouvernements de commencer
immediatement les pourparlers en vue dune paix equitable et democratique":
dat was het ook elders bekende programme van den vrede zonder annexaties
en zonder oorlogsschatting.
Deze proclamatie was tot alle oorlogvoerenden gericht, maar toch vooral tot
de entente, met name tot Engeland en Frankrijk. Den 21 November besloot
de read van volkscommissarissen om onderhandelingen over een wapenstilstand
aan te vangen. Mededeeling werd daarvan gedaan aan de gezanten van Engeland,
Frankrijk en Italie: de regeeringen van deze landen werden uitgenoodigd aan
die onderhandelingen deel te nemen. Het sprak van zelf, dat dat een overgave
zou hebben beteekend aan Duitschland: er kon geen sprake zijn van een wapenstilstand in het westen. Er kwam den ook geen antwoord op de Russische uitnoodiging; zelfs deed Clemenceau tegen de bolsjewistische regeering een beroep
op het Russische leger, evenwel zonder gevolg. Integendeel, den z6 November
richtte de nieuw benoemde opperbevelhebber van het Russische leger, de vaandrig Krylenko, een verzoek om tot een wapenstilstand te komen tot de Duitsche
en Oostenrijksche legerkommandanten.
Het ligt voor de hand, dat deze uitnoodiging onmiddellijk en gaarne werd
aangenomen: de gelegenheid om de entente te breken werd hier geboden. Aileen
was er in Berlijn en in Weenen eenige aarzeling, omdat men het gevaar van een
vrede met de bolsjewieken zeer goed zag: het waren immers revolutionnairen,
die de wereldomwenteling aan alle volken predikten; bovendien was het zeer
de vraag, hoe sterk hun gezag in Rusland zelf was: wet was de handteekening
van Lenin waard onder een vredestraktaat ? Maar men kwam over zijn aarzeling
heen, ook omdat vooral Oostenrijk den vrede wel zeer noodig had: bovendien
was de gelegenheid te schoon om er geen gebruik van te maken. Daarom werd
snel toegegrepen: binnen vier-en-t wintig uur had Krylenko het toestemmende
antwoord van de Duitsche en Oostenrijksche bevelhebbers. Onmiddellijk werd
de vredesboodschap aan het Russische yolk en aan alle andere volken gemeld:
tegelijk werden de volken der entente uitgenoodigd aan de onderhandelingen
deel te nemen. Dit was natuurlijk een pure formaliteit, die de Russische regeering het voorwendsel aan de hand deed om geheel zelfstandig te onderhandelen.
Den 3 December 1917 werden de onderhandelingen over den wapenstilstand
geopend in de citadel van Brest-Litovsk, wear het Duitsche hoofdkwartier aan
het oostfront was gevestigd. De centralen waren vertegenwoordigd door de
legerkommandanten, Rusland door de bolsjewistische leiders, Joffe en Kamenev.
Reeds den 15 December was men het eens en trad de wapenstilstand op den
deg zelf in. Daarmede was de weg gebaand voor de vredesonderhandelingen
zelf. Deze begonnen den 2o December, evenzoo te Brest-Litovsk. Joffe was het
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hoofd der Russische delegatie: voor Duitschland en Oostenrijk verschenen de
ministers van buitenlandsche zaken Kuhlmann en Czernin: er waren ook
Bulgaarsche en Turksche vertegenwoordigers, natuurlijk alleen voor de leus.
Het was te verwachten, dat deze onderhandelingen niet zoo vlot zouden
loopen als die over den wapenstilstand. Bijna van den eersten dag af was er een
belangrijk verschil van beginsel, bedoeling en methode tusschen de Russen
en de centralen. De Russische regeering kwam met haar programma van een
vrede zonder annexaties en zonder oorlogsschattingen. Maar over de beteekenis
daarvan ontstond onmiddellijk groot verschil van inzicht. Annexatie beteekende
volgens de Russen „rappropriation dune nationalite faible ou petite par un
etat puissant et grand, sans que cette nationalite ait exprime un tel desir de
fawn precise et sans contrainte". Maar de centralen konden deze formule
natuurlijk niet aanvaarden: het sprak van zelf, dat zij hun veroveringen in
West-Rusland niet wilden prijsgeven; van Polen konden zij onmogelijk afstand
doen: zij wilden niet uitgaan van den status quo ante bellum, maar van den
ePnvoudigen status quo nunc. De moeilijkheid was nu de formuleering van
deze wenschen in overeenstemming te brengen met het bolsjewieksche programma, waaraan Rusland groote waarde bleek toe te kennen: de centralen
konden het beginsel aanvaarden, mits de toepassing ervan ten hunnen gunste
uitvi el .
Den 26 December werd deze moeilijkheid met forsche hand door generaal
Hoffmann, chef van den Duitschen generalen staf aan het oostfront, uiteengezet: hij legde aan Joffe uit, dat de aanhechting van de Baltische en van de
Poolsche landen aan het Duitsche rijk geen annexatie was en dus niet onder
de Russische formule viel. Joffe protesteerde wel, dreigde heen te gaan, maar
bleef toch maar: hij mocht den vrede niet doen mislukken. Er werd ten slotte
een compromis gevonden: het plebisciet: als de Balten en de Polen Rusland
willen prijsgeven, zullen zij dat recht hebben; de Duitschers zouden met dat
plebisciet dan wel weg weten: zij hebben immers deze landen in bezit en kunnen
daar doen, wat zij verkiezen. Maar nu komen de Russen met een lastig bezwaar:
de volksstemming zou moeten plaats hebben na de geheele ontruiming van het
bezette gebied door de Duitschers. Zoo kwam men niet verder: den z8 December werd dan ook de conferentie voor tien dagen verdaagd, officieel, om de
bondgenooten der Russen gelegenheid te geven aan de conferentie deel te
nemen, in werkelijkheid om te overleggen met de verschillende regeeringen.
Den 7 Januari 1918 werden de onderhandelingen van Brest-Litovsk hervat.
De Duitsche delegatie heeft de machtiging om voet bij stuk te houden en Russisch grondgebied te eischen; Oostenrijk, dat den vrede weer dan broodnoodig
heeft, moet zich wel daarbij aansluiten; wat Oostenrijk dan van den Russischen
buit zal krijgen, is nog geheel onzeker: Berlijn schuift niet veel af. Maar dit
goede gevolg had toch het uitstel der conferentie, dat men over het theoretische
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geredeneer heen kwam en nu spijkers met koppen kon slaan. Of, zooals
Kuhlmann het te Brest-Litovsk wat cynisch uitdrukte, de Russen hadden alleen
nog maar de keuze van de saus, waarmede zij zouden worden gegeten: hij was
intusschen volkomen op de hoogte gesteld van den chaotischen toestand, waarin
Rusland verkeerde. De Russen van hun zijde wilden de onderhandelingen zooveel mogelijk rekken: Lenin zag terecht in, dat Rusland door den wapenstilstand
voorloopig alles had verkregen wat het wenschte en noodig had: daarom ook
had hij Joffe als hoofd der delegatie vervangen door Trotsky.
Door deze Russische taktiek kwamen de onderhandelingen te Brest-Litovsk
niet verder: het gevolg was den 18 Januari een tweede verdaging der conferentie:
zoowel te Moskou als te Berlijn en te Weenen rekende men op een afbreking
der vredesonderhandelingen. Maar den sterksten kant hadden toch de centralen:
zij wisten, dat Rusland in de volslagen onmogelijkheid verkeerde om den
oorlog voort te zetten. In deze moeilijkheid geeft Trotsky een eigenaardige
oplossing aan de hand: Rusland zal eenvoudig den oorlog voor geeindigd verklaren, zijn Leger demobiliseeren, zonder dat een vredesverdrag behoeft te
worden geteekend. Zoo besloot den 22 Januari, op voorstel van Trotsky, de raad
van volkscommissarissen. Dat zulk een besluit onuitvoerbaar en dus onzinnig
was, dat het bovendien de volledige capitulatie van Rusland beteekende, werd
blijkbaar niet opgemerkt of Wilde men zich niet realiseeren.
Intusschen was dit besluit geheim gebleven, zoodat de centralen in de onzekerheid waren, hoe ver zij met de Russen konden gaan. Zelfs hadden zij zich al
vertrouwd gemaakt met de gedachte den oorlog voort te moeten zetten, wat
hun in dezen tijd van politieke interne spanning bijzonder weinig voegde. In
Berlijn en in Weenen en ook elders kwam het in Januari 1918 tot groote werkstakingen ; men protesteerde tegen de onderhandelingen van Brest-Litovsk, die
men volstrekt niet geinspireerd zag door de leuze: vrede zonder annexaties en
zonder oorlogsschattingen. In Oostenrijk kwamen bovendien de nationaliteiten
in beweging, zoodat men in Weenen zeer ongerust was over den gang van
zaken. In Berlijn was men veel geruster: de regeering bleef alle onlusten
meester. Hier ook kwam het denkbeeld naar voren om, ter verzwakking van
Rusland, afzonderlijk over den vrede te gaan onderhandelen met de Oekraine,
die zich in dezen tijd van Rusland los dreigde te maken.
Inderdaad was, na den val van het czarisme, in Kiev een nationale vergadering
van de Oekraine bijeen gekomen, die in Juni 1917 de autonomie van het land
proclameerde. Na den staatsgreep der bolsjewieken in November weigerde de
nationale vergadering de nieuwe regeering te Petersburg te erkennen en proclameerde de onafhankelijkheid van de Oekraine. Inderdaad werden al spoedig
onderhandelingen tusschen Kiev en de centralen geopend; maar de Oekrainers
maakten al spoedig gebruik van de moeilijke situatie, vooral van Oostenrijk,
door o.a. den eisch te stellen van afstand van het district Choim in vroeger
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Russisch Polen. Noode stemde Oostenrijk daarin den 22 Januari 1918 toe, ter
wille van de proviandeering, die men van de vruchtbare Oekraine verwachtte.
Ook Duitschland gaf toen al spoedig toe. Van den kant der Oekraine werd toen
ook spoed betracht; want reeds waren de roode troepen de grenzen van de
Oekraine overgetrokken: Kiev werd reeds gebombardeerd; reeds vormde zich
een bolsjewieksche tegenregeering te Kharkhov tegen die van Kiev. Daarom
versnelde deze laatste de onderhandelingen: zij hoopte op militairen steun
van Duitschland tegen de bolsjewieken. Zoo kwam het, dat reeds den 9 Februari te Brest-Litovsk de vrede tusschen de centralen en de Oekraine werd
geteekend, de broodvrede, zooals men het verdrag noemde, omdat vooral het
uitgehongerde Oostenrijk daardoor aan de noodige voedingsmiddelen hoopte te
komen.
Maar veel gevolg in dezen zin heeft de vrede met de Oekraine toch niet gehad.
Want op denzelfden 9 Februari, waarop de vrede te Brest-Litovsk werd geteekend, viel Kiev de bolsjewisten in harden: alleen het Duitsche rijk Lou bier
hulp kunnen brengen. Maar dit goede gevolg had toch deze vrede, dat de onderhandelingen met de Russen erdoor werden bespoedigd. Al dadelijk verklaarde
Trotsky te Brest-Litovsk dezen vrede voor onwettig en dus ongeldig: de
Oekraine staat order Rusland en kan dus geen zelfstandig vredesverdrag
sluiten. Bovendien maakte hij thans den vrede bekend, zooals de Russische
regeering dien verstond: eenvoudig herstel van den vrede door demobilisatie.
Met de verzekering, dat het nu dus voor Rusland vrede was, vertrok Trotsky
uit Brest-Litovsk.
Maar met zulk een simpelen vrede, zonder bepalingen, konden de centralen
zich natuurlijk niet tevreden stellen: er was b.v. niets bepaald over de westelijke
grenzen van Rusland. Den 13 Februari werd dan ook te Homburg een kroonraad gehouden; daar werd besloten de Russen tot een normalen vrede te dwingen
door een snellen opmarsch naar het binnenland van Rusland, misschien wel
tot Petersburg toe. Inderdaad is dit besluit uitgevoerd: den 18 Februari begonnen de Duitsche troepen naar het binnenland van Rusland op te rukken.
Nergens werd tegenstand geboden: het Russische Leger was immers reeds ontbonden door de regeering, die den vrede had afgekondigd. Het was de zonderlingste oorlog, die de Duitsche generale staf ooit had gevoerd: een strijd zonder
vijanden, maar die ten slotte toch niet zonder gevaar was. Maar het doel werd
volkomen bereikt: de raad van volkscommissarissen besloot den vrede met de
centralen te sluiten.
Maar nu was Duitschland meester van de situatie: de eischen waren vermeerderd en verscherpt. Een oogenblik aarzelde men te Petersburg, vooral toen
Fransche militaire en politieke hulp in uitzicht werd gesteld: Frankrijk begreep
zijn belang bij een voortzetting van den oorlog aan het oostelijk front. Ten slotte
heeft Lenin den vrede doorgezet: hij begreep maar al te goed, dat een hervatting
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van den oorlog onvermijdelijk den val van het bolsjewistische regime moest
veroorzaken: hij aanvaardde den vrede in het belang van Rusland, zooals hij
het zag, d.w.z. in het belang van zijn partij. Den 26 Februari werden dus de
onderhandelingen te Brest-Litovsk hervat op het oogenblik, dat de Duitsche
troepen al bij Narva stonden op honderdvijftig kilometer van Petersburg.
Sokolnikov, thans het hoofd der Russische delegatie, verklaarde onder protest
den vrede te zullen onderteekenen. Zoo kwam den 3 Maart 1918 de vrede van
Brest-Litovsk tot stand. Rusland deed daarbij afstand van alle souvereine
rechten op Polen, Litauen, Koerland, Lijfland, Esthland en liet aan de centralen de regeling van het lot van deze landen over; het erkende den vrede der
centralen met de Oekraine ; het aanvaardde de centralen als de meest-begunstigde natien op economisch gebied. Het was de geheele onderwerping van
Rusland, zooals ook Lenin openlijk erkende: alleen een Russische regeering kon
zulk een forsche nederlaag overleven en zelfs te boven komen.
De vrede der centralen met Rusland bracht van zelf die met Roemenie mede.
Na de nederlaag van Rusland kon Roemenie zich onmogelijk meer handhaven.
De Roerneensche regeering had zich te Jassy teruggetrokken, maar kon zich
daar alleen met Russische hulp handhaven. Dat alles veranderde nu. Bovendien
trokken Duitsche troepen de Oekraine binnen, zoodat Roemenie van twee en
zelfs van drie kanten kon worden aangevallen. Van de entente was, na den vrede
van Brest-Litovsk, ook Been hulp meer te verwachten. Intusschen had koning
Ferdinand reeds in Januari 1918 de consequenties uit de veranderde situatie
getrokken en onderhandelingen met de centralen aangeknoopt. Al dadelijk
bereikte hij daarmede dit voordeel, dat de dynastieke kwestie werd terzijde
gelaten, Duitschland kon trouwens moeilijk een Hohenzollern van den troon
stooten. Evenmin verlangde het Roemeensch grondgebied, alleen economische
privilegien. Voor Oostenrijk stond de zaak natuurlijk anders: het verlangde een
rectificatie der westgrens van Roemenie om militaire redenen. Ook Bulgarije
had wenschen : het eischte de geheele Dobroedscha tot aan den mond van
den Donau.
Den 24 Februari werden deze zware voorwaarden aan koning Ferdinand
aangeboden. De vorst protesteerde en beriep zich op de door de centralen zelf
vooropgezette vredesbeginselen, waarvan in de praktijk niet veel was gebleken.
Maar de minister Czernin, die naar Boekarest was gekomen om te onderhandelen
ontnam den koning weldra alle hoop; hij kon alleen beloven, dat de centralen
moeite zouden doen om van Rusland voor Roemenie Bessarabie te verkrijgen,
een zeer vage belofte, waarvan praktisch ook niets is terecht gekomen. Nog
aarzelde Ferdinand, toen Czernin hem een ultimatum stelde: den 1 Maart 1918
gaf de koning toe: den 5 Maart, twee dagen na den vrede van Brest-Litovsk,
werden de preliminairen van Buftea geteekend. Zij vormden den grondslag voor
den vrede van Boekarest, die den 7 Mei 1918 tot stand kwam. Dit traktaat was
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territoriaal iets gunstiger voor Roemenie dan de preliminairen. Maar veel
zwaarder waren de economische voorwaarden; waren zij uitgevoerd, dan kan
men zeggen, dat Duitschland en Oostenrijk Roemenie tot hun vazalstaat
hadden gemaakt.
Zoo was in het voorjaar van 1918 de vrede in het oosten hersteld.

HOOFDSTUK XVII

Het offensief van het voorjaar 1918
Het ligt voor de hand, dat de vrede aan het oostelijk front onmiddellijk zijn
invloed heeft doen gelden in het westen. Nauwelijks was dan ook de wapenstilstand met de Russen gesloten, toen Hindenburg zich aangordde om daar ook
een beslissing te forceeren: ook hier moest de vrede aan de vijanden worden
gedicteerd en opgelegd. Daarbij kwam nog, dat het Duitsche hoofdkwartier zeer
goed wist, dat in het voorjaar, uiterlijk in Juni en Juli de Amerikaansche troepen
in voldoende aantal in Frankrijk aanwezig zouden kunnen zijn om hun gewicht
in de schaal te leggen. Hindenburg had dus nog vier, misschien zelfs zes maanden
tot zijn beschikking om aan het westfront een beslissenden slag te slaan en
zoo die beslissing te forceeren: alles werd voor dat offensief in gereedheid
gebracht; daarvoor wordt zelfs op het begin van Maart gerekend. Zoo had
Ludendorff de zaak in den bovengenoemden kroonraad van 13 Februari 1918
te Homburg uiteengezet.
In het begin van 1918 beschikte het Duitsche opperbevel aan het westelijk
front over 192 divisies infanterie, twintig meer dan de entente; daarvan werden
56 voor den directen aanval gereed gehouden. De zware artillerie had vijfhonderd batterijen. De luchtmacht groeide steeds in sterkte aan. Maar er ontbrak toch wel een en ander aan de uitrusting van dit groote leger. Er waren te
weinig paarden, wat te lastiger was, daar de mechanische tractie ook begon te
kort te schieten door gebrek aan benzine en aan rubber. Gelukte het dus een
bres in het front te schieten, dan zou het de vraag zijn, of men wel voldoende
troepen voor de doorbraak kon aanvoeren. Ook dit: tanks bezat het Duitsche
leger veel te weinig, slechts een honderdtal: het hoofdkwartier was blijkbaar
nog niet voldoende van de beteekenis van dit nieuwe wapen overtuigd. Niettemin was deze legermacht sterk genoeg om een geweldige prestatie te verrichten,
mits het aan de legerleiding slechts mocht gelukken manschappen en materiaal
op peil te houden. Voor het laatste behoefde men zich niet bevreesd te maker:
de oorlogsindustrie kon stellig in ruime mate voorzien in de behoefte aan nieuwe
vuurmonden van allerlei aard, en bovendien aan ammunitie. Moeilijker werd
het langzamerhand de effectieven aan manschappen op voldoende sterkte te
houden. In de depots waren nog 250 000 manner beschikbaar; men rekende,
dat dit aantal in veertien dagen verbruikt zou zijn. Maar vanwaar moest men
dan n og meer manschappen halen ? De licbting 1918, gevormd door jonge
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mannen van negentien jaar, was reeds in den zomer van 1917 opgeroepen en
in dienst gesteld , in 1918 werd de lichting 1919 in de instructie genomen, maar
haar effectieven zijn alleen al noodig om de bestaande divisies aan te vullen
en niets meer; de lichting 1920 kon op zijn vroegst in den zomer van 1918 worden
ingelijfd, en hoe dan nog ! Het was mogelijk althans een deel der arbeiders van
de oorlogsindustrie in te lijven, maar naar een eenvoudige berekening zou dat
niet meer dan 30 000 manschappen opleveren; want men kon natuurlijk de
oorlogsindustrie niet stopzetten. Dat alles moest Duitschland alleen leveren:
want in dit opzicht viel op de bondgenooten niet te rekenen, ook niet op
Oostenrijk, dat genoeg met zich zelf had te doen. Maar van het oostfront konden
troepen worden betrokken: daar stonden nog 53 divisies infanterie en dertien
gemengde brigades, tezamen nog een millioen manschappen. Maar tot aan den
vrede van Brest-Litovsk, 3 Maart 1918, kon men in het oosten geen man missen,
en daarna nog niet veel: men moest wel rekening houden met een mogelijken
vredebreuk. Ook nam de bezetting van de Oekraine twintig divisies in beslag,
wat ook in verband met de graanvoorziening der centralen noodig was. Alles te
zamen genomen, was voor de centralen het probleem der effectieven zeer lastig en
ingewikkeld, dat te meer, nu weldra de Amerikanen de legersterkte der entente
ongetwijfeld zeer hoog zouden kunnen opvoeren.
Bovendien rees de vraag langzamerhand ook, of het moreel der burgerbevolking in den aanvang van 1918 nog voldoende ruggesteun was om het Leger
staande te houden en zelfs te bezielen. Inderdaad heerschte er in de massa
der bevolking een sterke moreele depressie in verband met de steeds toegenomen
schaarschte aan allerlei benoodigdheden, maar vooral aan levensmiddelen. Die
ontevredenheid gaf zich lucht in groote werkstakingen te Berlijn en elders.
Ongunstig werkte natuurlijk de Russische revolutie, die de hongerende bevolking
het beeld gaf van de dictatuur van het proletariaat en in verband daarmede van
groote welvaart en voorspoed voor iedereen. Daardoor werd de onrust in arbeiderskringen sterk aangezet: sterk klonk weer overal de leuze: vrede zonder
annexaties en oorlogsschattingen, daarnaast ook: democratiseering van den
staat, en vooral: hervorming van het Pruisische kiesrecht. Bij honderdduizenden
staakten eind Januari 1918 de Berlijnsche arbeiders. De staking werd gemakkelijk bedwongen; maar als symptoom was zij wel vol felle dreiging. Dreiging,
maar daarnaast ook onverschilligheid voor het lot van het vaderland zelfs; er
worden stemmen vernomen, dat men wel het vaderland wil verdedigen, maar
ook niet meer: geen veroveringen noch in west noch in oost. En dat waren nu
juist de oude, bekende oorlogsdoeleinden, die Ludendorff in September 1917
aan den Keizer heeft voorgelegd: in het oosten direct of indirect bezit van de
Baltische landen en van Litauen; annexatie van een stuk Polen, in het westen:
Belgie als sfeer van invioed ; bezit der Lotharingsche mijnen.
Het is duidelijk, dat er een scheiding zich voltrok tusschen het Duitsche yolk

162

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

en het opperste legerkommando en daardoor ook de regeering. De laatste werd
hoe Langer hoe zwakker. In het najaar van 1917 was de al spoedig onmogelijk
geworden Michaelis als rijkskanselier afgetreden. Zijn opvolger werd de Beiersche
minister-president von Herding, die Lange jaren in velerlei functies zijn vaderland had gediend. Hij was een algemeen geacht man om zijn vele goede gaven
van geest en gemoed; maar hij was al. 74 jaar oud en moest zich voor alle inspanning wachten; tegenover een man als Ludendorff hield hij geen stand. Met
den rijksdag kon hij moeilijk overweg, omdat hij minachting had voor praatcolleges : daarom vond hij daar ook geen steun tegenover Ludendorff. Sterker
stond de minister van buitenlandsche zaken, von Kuhlmann, die tegenover
Ludendorff den moed van zijn overtuiging had: maar met een zwakken rijkskanselier kon hij de wenschen der regeering tegenover de militairen toch niet
doorzetten. En de Keizer, op Wiens weg het natuurlijk had gelegen de beslissende
stem te zijn tusschen regeering en hoofdkwartier, effaceerde zich in dezen tijd
steeds meer. Hij zag zeer goed de bezwaren van het voortdurend ingrijpen der
militairen in de politiek, buitenlandsche en ook binnenlandsche: maar hij durfde
uit vrees voor eigen prestige niet ingrijpen en ten slotte was het ook oorlogstijd en
dus moest het laatste woord wel aan de militairen zijn. Zoo bleef dan de dictatuur van het groote hoofdkwartier.
De ententemogendheden zagen het groote Duitsche offensief voor 1918 aankomen en namen daartegen natuurlijk hun maatregelen. Nu is het eigenaardige
dit, dat in deze landen veel meer cohesie bestaat tusschen regeering en yolk,
tusschen Leger en vloot en maatschappij dan in de centrale landen. In Engeland
was Lloyd George meer en meer de leidende persoonlijkheid geworden; men
spreekt reeds van een dictatuur. Inderdaad was het het kleine oorlogscomite uit
den ministerraad, „the war-cabinet", dat de zaken steeds meer in zijn handen
concentreerde. De minister-president zit hier voor; hij verschijnt zelden meer
in het parlement; de ministerieele verantwoordelijkheid wordt niet afgeschaft,
maar praktisch toch wel zeer beperkt. Dat alles bevorderde zeer de eenheid in
de regeering en de kracht ook van de directie van den oorlog. Hierin stond Lloyd
George stellig zeer sterk. Toen lord Lansdowne in een brief aan de Daily
Telegraph pleitte voor een compromis-vrede, antwoordde Lloyd George daarop
in een rede voor de vertegenwoordigers der Trade-unions den 5 Januari 1918,
dat het niet de bedoeling der regeering was om Duitschland te ontleden, maar
om te streven naar een regeling, die rekening zou houden met het vrije beschikkingsrecht der volken, ook daarom was de regeering besloten tot het uiterste
de rechten van Frankrijk op Elzas-Lotharingen te steunen en te verwezenlijken.
In het begin van Februari vroeg hij van het parlement een verscherping van
de recruteeringswet ; zij werd hem toegestaan. Zelfs durfde hij het wagen de
medewerking van het parlement in te roepen voor een nieuwe regeling van
het kiesrecht, die dan ook werd aangenomen: algemeen kiesrecht werd toen
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geschonken aan alle mannen en vrouwen van een-en-twintig jaar en ouder.
Dezelfde samenwerking vinden wij in Frankrijk tusschen regeering en parlement en tusschen overheid en yolk. Den 13 November 1917 werd het ministerie
Painleve, dat eigenlijk altijd zwak had gestaan, door de kamer omvergeworpen.
Toen had president Poincare eigenlijk alleen nog maar de keuze tusschen
Caillaux en Clemenceau, d.w.z. tusschen het defaitisrne en den sterken wil om,
te overwinnen. De president aarzelde niet Lang en riep Clemenceau tot het
gezag. Het was de openbare meening, die hem riep; het is de groote verdienste
van Poincare geweest, dat hij dien roep heeft verstaan; hij moest daarvoor het
offer van zijn persoonlijken tegenzin tegen Clemenceau brengen; hij heeft het
moedig gebracht. Inderdaad was de oude tijger, de man, die ook in den oorlog
nog het eene ministerie na het andere vervolgd had met zijn fellen hoop , toch wel
de aangewezen persoon om in dit kritieke moment de teugels der regeering te
grijpen en dat te doen met waste hand. Want wat hij zijn voorgangers altijd weer
opnieuw had nagehouden, dat waren eigenlijk niet hun daden als wel hun nalatigheid, hun zwakheid, hun besluiteloosheid, hun gebrek aan doortastendheid
en energie. Van dergelijke gebreken, hoe men ook verder over hem, moge denken, had Clemenceau niet veel hinder. Hij wilde een werkelijke leider zijn, een
hoofd, een regeerder. Wat hij uitoefende, was bij Clemenceau een zuiver
persoonlijk gezag: zijn collega's-ministers waren niet veel meer dan werktuigen
in zijn hand; ook den president der republiek liet hij niet veel ruimte; men mocht
erkentelijk zijn, dat hij Poincare niet geheel ter zijde schoof. In naam en in schijn
laat hij de kamers in hun rechten; ook verschijnt hij herhaaldelijk in den senaat
en de kamer en voert er ook meer dan eens het woord; de parlementaire cornmissies laat hij rustig bestaan. Maar hij laat zich bij de wet van io Februari 1918
de bevoegdheid geven in het economische Leven bij decreet alle noodige maatregelen te nemen en regelingen te treffen. Maar afgescheiden daarvan, was de
regeering van Clemenceau al door haar samenstelling veel vrijer in haar bewegingen dan een der vorige gouvernementen. Want Clemenceau — dat beteekende kracht en energie, doorzettingsvermogen en doortastendheid; dat was het
einde van alle aarzeling, van alle tweeslachtigheid, van alle defaitisme; dat was
het rappe beraad en de kloeke daad; dat wilde zeggen zelfvertrouwen en ook —
zekerheid van de overwinning. Deze minister-president, die voor iedereen toegankelijk was en niettemin alles zelfstandig besliste, wist vertrouwen te schenken
en daardoor ook te verkrijgen. Deze oude man sprak met de soldaten in de loopgraven en hij sprak van niet anders dan de komende overwinning.
Ook in zijn daden was hij doortastend. Met kracht werden de procedures inzake landverraad doorgezet. Den ii December 1917 durfde de regeering zelfs
de vervolging van Caillaux, den defaitist bij uitnemendheid, voorstellen: tegen
het verzet der socialisten werd het voorstel aangenomen. Zoo ging het ook met
anderen: ook hier werd alles ondergeschikt gemaakt aan den oorlog. Clemenceau
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drukte dat aldus uit: „Nous aeons accepte d'entrer au gouvernement pour
conduire la guerre avec un redoublement d'efforts, en vue du meilleur rendement de toutes les energies. Nous nous presentons devant vous dans l'unique
pensee dune guerre integrale . .. Toute ma politique tend a un seul but: maintenir le moral du peuple francais a travers une crise qui est la pire de toute son
histoire ... Ma politique etrangere et ma politique interieure, c'est tout un. Politique interieure: je fais la guerre. Politique etrangere: je fais la guerre. Je fais
toujours la guerre".
Zoo had nog geen minister in Frankrijk gesproken: juist daarom, was Clemenceau, met al zijn eigenaardige gebreken, de man van het oogenblik, de man,
Bien men noodig had.
Ook in Italie trad in dezen tijd een krachtiger gouvernement op. De nederlaag
van Caporetto had hier zuiverend en tegelijk stimuleerend gewerkt: het nationaa 1
gevoel kwam tot sterke uiting.Al dadelijk had dat dit goede gevolg, dat de zwakke
regeering van den ouden Boselli moest aftreden: den 3o October 1917 vormde
Orlando een nieuw, krachtig kabinet, dat uit zoo goed als alle partijen was
samengesteld: katholieken zaten er in naast socialisten. Deze regeering was niet
alleen veel krachtiger dan de rneeste vorige, maar juist daardoor kon zij zich ook
veel zelfstandiger betoonen tegenover de altijd nog strijdende partijen in de
kamers: ook kon zij met kracht optreden tegen alle anationale en ook antinationale elementen in Leger en bevolking. Zoo ontstond ook hier een nieuwe
toestand, die de mogelijkheid van een overwinning belangrijk vergrootte.
Jets dergelijks, hoewel natuurlijk in andere vormen, kon men waarnemen in
de Vereenigde Staten. Ook hier had het congres aan den president na de oorlogsverklaring een reeks van bijzondere rechten toegekend: den io Augustus 1917
was zelfs een wet aangenomen op de taxatie en de distributie van granen: ook
daardoor was een centralisatie tot stand gekomen, die aan het Amerikaansche
staatsleven tot dusverre geheel vreemd was geweest: maar de nood drong ook
hier tot maatregelen, die in normale tijden ondenkbaar waren geweest: verzet
van den senaat tegen den president in deze dingen werd gemakkelijk overwonnen. Zelfs gelukte het Wilson om bij de Overman-act van 14 Mei 1918 zich
een bevoegdheid to doen toekennen, die niet ver of lag van de dictatuur.
De centralisatie, die hier tot stand kwam, openbaarde zich ook op internationaal gebied. Den 3 November 1917 sluiten Frankrijk, Engeland en Italie een
overeenkomst, waarbij zij hun tonnage voor het transport van levensmiddelen
vereenigen: den 29 sloot Amerika zich daarbij aan: dat alles werd gesteld onder
de leiding van een internationaal comite, dat den ii Maart 1918 voor het eerst
vergaderde. Het was ook in dezen tijd, toen het steeds meer tot daadwerkelijke
samenwerking tusschen de entente kwam, dat deze landen hun oorlogsdoeleinden hebben overwogen; het ligt voor de hand, dat de onderhandelingen van
Brest-Litovsk daarop een sterken invloed hebben gehad. Tot een overeenkomst
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is het niet gekomen, maar wel werd men het eens, dat de te publiceeren oorlogsdoeleinden niet al te veel van elkander zouden verschillen.
Het is aan deze afspraken, dat wij de beroemde veertien punten van president
Wilson te danken hebben. Den 8 Januari 1918 bood de president het stuk in een
boodschap aan het congres aan. Eigenlijk waren deze punten bedoeld aan het
adres der Russen, ten einde hun of te houden van den afzonderlijken vrede,
waarover zij met de centralen onderhandelden. De centralen, zegt hij in zijn
boodschap, hebben de entente gesommeerd haar oorlogsdoeleinden openbaar
te mak,n: welnu hier zijn zij. De boodschap bevat tweeerlei: algemeene beginselen en concrete eischen; de eerste zijn natuurlijk wat op de ruimte gehouden,
zoodat zij voor velerlei interpretatie vatbaar zijn: de laatste zijn uit den aard der
zaak meer gepreciseerd. Wat de algemeene beginselen betreft, vraagt de president openbare vredesonderhandelingen, zonder geheime diplomatie, afschaffing
zooveel mogelijk van alle economische barrieres; vermindering der bewapening
tot het mogelijke minimum, in verband met de binnen- en buitenlandsche veiligheid, die door verdragen kan worden verzekerd; regeling der koloniale kwesties
op redelijke en billijke wijze in verband met de wenschen der inlandsche bevolkingen. Dan: absolute vrijheid van de zee, zoowel in vrede als in oorlog, een leuze,
die al dadelijk voor Engeland weinig aannemelijk was.
Wat meer concreet is de uitnoodiging aan de Russen om geheel vrij hun
interne verhoudingen te regelen, met de vriendelijke belofte hen daarbij zooveel
mogelijk te helpen. Nog meer gepreciseerd zijn de punten 7 tot 13 waarin wij
deze eischen vinden geformuleerd aan de centralen: ontruiming van Belgie en
herstel van dit land in volledige onafhankelijkheid; teruggave van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk; herstel van een onafhankelijken Poolschen staat, waarin
alle Poolsche landen vereenigd moeten zijn en die een vrijen uitgang naar de
zee moet verkrijgen; rectificatie der grenzen van Italie naar het nationaliteitsbeginsel. Ten opzichte van den Balkan vraagt de president vooreerst de ontruiming van deze landen door de centralen en vervolgens een verdeeling op
grond van de nationaliteiten, met uitsluiting van Turkije, dat autonomie moet
schenken aan alle Christenvolken. Wat de Donaumonarchie betreft, aan de volken daar wordt in voorzichtige termen de autonomie toegezegd, die later in bijzonderheden ware te regelen. Eindelijk voorziet punt 14 de vorming van een
volkenbond, die aan alle staten, groot en klein, de waarborgen zal hebben te
geven van hun vrijheid en veiligheid.
De Fransche regeering heeft de veertien punten evenmin aanvaard als de
Britsche: maar zij wachtten zich wel ze tegen te spreken of ze te desavoueeren,
ook niet in de korte verklaringen, waarin zij hun oorlogsdoeleinden uiteen
zetten. En ook kwamen deze voor een deel met de veertien punten overeen. Zoo
bleek het, dat de Vereenigde Staten, Groot-Britannie en Frankrijk het over twee
punten geheel eens waren: zij wilden een vrij en onafhankelijk Polen en zij
Wereldoorlog 13
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namen hier en elders het beginsel der nationaliteiten aan als grondslag van hun
vredespolitiek. De laatste werd evenwel met voorzichtigheid aan de dubbelmonarchie aanbevolen. Dat alles was veelal nog vrij vaag en moest ook wel wat
vaag zijn, omdat men b.v. de Donau-monarchie niet tot het uiterste wilde
brengen. Misschien is het juist wel aan die vaagheid toe te schrijven, dat de
veertien punten van Wilson onmiddellijk in breede kringen werden aanvaard als
de grondslagen van een billijken en rechtvaardigen vrede: de president werd de
held van een vredesbeweging en het idool van pacifisten en defaitisten, wat hij
evenmin kon zijn als kon hebben bedoeld en gewild.
Hier kwam dus een voorloopige overeenstemming tot stand over wat men
na den vrede zou doen en hoe men over de bepalingen van dien vrede tot overeenstemming zou kunnen komen. Eigenlijk van meer belang was het, hoe men
over den oorlog het eens zou kunnen worden. Onder den invloed van den afval
van Rusland was de kwestie van de eenheid van oorlogvoering en opperbevel
hoe Langer hoe meer urgent geworden. Men begrijpt de bezwaren, ook van
persoonlijken aard, die daaraan waren verbonden: maar ook hier drong de nood
en nood leert nu eenmaal altijd bidden niet alleen, maar ook handelen. In den
herfst 1917 nam de Fransche regeering het initiatief tot overleg in dezen. Den.
25 September 1917 had Painleve met Lloyd George een samenkomst te Boulogne, waarin hij de oprichting bepleitte van een geinterallieerden generalen
st af, met generaal Foch aan het hoofd, maar hij kon zijn wil niet doorzetten.
Kort daarna had de Italiaansche nederlaag bij Caporetto de noodwendigheid
van een gemeenschappelijk kommando zoo duidelijk mogelijk aangetoond. Maar
de conferentie van 6 en 7 November te Rapallo, bracht het niet verder dan tot
een „conseil superieur de guerre", die zou hebben te „veiller h. la conduite
generale de la guerre", dus geen opperbevel, maar alleen een raad van advies
voor de opperbevelhebbers, die natuurlijk aan hun regeeringen verantwoordelijk
bleven. Maar verder kon men toen ook niet komen: uit de debatten in het lagerhuis bleek duidelijk, dat althans Engeland voorloopig niet verder kon en wilde
gaan.
Het ligt evenwel voor de hand, dat deze halfslachtige regeling niemand bevredigde : het waren twee en meer masten op een schip. Voortdurend kwamen
verschillen van meening en zelfs botsingen voor. In een nota aan Clemenceau
van io Januari 1918 toonde generaal Weygand de noodzakelijkheid van een
generaal kommando der entente-legers aan: het ideaal, waarnaar moet worden
gestreefd, moet zijn „un generalissime commandant toutes les armees de l'entente". Kan dat niet of nog niet, dan moet in ieder geval een „direction unique"
tot stand komen in den worm van een geinterallieerd comit y. In haar zittingen
van 1 en 2 Februari onderzocht de opperste oorlogsraad te Versailles deze
mogelijkheden. Zij besloot tot de vorming van een „reserve generale interalliee"
en de instelling van een „comit y executif", die deze reserve zal organiseeren en
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aanvoeren: het presidium van dat comity werd opgedragen aan generaal Foch.
Dit was een belangrijk besluit en een groote stap naar de eenheid van kommando. Maar weer kwam verzet in Engeland. Generaal Robertson, chef van den
generalen staf, nam dadelijk zijn ontslag: Lloyd-George had de grootste moeite
de kritiek in het lager huffs te bevredigen. Maar spoedig liep het ook weer mis
met het comity executif: toen dit dertien Fransche, tien Engelsche en zeven
Italiaansche divisies vroeg voor de reserve, gaf dat allerlei moeilijkheden met de
militaire bevelhebbers. Petain hood aan het comit y zeven divisies aan in plaats
van dertien. Haig, de Britsche opperbevelhebber, weigert bepaald divisies of
te geven: nog Bever neemt hij zijn ontslag. Ten overvloede: Main en Haig
beramen plannen voor offensie en defensie aan het westfront tegen de Duitschers, alsof er geen comity executif bestond.
Nu was het de beurt aan de regeeringen om in te grijpen, nu alles klaarblijkelijk spaak liep. Maar Clemenceau durfde toch Petain niet desavoueeren en evenmin Lloyd George Haig. Foch protesteerde, maar kon zijn wil niet doorzetten ,
ook hierom niet, omdat het nieuwe Duitsche offensief ieder oogenblik kon losbarsten en dus het moment er niet toe lag om kwesties van aanvoering in den
breede te behandelen.
Het groote Duitsche offensief, dat den oorlog zou moeten beslissen, was den
ii November 1917 in een krijgsraad te Bergen (Mons) besproken. Tegen de
meeningen van den kroonprins van Beieren en van den Duitschen kroonprins had
Ludendorff zijn plan weten door te zetten om een aanval te doen op St. Quentin,
waar het aanknoopingspunt was van de Engelsche en de Fransche linies, ook
het terrein leende zich daar goed voor een aanval, beter dan b.v. in Vlaanderen
of bij Verdun. Dit plan was den 21 Januari 1918 aangenomen door de hoogste
legerleiding. Inderdaad heeft deze groote aanval tusschen Peronne en La Fire
aan de Duitschers groote successen bezorgd; maar een beslissende overwinning
en daardoor het einde van den oorlog hebben zij niet weten te bereiken.
Den io Maart werd het bevel gegeven tot den aanval op St. Quentin: met Brie
legers, die van Von Below, Von Marwitz en Von Hutier, samen 63 divisies, wordt
hier de aanval gedaan. Den 21 Maart begint de artillerie te werken: nog denzelfden dag gaat de infanterie tot den aanval over. De aanval op de Engelsche
linies gelukte zoo goed als overal: op de meeste plaatsen moesten de Engelschen
tot zes kilometer terugwijken: daardoor werd het verband tusschen de Fransche
en de Britsche linies verbroken: er ontstond dus inderdaad een opening in het
westfront. De Engelschen hadden daar evenwel geen reserves meer, zoodat een
beroep moest worden gedaan op de Franschen: Fransche divisies werden dan
ook onmiddellijk gezonden naar Noyon en Montdidier. Maar het doel werd toch
niet geheel bereikt : er blijft een groote opening tusschen de geallieerde legers,
die noch Petain noch Haig kunnen aanvullen. Hier doet zich duidelijk de groote
fout voor van het ontbreken van een centraal commando: zoowel de Britsche
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als de Fransche opperbevelhebbers handelen geheel op zich zelf en in het belang
van hun eigen troepen alleen. De samenwerking, waarop men wederzijds altijd
had gehoopt, ontbrak, liet in ieder geval zeer veel te wenschen over; zoodra een
ernstige tegenslag zich voordeed, dacht Haig slechts aan een terugtocht op het
Kanaal, Petain alleen aan de dekking van Parijs. Het is duidelijk, dat nu eindelijk
een „organe directeur de la guerre "moet komen. Foch zeide het zoo den 24.
Maart vierkant aan Clemenceau. Den volgenden dag hadden twee FranschBritsche conferenties plaats : een te Compiegne, waar Clemenceau, Foch en
Petain samenkomen met lord Milner, Engelsch minister van oorlog, die in groote
haast uit Londen was toegesneld de andere conferentie heeft plaats te Abbeville, waar maarschalk Haig een bespreking houdt met generaal Wilson, chef
van den Britschen generalen staf, en generaal Weygand. In beide conferenties
drijft de overtuiging boven, dat er een eenheid van bevelvoering moet komen,
vooral ook in verband met de noodzakelijkheid het Britsche leger van den terugtocht te redden: die eenheid kon geen andere belichaming vinden dan in generaal Foch, die door een ieder wordt vertrouwd: geen andere naam, ook geen
Engelsche, werd genoemd. Des avonds van denzelfden dag bespreken Milner
en Wilson te Versailles, Wilson en Foch te Parijs de zaak nog eens grondig door.
Den volgenden dag, 26 Maart, werd de geheele kwestie behandeld in verband
met de geheele militaire situatie in een conferentie te Doullens. Daar kwamen
de president der republiek met Clemenceau en den minister voor de bewapening,
Foch en Petain van Fransche zijde, Milner, Wilson en Haig van Engelschen kant.
Verschillende plannen werden hier besproken: duidelijk bleek het, dat de
Engelschen geen reserves meer tot hun beschikking hadden, zoodat zij voor
assistentie geheel waren aangewezen op de Fransche hulp. Foch nam weldra de
leiding in de discussie en toonde duidelijk aan, hoe de geheele zaak moest
worden aangevat en gered. Toen werd ten slotte het groote woord gesproken:
Haig verklaarde zich bereid de leiding van Foch te aanvaarden. De definitieve
tekst van het hier genomen besluit geeft aan Foch de macht „de coordonner
faction des armees alliees sur le front ouest". Om half drie eindigde met deze
gewichtige beslissing de conferentie van Doullens : twee uur daarna geeft Foch
reeds zijn eerste bevelen om Amiens te dekken, om het verband tusschen de
Fransche en de Britsche legers te Bray-sur-Somme te herstellen en zoo het contact tusschen Somme en Oise vast te houden. Maar reeds begon het Duitsche
offensief te verzwakken: aanvallen van beteekenis werden in het laatst van Maart
niet meer gedaan. Den 5 April werd de Duitsche aanval stopgezet.
Men kan niet ontkennen, dat het Duitsche leger belangrijke taktische successen heeft behaald : het front is niet minder dan zestig kilometer vooruit
gebracht negentig duizend krijgsgevangenen werden gemaakt. Maar strategisch
beteekende het offensief toch niet veel: een oogenblik was een groote bres in het
vijandelijke front geslagen, maar het was aan Foch gelukt die bres weer te
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dichten. Na dit succes werd opnieuw den 3 April te Beauvais een conferentie
gehouden, waarin op voorstel van Clemenceau wordt besloten: „les gouvernements britannique, francais et americain confient au general Foch la direction
strategique des operations militaires"; de drie bevelhebbers, Haig, Pershing en
Petain „exercent dans sa plenitude la conduite tactique de leurs armees"; van
den 17 April of voert Foch den titel van „general en chef des armees alliees".
Slechts deze beperking was aan zijn bevelsmacht gegeven: ieder bevelhebber
behoudt het recht „d'en appeler a son gouvernement, si, dans son opinion, son
armee se trouve raise en danger par une instruction revue du general Foch".
Deze beperking was in de regeling aangebracht op verzoek van Lloyd George,
die niet gaarne alle macht uit handen gaf.
Intusschen was reeds het nieuwe Duitsche offensief ingezet. Den 28 Maart
had Ludendorff bevolen een nieuwen aanval voor te bereiden op het Engelsche
front van Armentieres tot La Bassee op een basis van veertig kilometer. Den
9 April begon de aanval; het was erom te doen de Lijs over te trekken, op te
rukken tot Hazebroek en de hoogten bij Cassel te no-nen; dan zou de vijand
zich van Yperen moeten terugtrekken. Den eersten dag werden door de Duitschers goede vorderingen gexnaakt: inderdaad werd de Lijs overgetrokken: ook
bij Armentieres wordt terrein gewonnen. Maar reeds den 19 is het duidelijk,
dat van een doorbraak van het front geen sprake kan zijn: de Engelschen, nu
gesteund door Fransche divisies, houden hun posities. Wel werd den 25 de berg
Kemmel nog door de Duitschers bezet, maar daarmede was de April-slag ten.
erode. Het was in deze dagen meer en weer duidelijk geworden, dat de organisatie en daardoor ook het moreel der Duitsche legers begon te zinken; er kwaxn
gebrek aan paarden, voertuigen en vooral aan levensmiddelen; er was verwarring
in den treinenloop en daardoor in den aanvoer van versche troepen, er waren
symptomen van vermoeidheid bij de troepen en zelfs van ontbinding.
Maar zeer zware verliezen hebben ook de Engelschen en de Franschen geleden, zoowel aan gesneuvelden en gewonden als aan krijgsgevangenen. De
publieke opinie was noch in Frankrijk noch in Engeland gerust. In Engeland
ziet de regeering in, dat de uiterste krachtsinspanning noodig was: verschillende
maatregelen worden door Lloyd George aan het parlem,ent voorgesteld ten erode
de effectieven tot het uiterste te vergrooten: de grens van den leeftijd der recruten wordt uitgebreid tot vijftig jaar: in drie maanden konden zoo niet minder
dan 350 000 mannen worden ingelijfd. Wel scheen het op dit kritieke moment
een oogenblik tot een politeke krisis te zullen koxnen: onder leiding van
Asquith werd een aanval op Lloyd George ondernomen. 1Viaar de premier
wist het lagerhuis te overtuigen, dat op een moment van oorlogskrisis een
politieke krisis ontoelaatbaar was; het huffs gaf hem, met 293 tegen 1 o6 stemmen gelijk.
In Frankrijk kwam, het door allerlei oorzaken tot nieuwe, zeer uitgebreide
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stakingen, zelfs buiten de georganiseerde vakvereenigingen om: eerst in Mei
werd het werk weer overal hervat.
Een dergelijke beweging was natuurlijk zeer gevaarlijk in de dagen van spanning aan het westelijk front. Iedereen begreep, dat daar de beslissing van den
oorlog lag. De entente zag in, dat na de vredes van Brest-Litovsk en Boekarest
van het oosten niets meer te hopen viel. En evenmin kon zij meer rekenen op
een afzonderlijken vrede met Oostenrijk. Dat was volkomen duidelijk geworden
door de befaamde rede, die Czernin den 2 April 1918 tot het gemeentebestuur
van Weenen hield. Hij beroem,de er zich op, dat hij eenigen tijd geleden een
Fransch vredesaanbod had afgewezen, Oostenrijk stond schouder aan schouder
met Duitschland. Wat Czernin bedoelde, was duidelijk genoeg: hij Wilde de
sterke moreele autoriteit van Clemenceau aantasten. Clemenceau begreep dat en,
riposteerde eenvoudig: „le cornte Czernin a menti". En toen de laatste onverstandig genoeg was om zijn bewering vol te houden, maakte de Fransche minister-president het geheim van de zending der prinsen van Bourbon bekend:
„l'empereur Charles a, de sa main, consigne son adhesion aux justes revendications francaises relatives a l'Alsace-Lorraine". En toen men in Weenen dat
ontkende, publiceerde Clemenceau den brief van den Keizer van het vorige jaar.
Dat sloeg in Weenen als een born in: Czernin nam zijn ontslag; de Keizer ontkende aarzelend de echtheid van zijn eigen handschrift „da ps des balbutiements
d'un homme confondu".
Deze historie had twee gevolgen. Vooreerst was Oostenrijk nu geheel in de
macht van de Duitsche regeering; in Mei werd te Spa een nieuwe of- en defensieve alliantie tusschen Oostenrijk en Duitschland gesloten voor den enorrn
langen tijd van twaalf jaar. Maar ten andere trok de entente Naar handen nu
geheel van Oostenrijk af: Welk belang had zij nu nog bij de in stand houding
van de Donaumonarchie ? Maar bij een eventueele verdeeling moest men toch
meer rekening houden met de belangen en rechten van Italie. Wanneer men met
en om Servie een nieuwen Zuid-Slavischen staat zou willen vormen, zou dat
voor Italie alles behalve aangenaam zijn. Het verdrag van Londen van April 1915
zegde aan Italie behalve Trentino en Triest ook een deel van het Dalmatische
kustland toe. Maar in Italie zelf begon men te begrijpen, dat men den mond
niet te vol moest nemen en dat zonder Dalmatie de Zuid-Slavische staat een
onmogelijkheid was. Zelfs kwam het zoover, dat de regeering aan de wenschen
der Zuid-Slaven toegaf: den 7 Maart 1918 werd zelfs door berniddeling van.
Wickham Steed te Londen een overeenkomst tusschen Italie en het Yoegoslavische comite gesloten, waarbij deze territoriale kwesties voorloopig werden
geregeld.
Het was een symptoom van de komende tijden, dat den 8 April 1918 te Rome
een congres bijeen kwam van de verdrukte nationaliteiten van OostenrijkHongarije : bier kwamen Czechen, Yoegoslaven, Polen, Roemenen bijeen om
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richtlijnen voor hun belangen voor de toekomst vast te stellen: Frankrijk, Italie
en Engeland hadden hier officieuse vertegenwoordigers: onder meer wordt daar
besloten tot verbreking der Donaumonarchie; overal worden Poolsche, Czechoslowaaksche en andere legioenen gevormd. Een legercorps van negentigduizend Czechen, die door de revolutie in Rusland vrij zijn geworden, wordt
over zee naar het westfront gedirigeerd, waar het tegen de Duitschers wordt
geplaatst. Zoo wordt ook op deze wijze het einde van den oorlog voorbereid.
Maar voordat het einde van den oorlog kwam, moest aan het westelijk front
nog scherp worden gevochten. Ludendorff besloot in Mei tot een nieuwen
aanval, dezen keer op het Fransche front bij de Chemin des Dames. Den 27 1Viei
wordt deze geweldige slag geleverd. De Franschen waren volkomen verrast en
verloren bij den eersten aanval hun eerste linie: ook de linie van de Chemin des
Dames moest worden prijsgegeven. Zoo groot was het succes, dat Ludendorff
beval den 29 het offensief voort te zetten in de richting van Compiegne, Dormans en Epernay en zoo de Marne te forceeren. Deze aanval heeft wederom
succes: Petain zag geen kans den voortgang der Duitschers te stuiten, althans
niet voor de Marne. En Foch aarzelde het overige gedeelte van het front van
zijn reserves te ontblooten. Intusschen bereikten de Duitschers den 29 Mei
Soissons en den 3o de Marne. Maar dan is de aanvalskracht der Duitschers ook
ten einde: den 5 Juni houdt Ludendorff stand bij de Marne: den i i Juni komt
het bevel of aan de troepen om hun tegenwoordige posities te behouden. In
twee weken was de Duitsche linie zestig kilometer vooruitgebracht: zes honderd
kanonnen hadden zij veroverd en vijftigduizend krijgsgevangenen gemaakt.
Maar bij al dat succes was toch opnieuw het hoofddoel gemist: de linie was niet
doorgebroken.
Natuurlijk begreep de openbare meening dat onderscheid evenmin als de
kamer, vooral nu Parijs op een afstand van honderd kilometer met een geweldig
nieuw kanon kon worden gebombardeerd. Den 4 Juni werd het ministerie in de
kamer geinterpelleerd: heftige aanvallen werden op de regeering en op Foch en
Petain gedaan. Maar Clemenceau verklaarde met groote beslistheid: „s'il faut,
pour obtenir l'approbation de certaines personnes qui jugent hativement,
abandonner les chefs qui ont bien merite de la patrie, c'est une lachete dont je
suis incapable. N'attendez pas de moi que je la commette". De kamer begreep
Clemenceau en gaf hem met 377 tot II() stemmen gelijk. Foch en Petain konden
hun arbeid voortzetten.

HOOFDS TUK XVIII

Het begin van het eincle
In het midden van Juni 1918 was de toestand voor de Duitschers zoo, dat zij
na drie overwinningen konden hopen den beslissenden slag te kunnen slaan.
Maar het moest spoedig gebeuren: want iederen dag kwamen sedert April
nieuwe contingenten uit Amerika, die de effectieven der entente zeer belangrijk
versterkten. Er was dus haast bij een beslissing: want omgekeerd verzwakten
de Duitsche eenheden steeds meer en meer. Duitschland was in den zomer van
1918 door zijn reserves heen geraakt: de verliezen konden niet meer door nieuwe
lichtingen worden aangevuld: Ludendorff zelf heeft getuigd, dat hij voor een
definitieven slag 200 000 man te kort kwam. Zoo kon de gedachte opkomen,
dat het oogenblik voor vredesonderhandelingen opnieuw was aangebroken.
Zoowel de Franschen als de Engelschen waren gedrukt door hun voortdurende
nederlagen aan het westelijk front. Juist in dezen tijd, den 16 Mei 1918, verklaarde minister Balfour, dat Engeland altijd bereid was op redelijke voorwaarden vrede te sluiten.
In Berlijn ook overwoog men de mogelijkheid van een vrede. De kroonprins
van Beieren schreef den 1 Juni aan den rijkskanselier, dat het Leger wel overwinningen kon behalen, maar den oorlog niet kon beslissen: daarom moest
worden onderhandeld, voordat de laatste reserves waren uitgeput. Dergelijke
stemmen klonken er meer. Op Herding maakten zij geen indruk, maar wel op
Kuhlmann: hij zocht contact met den vijand. In Den Haag werd destijds een
bespreking gehouden over de uitwisseling van krijgsgevangenen. Daarheen
zond nu Kuhlmann prins Hatzfeldt-Wildenburg, die Engeland en de Engelschen
kende. Hij had daar besprekingen met sir George Cave. Wat er precies is besproken, weten wij niet. Maar het is bekend, dat Hatzfeldt een compromisvrede
mocht voorstellen: Duitschland zou zich in het westen willen tevreden stellen
met het herstel van den status quo ante en dus Belgie willen opgeven. Intusschen
was het wel zeker, dat Ludendorff daarin nooit zou toestemmen: zelfs was door
dergelijk verschil van inzicht de verhouding tusschen Ludendorff en Kuhlmann
alles behalve vriendelijk. Toch ging Kuhlmann op zijn weg verder, ook zonder
de hooge militairen te raadplegen. Zelfs durfde hij het wagen den 24 Juni in
den rijksdag een rede te houden, die bepaald vredelievend was en die dan ook
door het groote hoofdkwartier scherp werd afgekeurd. Ook in den rijksdag werden bezwaren geuit : men meende, dat Kuhlmann de entente al te zeer was
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tegemoet gekomen en naar buiten den indruk had gewekt, dat Duitschland zich
verslagen gevoelde. Kuhlmann gevoelde zich dan ook reeds den volgenden dag
genoopt in den rijksdag te verklaren, dat men hem verkeerd had begrepen en dat
ook hij bleef vertrouwen op de overwinning door het zwaard. Deze verklaring
heeft hem niet meer kunnen redden : nog den 24 Juni telegrafeerde Hindenburg
aan Hertling, dat de rede van Kuhlmann het moreel van het Leger aantastte.
Den 2 Juli vergaderde Hertling te Spa met de legeraanvoerders, waarin werd vastgesteld, dat Belgie in ieder geval na den oorlog onder Duitschen invloed moest
blijven: Vlaanderen en Walloniè zouden twee staten worden, door een personeele unie vereenigd en economisch nauw aan Duitschland verbonden. Daarmede was niet alleen de vredespolitiek van Kuhlmann veroordeeld, maar ook
hij zelf: den 8 Juli werd hij als minister ontslagen: opnieuw hadden Hindenburg
en Ludendorff getriomfeerd, ook over den Keizer.
Zoo was van Duitschland geen vredesaanbod te wachten. Van de entente
evenmin, zoodra zij begrepen, dat Duitschland den oorlog tot het uiterste Wilde
voortzetten. Ook daarom deden zij alles om den nieuwen gevreesden aanval
van de Duitschers op het westfront te verzwakken. Nog stonden in het
oosten, de Oekraine, Polen, de Baltische staten en zelfs Finland groote Duitsche
legers: als de generale staf tien of vijftien divisies vandaar naar het westelijk
front dirigeerde, zou de toestand daar voor de entente zeer gevaarlijk kunnen
worden. Daarom ried Winston Churchill in Maart het oorlogskabinet aan het
oostfront weer te herstellen door Japansche troepen daarheen met medewerking
van Rusland te zenden. Maar de verwezenlijking van dit plan stuitte of op moeilijkheden. Men was in Londen volstrekt niet zeker van de soliditeit van het
sovjet-regime: bovendien kwamen er in Mei moeilijkheden met de Russische
regeering over de Czechische soldaten in Siberie, waarvan wij vroeger gewag
maakten. Daardoor werden de betrekkingen van de entente met Moskou bijzonder moeilijk: van een herstel van het oostelijk front kon wel geen sprake
meer zijn. Maar wat voor de entente eigenlijk de hoofdzaak was: de Duitsche
troepen bleven in het oosten om op alles voorbereid te zijn.
Zoo moest Ludendorff, zonder deze troepen van het oostfront, den nieuwen
aanval op het westfront beginners. Midden Juni 1918 besloot hij tot een nieuw
offensief in Champagne tusschen Reims en de Argonnen en tegelijk op het
Marnefront. En daarna zou dan een nieuwe aanval op het Engelsche front in
Vlaanderen kunnen worden gedaan. Maar daartegen nam nu Foch zijn maatregelen : den 1 Juli gaf hij aan zijn aanvoerders de directieven uit voor den
komenden slag, waarin reeds niet alleen van defensie, maar van een contraoffensief sprake was. Intusschen begon in den nacht van 14 op 15 Juli de
Duitsche artillerie haar destructief werk op de Fransche linies: daarop volgde
dan de aanval van 47 divisies infanterie. Maar opnieuw gebeurt hier, wat reeds
zoo vele malen was voorgevallen: als de eerste linie is bezet — hier en daar
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komen de Duitschers zelfs over de Marne — blijft de aanval steken: reeds
den 16 Juli is beslist, dat het Duitsche offensief opnieuw is mislukt.
Dat was het oogenblik voor de Franschen om tot het tegen-offensief over te
gaan. Den 18 Juli begint Mangin bij Villers-Cotterets den flankaanvai op de
Duitschers, die volkomen gelukt , twaalfduizend krijgsgevangenen worden hier
gemaakt: de Duitsche positie wordt over een breedte van veertig kilometer
teruggezet. Daardoor moesten de vooruitgeschoven limes over en bij de Marne
worden teruggenomen: slechts met moeite gelukte het de Duitschers aan de
dreigende omsingeling te ontkomen: den 1 Augustus is de Duitsche terugtocht,
voltooid. Maar het was een dubbele nederlaag, omdat Ludendorff vast op een
nu beslissende overwinning had gerekend. En dat op een moment, dat er van
aanvoer van nieuwe reserves nauwelijks meer sprake kon zijn. Eigenlijk was
toen de oorlog al beslist: het komt in den krijg er toch minder op aan, of men de
slagen wint, als wel op het winnen van den laatsten slag.
Daarbij kwam, dat de legers der entente steeds meer versterkt worden door
Amerikaansche divisies. Sedert meer dan een jaar waren de Amerikaansche
regeering en generale staf bezig aan de organisatie van een geheel nieuw Leger.
Alles moest hier nog worden gedaan, als voor vier jaar in Engeland: inlijving en
oefening van manschappen, vorming van kaders, zoowel van officieren als van
onder-officieren, aanmaak van uniformen en geweren, vorming van de artillerie,
aankoop en bouw van transportschepen — dat alles moest in betrekkelijk korten
tijd gebeuren. In den zomer van 1918 konden daarvan eerst de vruchten worden
geplukt. In April konden de regimenten infanterie in de rangen aan het westfront worden ingevoegd: aan de veldslagen van Juni en Juli hebben de Amerikanen kunnen deelnemen. Welhaast vormden zij afzonderlijke divisies met
eigen artillerie, eigen administratie en een eigen bevelvoering onder leiding van.
generaal Pershing. Einde Juli 1918 waren bijna anderhalf millioen Amerikaansche soldaten op het Fransche grondgebied, een macht, waarmede te rekenen
viel, ook door de entente. Begin Augustus waren 27 Amerikaansche divisies
gevormd, waarvan negentien voor het front beschikbaar waren. En dat niet
alleen: iedere maand groeide de Amerikaansche legermacht nog met 25o 000
manschappen aan: steeds komen nieuwe divisies in het vuur. Geen wonder, dat
Foch kon schrijven: „Le moment est venu de quitter l'attitude defensive impose jusqu'ici par l'inferiorite numerique et de passer a l'offensive".
Dat offensief stond steeds bij Foch op den voorgrond. Den 24 Juli hield hij te
Bourbon bij Melun in het hoofdkwartier een krijgsraad met Haig, Pershing en
Petain, waarin hij zijn denkbeelden en plannen uiteenzette. Hij Wilde den vijand
met korte onderbrekingen door herhaalde aanvallen op verschillende plaatsen
afmatten. Het eerste doel daarvan was „de degager les voies ferrees indispensables aux manoeuvres ulterieures des armees allies". Daarna zal dan in
den herfst een groot offensief kunnen worden ondernomen. Foch voorzag daar-
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van niet een onmiddellijk success hij verwachtte niet voor het volgende jaar 1919
een definitieve beslissing.
Foch rekende daarbij ook op Italie. Den 15 Juni begon het Oostenrijksche
leger onder Von Arz een nieuwen aanval op het Italiaansche front aan de Piave,
die de volgende dagen werd voortgezet. Maar reeds den 18 werd de aanval door
een Italiaansch tegenoffensief gebroken: den 23 is de slag ten einde, die een on-.
dubbelzinnige nederlaag is voor Von Arz. Een gevolg daarvan was ook dit, dat
Ludendorff in de beslissende momenten aan het westelijk front geen Oostenrijksche divisies te hulp kon roepen. Ook daarom vraagt Foch den 6 Augustus
aan den Italiaanschen opperbevelhebber, generaal Diaz, om zoo snel mogelijk tot
een nieuw offensief over te gaan: hij drukt zich dan aldus uit: „Des a present,
l'interét indiscutable de l'entente est d'exploiter sans retard et dans la mesure
du possible, le renversement obtenu dans la situation militaire , it faut frapper a
coups redoubles et repetes". Deze woorden geven precies weer, wat Foch Wilde,
ook aan het westfront. Maar in Italiè bereikte hij zijn Joel niet onmiddellijk. De
Italiaansche regeering had geweigerd de Italiaansche troepen onder zijn kom.mando te stellen, zoodat Diaz in overleg met zijn regeering zelfstandig kon
beslissen. Daaraan is het ook toe te schrijven, dat de Italiaansche legers eerst in
October zijn opgerukt, toen de beslissing aan het westfront reeds gevallen was.
Aan het front van Saloniki kommandeerde generaal Guillaumat over een
gemengd leger van Fransche, Engelsche, Grieksche, Italiaansche en Servische
detachementen. Naar Frankrijk teruggeroepen, stelde hij den 23 Juni aan Clemenceau een plan ter hand voor een nieuw offensief nog voor den herfst. Den
3 Augustus werd het plan goedgekeurd door den oppersten oorlogsraad niettegenstaande het verzet van Lloyd George. Guillaumat's opvolger Franchet
d'Esperey, werd belast met de uitvoering daarvan. Ook op den Balkan zullen
dus de centralen worden besprongen.
Ook op het oostelijk front in Palestina wordt de aanval beraamd: hier was
het de Engelsche aandrang, die doorzette. Hier was de gelegenheid schoon, omdat
de Turksche legerleiding in den laatsten tijd haar aandacht vooral had gegeven
aan Transkaukasie en daarop haar aanvallen had gericht , daardoor had zij het
Palestijnsche front wat verwaarloosd. Van Egypte uit konden dus de Britten
met een dubbele overmacht op de Turken aanvallen. Engeland wil bier tot elken
prijs doorzetten, ook omdat het aan het einde van 1917 aan het centraal comite
der Zionisten de belofte heeft gegeven om Palestina voor de Joodsche kolonisatie
vrij te geven. Daarbij komt de wensch om het Suez-kanaal aan de oostzijde te
beveiligen door den Britschen invloed in Palestina te vestigen. Generaal
Allenby, die hier kommandeerde, had dus voor den aanval zich gereed te
houden.
Dat alles had natuurlijk ook beteekenis voor het westen. Hier heeft de uitvoering der plannen voor het offensief sneller tot een beslissing geleid dan de
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regeeringen en de kommando's hadden verwacht. Men had het groote offensief
in October willen inzetten: in werkelijkheid was de beslissing reeds voor het
einde van September gevallen. Foch, die juist den vorigen dag den maarschalksstaf had ontvangen, begon den 8 Augustus met de uitvoering van het
plan van 24 Juli. Onder kommando van Haig deed toen een gemengd BritschFransch leger den eersten aanval op de Duitsche linies op den weg van Amiens
naar Roye. Dadelijk konden de geallieerden een voortgang maken van vijftien
kilometer. Den I() gaf Foch bevel het aanvallende front uit te breiden: bij
Montdidier viel het derde Fransche leger het zeventiende Duitsche leger aan,
dat spoedig in vollen aftocht was. Eigenlijk tegen den zin van Foch wist Haig
toen een pauze van eenige dagen door te zetten. Binnen eenige dagen werd de
aanval hervat, zoowel ten noorden als ten zuiden van het terrein van den vorigen
aanval. Ook hier werd met goed gevolg gestreden. Het tiende Fransche leger
veroverde den 20 Augustus de Duitsche linie tusschen de Oise en de Aisne:
na zware gevechten bezette het den 3 September het dal der Ailette bij Coucy.
Den 21 Augustus viel het derde Britsche leger aan in de richting van Kamerijk:
den 2 September gelukte het bij Queant het Duitsche front te doorbreken.
Daarom zag Ludendorff zich genoodzaakt aan zijn troepen aan het front tusschen de Lijs en de Chemin des Dames den algemeenen terugtocht te bevelen:
zij vallen terug op de Siegfried-linie, Tangs St. Vaast, St. Quentin, La Fere: in
allerijl wordt daarachter nog een nieuw front, de Herman-linie van Guise naar
Cateau-Cambresis en naar Solesmes opgetrokken.
Zoo was dan het offensief van 8 Augustus ontwikkeld tot een grooten slag,
die de beslissing bleek te zullen brengen: nu reeds waren de Duitschers na een
maand van hevigen strijd op hun vroegere posities teruggeworpen. Ludendorff
heeft het gewicht van dezen ommekeer van den aanvang of ten volle beseft.
Want om dezen onverwachten aanval te keeren had hij al zijn reserves moeten
inzetten, waarvan hem nu de zwakheid ten volle was gebleken. En ook iets
anders nog was verontrustend: aan den Duitschen soldaat begon blijkbaar de
moed en het doorzettingsvermogen te ontbreken, dat voor de overwinning
noodzakelijk is: er waren daardoor zeer veel krijgsgevangen door de entente
gemaakt, zelfs kwamen gevallen voor van defaitisme, zooals men die in de
Duitsche legers nog niet had beleefd: men begon na vier jaren van harden strijd
te twijfelen aan de overwinning: zelfs muiterijen waren niet uitgebleven. Dat
is dan ook de verklaring van de overwinning der entente: het weerstandsvermogen, physiek en moreel, van den troep was uitgeput: wat zou men verder
strijden en waarvoor ? Zelfs Ludendorff heeft in deze Augustusmaand zijn koelbloedig zelfvertrouwen verloren. In zijn herinneringen noemt hij den 8 Augustus, den eersten dag van het offensief, den zwarten rouwdag voor het Duitsche
leger: op dien dag is de oorlog verloren. Al zijn verwachtingen zijn mislukt: hij
heeft zedelijk en geestelijk de leiding niet weer in de hand: hij biedt daarom zijn
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ontslag aan, dat de Keizer hem dezen keer nog weigert te geven. Maar Ludendorff's gezag is ernstig geschokt en hij weet dat: hij gevoelt zich overwonnen
en gebroken.
Maar maarschalk Foch liet hem geen tijd om zich Lang te bezinnen. Nauwelijks was de slag in Picardie geeindigd, of hij geeft reeds bevel tot het tweede
offensief, dat aan de Maas. Maar ook hier krijgt de strijd een geheel ander
karakter. Immers, ook hier, schrijft Foch den 3o Augustus, geeft de vijand „des
preuves manifestes de sa desorganisation". Hier wordt allereerst de vooruitstekende stelling van Saint-Mihiel den 15 September door de Amerikanen
bestormd en genomen. Daardoor ook vindt Foch den moed zijn groote aanvalsplan uit te voeren, dat door alle beschikbare troepen tegelijk zal worden ingezet, drie verschillende aanvallen zullen worden gedaan van 25 tot 28 September. Tusschen Maas en Suippes in de Argonnen zullen Amerikanen en
Franschen een aanval doen in de richting van Mezieres. Op het front van
Kamerijk tot Saint-Quentin zullen de Franschen en Engelschen de Siegfriedlinie forceeren en opereeren in de richting van Valenciennes. Eindelijk zullen
Franschen, Engelschen en Belgen onder bevel van koning Albert een aanval
doen op Passchendaele en een stoot geven in de richting van Brugge. Foch kan
daarbij beschikken over twee-en-twintig nieuwe Amerikaansche divisies, terwijl
Ludendorff daarentegen door gebrek aan manschappen veertien divisies moet
ontbinden.
Intusschen heeft Franchet d'Esperey op het Balkanfront sedert het begin van
Augustus den aanval voorbereid. In September was die voorbereiding voltooid,
zoodat den 15 het offensief kon beginnen. Ook hier heerscht bij den vijand een
demoralisatie, die de verdediging zeer bemoeilijkt: Bulgaren, Austro-Hongaren
en Duitschers hebben ook hier het gevoel, dat hun weerstand gebroken is: ook
de verzorging van dit leger last zeer veel te wenschen over. Al spoedig kon
Franchet d'Esperey dan ook reeds de positie van Dobropolie bezetten, waardoor
de vijandelijke linie was verbroken. Eenmaal hier, rukken de geallieerden verder
op: den 24 September waren zij reeds in Gradsko: daarmede was het Bulgaarsche leger in tweeen gedeeld. De Fransche cavalerie bezette Prilep en marcheerde al
spoedig tegen Uskub : de vijand zag geen heil meer dan in een haastigen terugtocht .
Deze overwinningen openen Franchet d'Esperey verschillende perspectieven.
Hij kan naar het noord-oosten oprukken, de Maritza bereiken en zelfs Konstantinopel bedreigen: of hij kan naar het noorden naar den Donau trekken en
Hongarije aanvallen. Intusschen had Ludendorff al deze gevaren bespeurd: hij
kon er zelfs toe komen vier divisies van het oostelijk front naar den Balkan te
dirigeeren: zelfs gaan nog enkele divisies van het westfront en van het Italiaansche front naar het oosten: deze troepen moesten te Nisch worden geconcentreerd. Maar voordat zij op den Balkan zijn aangekomen, zullen de geallieerden de Bulgaren reeds hebben teruggedrongen.
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Terzelfder tijd rukte generaal Allenby in Palestina op. Den 19 September
1918 werd het Turksche front aan de kust doorbroken : de Britsche cavallerie
breekt door de tires heen en bezet in korten tijd Tiberias, het knooppunt van
de verbindingslijnen van den vijand. Overal moesten de Turken in snelle marschen terugtrekken, tot Damascus toe en zelfs tot Aleppo. In veertien dagen
is het geheele gebied van Palestina en aangrenzende landen door Allenby bezet.
Het ligt voor de hand, dat dat alles den oorlogstoestand geheel veranderde
en dat de politieke verhoudingen daarvan den invloed moesten ondervinden.
Den 13 en 14 Augustus verzamelde de Keizer te Spa om zich heen Hindenburg
en Ludendorff, den rijkskanselier Herding en den nieuwen minister van buitenlandsche zaken Hintze. Daar deden Hindenburg en Ludendorff verslag van
den toestand van het oogenblik; zij moesten bekennem, dat het niet meer mogelijk was het vijandelijk front te breken en dat men zich dus tot het defensief moest
bepalen. De Keizer trok daaruit de volkomen juiste conclusie, dat het moment
dus gekomen was om zich met den vijand te verstaan. De rijkskanselier meende
evenwel, dat nog kon worden gewacht, tot het vijandelijk offensief was vastgeloopen : een vredesaanbod nu zou de erkenning van de nederlaag beteekenen.
De minister Hintze was het daarmede eens. De regeering, slechts onvolledig
ingelicht door de militairen, meende dus toen nog, het voor het zeggen te
hebben. Zij werd in die overtuiging versterkt, omdat zij hoopte op de hulp van
Rusland, het land der bolsjewieken. Deze regeering had toen met groote moeilijkheden te kampen: overal heerschte burgeroorlog: in het zuiden vorderde
generaal Alexejev met zijn Witte garden steeds meer ; hij maakte zich zelf meester
van Kazan. Zoo was het niet te verwonderen, dat de volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Tschitscherin, den 1 Augustus 1918 aan de Duitsche regeering
wel geen verbond, maar toch een plan van samenwerking aanbood. Niettegenstaande de bezwaren aan een entente met de sovjets verbonden, ging de Duitsche
regeering toch op de aanbiedingen van Moskou in: den 27 Augustus 1918 sloten
Duitschland en Rusland een geheim verdrag: Duitschland beloofde daarbij de
Oekraine aan Rusland terug te geven en Moskou te helpen tegen Alexejev:
daartegenover zegt Rusland aan Duitschland toe dit land niet Langer in het
oosten te bedreigen. Zoo meende Hintze de handen vrij te hebben gekregen in
het westen. Daarvan maakte hij gebruik door reeds den 14 Augustus aan de
entente de teruggave van Belgie te beloven, mits tegen restitutie der Duitsche
kolonien. Op dit aanbod is geen antwoord gekomen; de zaken waren reeds te
ver gevorderd voor zulk een vrede door overeenkomst.
Nog van andere zijde kwam drang naar vrede. Den 15 Augustus kwam Keizer
Karel zelf naar Spa om den deplorabelen toestand der Donaumonarchie aan
den bondgenoot bloot te leggen: doorzetten en uithouden tot den winter was
onmogelijk: daarom drong de Keizer aan op onverwijlde vredesonderhandelingen. De Duitsche Keizer was daartoe niet bereid; hij Wilde zijn tijd afwachten.
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Maar toen Oostenrijk bleef aandringen, ging Hintze den 3 September naar
Weenen om met Burian over den toestand te beraadslagen. Hintze stelde voor
door een neutrale mogendheid, b.v. Nederland, voeling met de entente te
zoeken, oxndat een direct vredesaanbod door de vijanden terecht als een bewijs
van zwakheid zou worden uitgelegd en dus niet zou worden beantwoord. Maar
Burian liet zich niet overtuigen: de nood was zoo hoog gestegen, dat men moest
onderhandelen „sofort and direkt". Tevergeefs trachtte de Duitsche Keizer
Keizer Karel nog terug te houden van zijn voornemen: Oostenrijk zou zijn
eenigen bondgenoot verliezen, als het dezen weg insloeg. Het hielp in het geheel
niet: den 14 September zond Burian een nota de wereld in, waarin hij voorstelde
in een neutraal land te houden „une conversation directe et suivie entre les
representants des gouvernements", maar zonder de militaire operaties te staken.
Het was te laat. Te Londen, te Rome, te Washington werd het aanbod glad
afgeslagen. En te Parijs geeft Clemenceau het wachtwoord: „Debout pour la
victoire sans tache".

HOOFDSTUK XIX

De wapenstilstand
Het was duidelijk, dat het einde van den oorlog naderde, dat een overwinning
der entente beteekende. Reeds was in Augustus de coalitie der centrale mogendheden aan alle zijden krakende in haar voegen: alleen Duitschland scheen nog
stevig te staan. Het was nog slechts schijn: de legerleiding wist al beter: Hindenburg en Ludendorff wisten reeds, dat de oorlog verloren was, omdat het
westelijk front niet meer te houden zou zijn. In Duitschland zelf en ook in de
politieke kringen in Berlijn was men nog in de zoete waan, dat men nog vrij
sterk stand en dat een vrede door overeenkomst nog volstrekt niet onmogelijk
was: een vrede zonder annexaties en zonder oorlogsschattingen zou men nog
zonder moeite kunnen verkrijgen. Maar in Breeden kring begon zich toen ook
reeds, tegen het officieele optimisme der regeering in, een bedenkelijk defaitisme breed baan te maken: als het dan niet anders kon, moest men zich offers
getroosten; de regeering zou moeten worden opgeofferd en zoo noodig ook de
Keizer. En men zag reeds door de nederlaag heen een nieuwe orde van zaken
opkomen.
De ineenstorting begon op den Balkan, waar de legers der entente steeds verder
opdrongen. Spoedig bedreigden zij Bulgarije, waar de gemoederen reeds eenigen
tijd rijp waren voor den vrede. Bulgarije was sedert den vrede van Boekarest,
den 7 Mei 1918, ontevreden over zijn bondgenooten, die aan de Bulgaren niet
hadden willen geven, wat hun naar hun meening toekwam, met name de
Dobroedsja. Daarbij kwam het oude geschil met Turkije over Adrianopel. Te
Sofia gevoelde men zich door zijn bondgenooten bedrogen en verraden; Bulgarije was in den zomer van 1918 niet meer dan een zeer passief bondgenoot.
Daarbij kwam, dat ook dit land zwaar Teed onder den langdurigen oorlog, zoodat
ook hier de stemming neigde naar den vrede. Het Leger, nu tot werkloosheid
gedoemd, verliep hoe Langer hoe meer en was tegen den aandrang der ententetroepen niet opgewassen: zoo leden de Bulgaarsche troepen den 15 September
de nederlaag: Bulgarije moest en Wilde zich ook wel overgeven.
Den z6 September hood de Bulgaarsche regeering aan generaal Franchet
d'Esperey een wapenstilstand aan. Twee dagen daarna kwamen de Bulgaarsche
gevolmachtigden in het Fransche hoofdkwartier aan. Franchet d'Esperey had
de voorwaarden reeds gereed: onmiddellijke ontruiming der Servische en der
Grieksche gewesten, demobilisatie van het Bulgaarsche Leger; uitlevering van
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het oorlogsmateriaal uitzetting van alle Duitsche officieele en officieuse agenten.
Als waarborg zouden de geallieerden enkele vaste punten in Bulgarije bezetten,
maar niet de hoofdstad. Op deze voorwaarden werd den 29 September de wapenstilstand gesloten. Daarmede was tevens Turkije van zijn bondgenooten
afgesneden. Het geheele Balkan-front was ineengestort: een inval in de Donau-.
monarchie werd al spoedig meer dan waarschijnlijk.
Deze gebeurtenissen gaven Hindenburg en Ludendorff de zekerheid, dat het
einde van den oorlog nabij was en de nederlaag en misschien de ondergang
zeker: den 28 September spreken zij voor het eerst het woord: wapenstilstand,
uit. Terzelfder tijd vertrekken Herding en Hintze uit Berlijn om met de hooge
militairen overleg te plegen. Op Zondag 29 September komt de Keizer zelf van.
Berlijn terug te Spa: denzelfden morgen komen zoowel Hindenburg en Ludendorff als Hertling en Hintze daar aan. Daar, in de Kleine conferentie der vijf
mannen, spreekt Hindenburg het zware woord, dat het Leger den strijd niet
kan voortzetten en dat dus zoo spoedig mogelijk een wapenstilstand moet worden gevraagd. De minister Hintze is geheel verslagen: wapenstilstand beteekent
nederlaag; hoe zal men zonder overgang en dus zonder zware schokken het
Duitsche yolk duidelijk kunnen maken, dat de oorlog verloren is: men heeft het
tot nu altijd gepaaid met de zekerheid van de overwinning. Er is een middel om
den schok op te vangen: de vorming van een nieuwe regeering, die niet alleen
den vrede kan voorbereiden, maar ook een democratische staatsorde. Haast
zonder discussie wordt tot deze revolutie „von Oben" besloten. Ook de Keizer
hecht daaraan zijn zegel: hij ziet geen anderen uitweg meer.
Zeer merkwaardig was de vorming van het nieuwe kabinet. Daar Hertling
den Keizer zijn ontslag aanbood, moest onmiddellijk een nieuwe rijkskanselier
worden benoemd. Men vestigde de aandacht op prins Max van Baden, die
doorging voor een idealist en die daarom de man van het moment scheen : de
meerderheid van den rijksdag was voor hem. Den z October kwam hij te Berlijn
en aanvaardde zijn ambt. Maar onmiddellijk daarna nam hij kennis van de
besluiten van Spa; eerst toen vernam hij, vat van hem werd verwacht: de voorbereiding tot den wapenstilstand en de inleiding tot een geheel nieuw staatsregime. Een oogenblik aarzelde hij, maar hij zat reeds in de schuit en moest dus
wel meevaren. Maar hij meende toch een anderen koers te kunnen varen dan
het hoofdkwartier van hem verwachtte, ja eischte: hij Wilde geen wapenstilstand
vragen, maar vredesonderhandelingen aanknoopen. Maar er kwamen van het
hoofdkwartier steeds ongunstiger berichten: de wapenstilstand kon geen dag
meer wachten: de regeering moest onmiddellijk ingrijpen en doortasten. Zelfs
ging Ludendorff zoover, dat hij een van zijn medewerkers, Von dem Bussche,
naar Berlijn zond om de leaders der partijen van den rijksdag op de hoogte te
stellen van den wanhopigen toestand van het Leger: zoo zou hij pressie kunnen
uitoefenen op de regeering. Hindenburg zelf kwam bovendien den 2 October
Wereldoorlog 14
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in Berlijn om den toestand bloot te leggen. In alle kalmte, maar juist daarom des
te indrukwekkender zet de veldmaarschalk aan de regeering uiteen, dat hij
binnen acht dagen een nieuw groot offensief verwacht en dat hij niet over de
middelen beschikt om dat te keeren: hij vreest dan een catastrophe. Nog verzette
de rijkskanselier zich tegen den wapenstilstand, hoewel de Keizer hem beval
naar de aanwijzingen van den veldmaarschalk te handelen. Maar Hindenburg
houdt voet bij stuk en Max van Baden buigt zich voor de noodzakelijkheid: in
den nacht van 3 op 4 October teekent hij de nota, die door bemiddeling der
Zwitsersche regeering naar Washington wordt gezonden.
Deze nota komt den 5 October in handen van president Wilson. Zij luidt als
volgt: „Le gouvernement allemand prie le president des Etats-Unis d'Ainerique
de prendre en main le retablissement de la paix, de donner connaissance a tous
les etats belligerants de cette demande et de les inviter a envoyer les plenipotentiaires pour engager les negotiations. II accepte comme base pour les negotiations
de paix le programme fixe par le president des Etats-Unis d'Amerique dans
son message au congres du 8 janvier 1918 et dans ses declarations ulterieures
en particulier dans son discours du 27 septembre. Pour eviter de prolonger
l'effusion de sang, le gouvernement allemand demande la conclusion d'un armestice immediat sur terre, sur mer et dans les airs".
Duitschland vraagt om een wapenstilstand en om een vrede op grond van de
veertien punten. Het erkent, daarmede dat het aan het einde van zijn krachten
is ; dat beteekende de nederlaag en zelfs de catastrophe. Zoo vatte men dezen
opzienbarenden stap ook overal op : in de ententelanden heerschte triomfante
vreugde over een overwinning, die men nog niet zoo nabij had gevoeld: zoowel
officieren als manschappen werden gestaald door de zekerheid, dat de victorie
het einde van alle lijden zou bekronen. In de centrale landen was de indruk
natuurlijk juist omgekeerd: de vreugde over het einde van den oorlog werd
geheel gedempt door de zekerheid van de nederlaag, die des te feller trof,
naarmate zij minder werd verwacht. Het eerste gevolg was, dat het groote verbond uit elkander lag; een ieder ging zijn eigen weg om zoo spoedig en zoo goed
mogelijk den vrede te verwerven. Deze toestand verlamde de legers geheel: des-.
organisatie trad in; van verzet kon geen sprake weer zijn.
En toen wachtte men in Duitschland het antwoord van president Wilson
vol spanning af. Intusschen reformeerde Max van Baden zijn ministerie door
de opneming van de bekende partijleiders : Erzberger van het centrum, de man
van de vredesmotie van den rijksdag van 1917; Von Payer, nationaal-liberaal,
medewerker van Hertling; Bauer en Scheidemann, twee sociaal-democraten,
die terecht over alle bezwaren zijn heengestapt, toen de nood van het vaderland
hen riep. Den 5 October stelde de nieuwe regeering zich aan den rijksdag voor;
voor haar sprak de rijkskanselier van de nieuwe aera, die zich voor het Duitsche
rijk opende; de regeering zou voortaan steunen op de meerderheid van den
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rijksdag ; in Pruisen zou het algemeen, schriftelijk, geheim kiesrecht worden ingevoerd. De nota aan Wilson werd door prins Max toegelicht als het eenige middel
om tot een eervollen vrede te komen. Het woord nederlaag of capitulatie werd
niet genoemd: niemand ook wenschte blijkbaar de verantwoordelijkheid daarvoor vast te stellen.
Intusschen ging de strijd aan het front voort met een gestadigen, regelmatigen
en ordelijken terugtocht der Duitsche linies. Het groote offensief van Foch, dat
den z6 September was begonnen, vorderde geregeld. De toestand der Duitschers was wel moeilijk, maar niet wanhopig; de wanhoop van Ludendorff was
dan ook wat voorbarig, hoewel bij dezen man begrijpelijk genoeg. Tusschen de
Argonnen en de Maas drongen de Amerikanen steeds voorwaarts. In Champagne
konden voorloopig de Duitschers hun linies nog vasthouden tegen de aanvallen
der Franschen. Anders ging het bij Saint-Quentin, waar de Franschen opdrongen tot de Siegfried-linie, die zij voor een deel reeds konden bezetten. In
Vlaanderen werd het offensief den z8 September begonnen op het front van de
Noordzee tot Dixmuiden, bier moesten de Duitschers wijken op Kortemark
en Roesselare. Natuurlijk bracht deze terugtocht van zulk een breede linie
ernstige gevaren mede : een enkele doorbraak en het geheele front lag gebroken.
Daarbij kwam, dat het Duitsche opperbevel genoodzaakt was zijn reserves
duchtig aan te spreken: den 5 October waren nog slechts twee-en-twintig
divisies buiten den strijd. Maar niettemin is de terugtocht der Duitschers
zeer langzaam en methodisch. Ludendorff begrijpt, dat een snelle terugtocht
zou noodzaken zeer veel materieel, ammunitie en voorraden in den steek te
laten. Bovendien meent hij de aangevangen vredesonderhandelingen gunstig te kunnen beinvloeden door tot het laatste toe krachtigen weerstand te
bieden.
Die vredesonderhandelingen hadden intusschen een geheel anderen loop
genomen dan Ludendorff verwachtte en dan men in het algemeen in Duitschland aannam. Den 9 October kwam in Berlijn het antwoord van president Wilson
op de nota der Duitsche regeering van den 4. Een antwoord is dat eigenlijk niet ; het
is meer een reeks van vragen. Is de Duitsche regeering genegen de veertien
punten in hun geheel aan te nemen en moet dus nog alleen maar de praktische
uitvoering daarvan worden besproken ? Is Duitschland bereid onmiddellijk over
te gaan tot de ontruiming der bezette gebieden ? Spreekt de Duitsche regeering
uitsluitend „au nom des autorites qui ont jusqu'ici conduit la guerre" of heeft
zij inderdaad het Duitsche yolk achter zich. Men was in Berlijn niet ontevreden
met dit antwoord; het was geen afwijzing en liet de deur open voor verdere onderhandeling. De tweede Duitsche nota is dan ook vrij hoopvol gestemd. Zij
beantwoordt de vragen van den president in het algemeen toestemmend. De
Duitsche regeering is bereid de veertien punten te overwegen; zij wil de bezette
gebieden in twee, drie maanden ontruimen; daar zij de meerderheid van den

18 4

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

rijksdag achter zich heeft, kan zij spreken „au nom du peuple allemand". Deze
nota is gedateerd van ii October.
Maar het tweede antwoord van president Wilson was een diepe teleurstelling
en de voorspelling van naderend onheil voor Duitschland: het is van den 14
October. Voor de ontruiming der bezette gebieden stelt hij voorwaarden in
overeenstemming met „la superiorite actuelle des armees des Etats-Unis et
des allies sur le front"; hij eischt de onmiddellijke staking van den duikbootoorlog; geen wapenstilstand is mogelijk, zoolang Duitschland niet ophoudt met
zijn „pratiques ill gales et inhumaines". En dan vooral: „destruction de toute
puissance militaire qui est a meme, seule, en secret et de sa propre volonte, de
detruire la paix du monde". Is Duitschland bereid tot vernietiging van het
Pruisische militarisme, dat een permanente bedreiging is van den wereldvrede ?
Het was wel duidelijk en trouwens ook wel te verwachten: de president spreekt
niet als bemiddelaar, zooals men zich hem in Duitschland voorstelde, maar als
hoofd der coalitie, wat hij dan ook werkelijk was. Wat hij dus wil, is eenvoudig
de capitulatie van Duitschland, haast onvoorwaardelijk. Deze nota van 14
October valt dan ook als een bom in Berlijn en in Duitschland. De Keizer was
vernietigd, de regeering verslagen, het yolk gebogen.
Wat moet de Duitsche regeering nu op de tweede nota van Wilson antwoorden ? Den 17 October vergaderde het oorlogskabinet: hier werd de vraag overwogen, of de militaire situatie Duitschland dwingt te capituleeren. In deze
bijeenkomst heeft Ludendorff den toestand uiteengezet: de vijand beschikt over
220 divisies, het Duitsche leger aan het westfront op papier over 191 divisies;
maar vele daarvan zijn zeer zwak: er zijn bataljons van slechts drie honderd
man. Versterkingen zijn niet meer te vinden. In Rusland en Roemenie staan
nog 24 divisies, maar zeer middelmatige troepen zonder aanvalskracht. En om
deze troepen naar het westen te transporteeren zijn drie maanden noodig. Maar
dan moet men Roemenie ontruimen en dat is onmogelijk, omdat men vandaar
zijn petroleum moet betrekken. Ook de Oekraine kan men niet ontruimen
wegens den graantoevoer en den paardenvoorraad. Uit het binnenland kan
men geen soldaten meer betrekken zonder de oorlogsindustrie geheel te ontwrichten. Bovendien nadert de winter en dan worden de omstandigheden veel
moeilijker. Kan het leger het tot het volgende voorjaar uithouden, wat zijn dan
de perspectieven ? Het Duitsche leger heeft dan 600 000 man meer beschikbaar,
maar het Amerikaansche zal dan met meer dan een millioen manschappen minstens worden vergroot. Op grond daarvan ziet Ludendorff geen anderen uitweg
dan een wapenstilstand, maar zoo dat Duitschland daarna den oorlog, zoo noodig,
zal kunnen hervatten. Het is duidelijk, dat Ludendorff meer optimistisch is
geworden dan eenige weken geleden.
Juist daarom, was prins Max ook niet overtuigd. Tegen het advies van het
hoofdkwartier in, ook tegen de meening van den Keizer zette hij de onder-
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handelingen met Amerika voort. Den 21 October zond hij zijn derde nota aan
president Wilson. Hij deelde daarin den president mede, dat de duikbooten
geen pakketbooten meer zouden torpedeeren. Maar verder hield hij zich op
de ruimte: de tegenwoordige regeering is de uitdrukking van den nationalen wil:
de rijksdag zal voortaan over oorlog en vrede beslissen.
Het is denkbaar, dat prins Max dat alles zoo geloofde, en ook, dat hij daarmede hoopte president Wilson te winnen en zoo tot den vrede te stemmen.
Eerlijk heeft hij het althans met de constitutioneele hervormingen gemeend: den
22 October diende hij de ontwerpen bij den rijksdag in, met goedkeuring van
den Keizer. Duitschland zou door deze wetten een constitutioneele monarchie
zijn geworden. Is Wilson daarmede nu voldaan en tevreden ? Den 23 October
verzond hij zijn derde antwoordnota naar Berlijn. Zij sloot zich bij de tweede
aan, xnaar de voorwaarden voor den wapenstilstand werden nu meer gepreciseerd. Die voorwaarden zouden zoo zijn, „qu'une reprise des hostilites par
l'Allemagne soit impossible"; de vredesvoorwaarden zouden alleen kunnen
worden vastgesteld met de „representants du peuple allemand" en niet met
„ceux qui ont ete jusqu'ici les maitres". Het is duidelijk, Welke invloeden hier
op Wilson werkten: de militairen wilden het Duitsche Leger onschadelijk maken;
de staatslieden wilden bij het Duitsche yolk den indruk wekken, dat de constitutioneele hervormingen van Max van Baden geheel onvoldoende waren; wilde
men werkelijk vrede, dan moest men de regeering op geheel andere basis inrichten : revolutie dus !
Intusschen ging de oorlog en daarmede de Duitsche terugtocht steeds voort.
Den 14 October hernam koning Albert met zijn Belgen het offensief in de buurt
van Kortemark : na hevige gevechten trokken de Duitsche troepen de 17 terug op
Brugge, Thielt en Kortrijk: Zeebrugge, de basis der duikbooten, moest haastig
worden ontruimd. Nog verder rukte deze linkervleugel op: de vereenigde Belgen,
Engelschen en Franschen naderden weldra Gent. In het midden van het front
aan de Oise drongen de Britten den 17 October en volgende dagen steeds verder
op ; reeds kon Valenciennes, Landrecies en Guise worden veroverd. Aileen aan
de Maas hielden de Duitschers naar het uitdrukkelijk bevel van Ludendorff
Langer stand: de generaal-kwartiermeester vleit zich met de ijdele hoop, dat
president Wilson nog te winnen zal zijn, als de Amerikanen in Frankrijk de kracht
der Duitsche wapenen blijven ondervinden.
Maar Ludendorff zag al spoedig zijn vergissing in. Den z6 October nam de
rijksdag de nieuwe constitutioneele wetten aan en ging daarna — alsof nu alles
goed en deugdelijk geregeld was — op reces uiteen. Maar de openbare meening
had de boodschap van Wilson verstaan; zij had begrepen, dat een geheel andere
regeering noodig was, wilde men den vrede verkrijgen: aan den vrede zou zelfs
de Keizer kunnen worden opgeofferd: er gingen reeds geruchten van de noodzakelijke abdicatie van den Keizer en zelfs van zijn geslacht: men begon reeds
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te rnompelen van de Duitsche republiek. Het opperbevel van het leger verzette
zich begrijpelijk genoeg daartegen: het voorzag, dat met den Keizer de geheele
militaire hierarchie zou moeten vallen: ook vreesde men terecht van den wapenstilstand en den vrede de ontbinding der Duitsche krijgsmacht. Vandaar dan
ook, dat Ludendorff de regeering den ernstigen raad gaf de correspondentie met
Wilson niet verder voort te zetten.
Tegen dit nieuwe ingrijpen der militairen in de politiek stelde de rijkskanselier bij den Keizer den beslisten eisch: het ontslag van Ludendorff. De Keizer
moesten toegeven: den z6 October moest de kwartiermeester-generaal zijn invloedrijke functie neerleggen. In zijn plaats werd benoemd generaal GI-liner,
die niet veel anders zou te doen krijgen dan de zwaar belaste erfenis van Ludendorff te liquideeren: hij zou den terugtocht van het leger naar het vaderland
onder de minst ongunstige omstandigheden hebben te Leiden. Hindenburg
scheidde zich of van Ludendorff: men wist hem te overtuigen, dat het gezag
van zijn naam juist nu nog meer noodig was dan ooit.
Max van Baden, vrij van Ludendorff en zeker van den steun van den rijksdag,
meende nu de zaak nog in handen te hebben. Maar denzelfden 26 October liep
het omineuse bericht te Berlijn binnen, dat het Oostenrijksche Alpenfront, dat
toch al was verzwakt, eindelijk was bezweken voor den druk der Italianen.
Keizer Karel dreigde binnen vier-en-twintig uur vrede te zullen sluiten. Duitschland lag dus nu aan het zuiden open voor de legers der entente: handhaving van
het westelijk front werd nu bepaald onmogelijk. Den 27 October besloot dan
ook de rijksregeering Wilsons voorstellen onvoorwaardelijke aan te nemen: het
telegram luidde aldus: „Les negotiations de paix seront conduites par un
gouvernement populaire, dans les mains duquel, en fait comme en droit, reposeront les pouvoirs decisifs. Les autorites militaires lui seront, elles aussi,
subordonnees. Le gouvernement allemand attend maintenant les propositions
d'armistice, qui ouvriront la voie a une paix de justice comme le president l'a
annonce dans ses declarations".
Daarmede was de onvoorwaardelijke overgave dus beslist. Maar men had er
in Duitschland nauwelijks ooren naar: alle aandacht was gespannen op de naderende revolutie; er was een algemeene overtuiging, dat de Keizer, nu de oorlog
geheel verloren was, moest abdiceeren. Vandaar, dat de ministerraad reeds den
31 October onder den druk der openbare meening, in meerderheid tot de
conclusie kwam, dat de Keizer viijwillig zou moeten heengaan: dit was de eerste
voorwaarde om tot een eervollen en rechtvaardigen vrede te geraken. Daarvan
moest de Keizer worden overtuigd: mogelijk was dan zijn dynastic nog te redden. Maar de Keizer was niet meer te Berlijn: om zich aan de pressie van regeering en openbare meening te onttrekken was hij den 3o October afgereisd
naar het hoofdkwartier te Spa.
Daarheen werd nu de minister van buitenlandsche zaken, Drews, gezonden
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om den Keizer mededeeling te doen van het besluit der regeering, dat de abdicatie onvermijdelijk is geworden, nu zij nog vrijwillig kan zijn of althans schijnen.
Den I November bereikte den Keizer deze boodschap ; hij wierp ze ver van
zich : hij dreigt zelfs weer naar Berlijn terug te gaan en de regeering tegen alle
aanslagen te steunen. Hindenburg verklaart zich daarmede accoord, zoo ook
Groner. Maar deze laatste komt dan naar Berlijn, waar prins Max hem in
relatie brengt met de socialistische leiders; zij wijzen hem op de dreigende omwenteling. Maar Groner houdt voet bij stuk en blijft de abdicatie ontraden. Dan
— zegt Ebert — moet het lot zijn loop maar hebben.
Zoo gaat het inderdaad. Den 3 November breekt de revolutie uit onder de matrozen en zeesoldaten te Kiel, die als een muiterij begint : de rnanschappen weigeren
mede te werken aan het uitvaren der vloot voor een laatsten, wanhopigen zeeslag.
Dit bericht wordt te Berlijn met schrik ontvangen: de regeering mist de machtsmiddelen om deze rebellie, die een revolutie dreigt te worden, te onderdrukken.
Dat wordt des te meer onmogelijk, nu de beweging naar andere steden overslaat,
den 7 November is de revolutie in Hannover, den volgenden dag in Brunswijk,
in Keulen, in den nacht van 7 op 8 November in Munchen: hier neemt de onafhankelijke socialist Kurt Eisner de leiding in handen: de dynastie der Wittelsbachs wordt afgezet; een raad van arbeiders en soldaten wordt gevormd; Beieren
dreigt zich of te scheiden van het rijk. leder oogenblik kan de revolutie naar
Berlijn overslaan.
Aan het front wordt de toestand voor de Duitschers steeds bezwaarlijker. Het
westelijk deel van het front is reeds teruggebracht op de lijn Gent-Valenciennes:
de Duitschers zijn reeds van de zee teruggedrongen. Bij Maubeuge, aan de
Serre, aan de Aisne en aan de Maas moeten de Duitschers steeds verder terug.
Nog heeft Groner 58 divisies in reserve, maar Foch heeft er 96. Wel hebben de
Duitschers het voordeel, dat de linie wordt verkort, maar de geallieerden hebben
natuurlijk hetzelfde profijt. Den 5 November besluit het Duitsche hoofdkwartier de linie terug te leggen op Antwerpen, Brussel, Charleroi en Mezieres,
natuurlijk met groote verliezen van vuurmonden, ammunitie, voorraden en
levensmiddelen. Denzelfden dag forceeren de Amerikanen den overgang over
de Maas: ook hier wordt de Duitsche linie achterwaarts gedrongen. Nog verder
gaan de plannen van Foch: hij bereidt een stoot voor tegen Zuid-Duitschland
tegelijk met een aanval der Italianen op Beieren en op Salzburg.
Dat groote gevaar ziet Groner onder de oogen; hij besluit daarnaar te handelen. Den 6 November verklaart hij aan den rijkskanselier, dat de oorlog ten
einde is en dat men de wapenen moet neerleggen en de vlag moet strijken: als
president Wilson niet spoedig antwoordt, moet hij aan Foch rechtstreeks een
wapenstilstand vragen, en dat hoogstens binnen drie dagen. De regeering ontvangt dit bericht in de uiterste verwarring en de grootste verslagenheid: dienzelfden 6 November komt het antwoord van president Wilson, dat men van
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maarschalk Foch de voorwaarden van den wapenstilstand kan vernemen. Snel en
in groote haast wordt de delegatie samengesteld, die met den vijand zal onderhandelen.
Maar dan is er nog de dreigende revolutie. Misschien kan men de omkeering
nog voorkomen door de abdicatie van den Keizer: zoo denken althans de sociaaldemocraten. Den 7 November stelt Scheidemann den rijkskanselier een ultimatum: als binnen vier-en-twintig uren de abdicatie geen feit is, dan zullen de
socialisten de regeering verlaten. Prins Max brengt de boodschap aan den Keizer
over, maar ontvangt een weigering. Maar met het uur wordt de toestand dreigender in Berlijn en ook elders. Den 9 November zijn Hindenburg en Groner
bij den Keizer te Spa: zij betoogen, dat voor de bedwinging der revolutie op het
Leger niet valt te rekenen: bovendien zijn nu reeds Dusseldorf, Keulen en
Koblenz in handen der revolutie en daarmede de benoodigde voorraadschuren:
ook de Rijnbruggen zijn in handen van de arbeidersraden. De Keizer raadpleegt
alle hoofdofficieren, die hij kan bereiken, maar alien zetten uiteen, dat het Leger
nog getrouw is, maar uitgeput: het wenscht slechts rust en vrede: De eerste opwelling van den Keizer is nu de rijkskroon neer te leggen, maar koning van
Pruisen wil hij blijven.
Intusschen wordt in Berlijn door de onafhankelijke socialisten de algemeene
werkstaking geproclameerd. Scheidemann legt zijn portefeuille neer. Overal
wordt het werk gestaakt ; overal komt het tot samenscholingen; de weinige
troepen in de kazernes weigeren tegen het oproer op te treden. Max van Baden
besluit de regeering aan de socialisten over te dragen; misschien is het mogelijk
zoo nog het vaderland te redden. Het wordt bekend — voorbarig en dus onjuist
— dat de Keizer is afgetreden en ook de regeering. In den namiddag proclameert
Scheidemann van het balkon van het rijksdaggebouw de Duitsche republiek.
Zonder bloedvergieten is de Duitsche revolutie een feit geworden.
Intusschen is de minister Hintze in het hoofdkwartier te Spa aangekomen: hij
bericht de abdicatie van den Keizer als zoodanig naar Berlijn: daar vat men het
op als een volledigen afstand van de regeering. Maar reeds dringt de afval overal
door: te Spa zelf wordt reeds een soldatenraad gevormd. Wat zal de Keizer
doen ? Een soldatendood zoeken aan het front ? De revolutie braveeren door naar
Berlijn te gaan ? Hij kiest ten slotte de veiligste partij: de vlucht naar het neutrale
buitenland: den io November 1918 is de Keizer in Nederland.
Ook elders stort alles ineen in de centrale landen. Op Bulgarije volgt Turkije,
dat nu geheel van zijn bondgenooten is afgesneden: nauwelijks heeft de regeering nog troepen genoeg om Konstantinopel te verdedigen: bovendien maken
de vereenigde Fransche en Engelsche Middellandsche-Zee-vloten zich gereed
om de Dardanellen te forceeren. De Jong-Turksche regeering is reeds in ontbinding: den 7 October treedt het nieuwe kabinet-Izzet-pacha op, dat geen ander
doel heeft dan den oorlog zoo spoedig mogelijk met een eervollen vrede te
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besluiten: die vrede moet nog worden gesloten vO6r de ineenstorting van
Duitschland; misschien kan men dan nog aannemelijke voorwaarden bedingen:
naar alle zijden worden boden gezonden om contact met de entente te zoeken.
De regeering neemt ten slotte den krijgsgevangen Britschen generaal Townshend
in den arm: zij laat hem naar Konstantinopel komen en verzoekt hem contact
te zoeken met de Engelsche militaire autoriteiten in Klein-Azie. Townshend laat
doorschemeren, dat Turkije, mits zich onmiddellijk onderwerpende, misschien
nog wel draaglijke voorwaarden zou kunnen erlangen: hij noemde als zoodanig:
opening der zeestraten; autonomie van Mesopotamie, Kaukasie, Syrie. Izzet
neemt aan, mits Engeland genegen is Turkije te beschermen. Den 18 October
vertrekt Townshend met dezen last naar de Engelsche vloot bij Moedros. Daar
vindt hij den Britschen admiraal Calthorpe, die door zijn regeering wordt gemachtigd met Turkije vrede te sluiten. Tegen het protest van den Franschen
admiraal Amat en ook van de Fransche regeering zelf, gaat Calthorpe op de
Turksche aanbiedingen in. Den 3o October komt de wapenstilstand tot stand
te Moedros, waarbij Frankrijk zich na drie dagen aansluit. Turkije moet onmiddellijk zijn Leger demobiliseeren en alle oorlogschepen uitleveren, de garnizoenen terugtrekken uit Syrie, Tripolis en Mesopotamie; het moet gedoogen,
dat de geallieerden de Dardanellen en den Bosporus bezetten en een aantal
andere strategische punten, waaronder Batoem en Bakoe, dat zij de Turksche
spoorwegen controleeren, met name de tunnels van den Taurus; alle relaties
met de centralen moet de sultan dadelijk verbreken.
De volgende wapenstilstand is die van Oostenrijk-Hongarije. Hier was de
binnenlandsche toestand hoe Langer hoe meer gespannen geworden, vooral nadat
was gebleken, dat de entente bereid was de rechten der nationaliteiten :te erkennen. Reeds den 14 Juli 1918 hadden de Czechen een nationalen raad gevormd ter voorbereiding van hun onafhankelijkheid. De Yoegoslaven hadden
den 17 Augustus dat voorbeeld gevolgd. De regeering te Weenen had nauwelijks
kracht meer: Seidler werd opgevolgd door Hussarek zonder dat men aan regeerkracht won. In Hongarije stond het kabinet Wekerie wel sterker, maar kon toch
ook de kiesrechthervorming niet tot stand brengen. De economische toestand
der geheele monarchie was zeer slecht: ook de proviandeering, met name die
van Oostenrijk, werd zeer beperkt, nu de Oekraine geen graan meer kon of Wilde
leveren. Tegenover dien zeer gespannen toestand stond Keizer Karel vrijwel
reddeloos en ook hopeloos: de toestand was zoo verward, dat alleen een sterk
genie hier orde en daardoor redding zou kunnen brengen. Hij zag de verhoudingen volkomen juist in, maar miste de kracht om in te grijpen: hij wachtte
gelaten en berustend zijn lot af, dat hij voorzag.
De laatste hoop werd hem ontnomen door den val van Bulgarije. Begin
0 ctober werden in het Oostenrijksche parlement reeds revolutionnaire klanken
v ernomen: Polen, Czechen, Zuid-Slaven eischen reeds de onafhankelijkheid.
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De Keizer roept den 12 October een conferentie van partijleiders bijeen in zijn
kasteel te Baden: na een discussie van vijf uren blijkt overeenstemming onmogelijk: de genoemde volken eischen niets minder dan hun geheele onafhankelijkheid: de Hongaren weigeren iets van hun overwicht aan de andere zijde
der Leitha op te geven. Niettemin meent de Keizer nog iets te kunnen redden:
den 18 October vaardigt hij een manifest uit, waarin hij Oostenrijk tot een federalen staat proclameert met uitgebreide rechten voor de nationaliteiten : een en
ander in overeenstemming met de befaamde veertien punten van Wilson. Het
was een slag in de lucht, die bovendien veel te laat kwam.
Toen waren de brieven en nota's tusschen Berlijn en Washington reeds gewisseld, waarvan men den wapenstilstand en misschien den vrede kon hopen,
maar die voor Oostenrijk toch niet al te veel beloofden: de president had reeds
Lang principieel vijandig tegenover de Donaumonarchie gestaan en sprak het nu
openlijk uit, dat hij de verdeeling der monarchie verwachtte en zelfs wenschte:
maar de volken moesten dat zelf maar uitmaken. Dat deden zij dan ook. Weenen
deed een laatste poging om de beweging meester te blijven: den 24 October trad
een nieuw ministerie, Lammasch, op, met een nieuw programma, de vorming
van een Donaufederatie. Intusschen verklaart Karolyi te Boeda-Pest Hongarije
geheel zelfstandig; de „Ausgleich" van 1867 bestaat al niet meer.
Intusschen woedde denzelfden 24 October aan de Piave de beslissende slag,
alsmede de volgende dagen: den 27 werd het Oostenrijksche front gebroken bij
Vittorio-Veneto: in groote verwarring moest het Oostenrijksche leger haastig
terugtrekken: weldra valt dit leger even hopeloos uiteen als de staat zelf: de
nationale regimenten trekker huffs-toe om hun eigen land te verdedigen. Denzelfden 27 October richt de pas opgetreden minister van buitenlandsche zaken
Andrassy zich met een rota tot president Wilson; hij erkent daarin de noodzakelijkheid van federalisatie en vraagt een wapenstilstand. Twee dagen daarna
vraagt de Keizer zelf aan den Italiaanschen legerkommandant een wapenstilstand aan. Wat had hij toen nog te bevelen en te vragen ? Den 28 had de nationale
raad der Czechen te Praag de regeering in handen genomen. Den volgenden dag
werd de Czecho-slovaaksche republiek afgekondigd. Dienzelfden 29 kondigde
de nationale Sloveensche raad te Agram de afscheiding van Oostenrijk af: een
staat zal worden gevormd met de Kroaten en de Serviers. Den 30 proclameerde
een Duitsch-Oostenrijksche nationale vergadering de vorming van een nieuwen
staat, zonder zich voorloopig nog over republiek of monarchie uit te spreken.
In Hongarije nam, zooals wij zagen, Karolyi de teugels in handen: den 31
October werd de ziel van het aloude Magyarendom, Steven Tisza, in het parlernentsgebouw door sluipmoord gedood.
Intusschen klemde Keizer Karel zich vast aan een gezag, dat niet meer dan
een schijn of schaduw was. In zijn naam werd nog den 3 November de wapenstilstand van Villa Giusti bij Padua gesloten, na eenige dagen van onderhande-
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ling. De voorwaarden waren hard genoeg: demobilisatie van het OostenrijkHongaarsche Leger; overgave van de helft van het oorlogsmateriaal en vrijlating
der krijgsgevangenen; ontruiming van alle gebieden, die door het traktaat van
Londen van 1915 aan Italie waren toegewezen, erkenning van het recht der
entente om door Oostenrijksch gebied op te trekken tegen Duitschland en
eventueel gedeelten van dat gebied te bezetten. Van Servie was in deze overeenkomst geen sprake, eigenlijk wel terecht: een wapenstilstand is niet de geschikte
gelegenheid om zulke intricate kwesties als de toekomst van Servie te beslissen.
Het was de laatste souvereine daad van Keizer Karel, toen hij dezen wapenstilstand verifieerde. Gezag had hij nauwelijks meer. Zijn afdanking ging dan
ook haast ongemerkt. Den 1 1 November, op het bericht van de revolutie in
Berlijn, breekt ook de omwenteling in Weenen los. De Keizer abdiceert en verlaat het Oostenrijksche grondgebied. Den volgenden dag proclameerde de
nationale vergadering de republiek en tevens de aansluiting bij het Duitsche rijk.
Ook in Hongarije werd toen de republiek uitgeroepen.
Eindelijk Duitschland. De zaak was voor de entente moeilijker, omdat alle
leden der entente hiermede te maken hadden. De wapenstilstand met Bulgarije
was feitelijk gesloten door Frankrijk, die met Turkije door Engeland, die met
Oostenrijk door Italie. De anderen hadden er hun zegel aan gehecht : alleen
president Wilson had er zich niet mede ingelaten. Dat was voor de Europeesche
overwinnaars gemakkelijk, omdat zij nu alleen rekening hadden te houden met
hun eigen wenschen en belangen.
Maar met Duitschland stond de zaak geheel anders. Het Duitsche rijk was de
hoofdvijand geweest en president Wilson was niet voornemens zich buiten de
regeling der Duitsche zaken te houden; hij beschouwde het als zijn moreele
plicht om Duitschland, dat naar zijn wijze van zien den oorlog had veroorzaakt,
daarvoor te straffen: die gevaarlijke haard van militarisme moest voorgoed worden gedoofd. Den 23 October deed hij mededeeling van zijn correspondentie
met de Duitsche regeering aan de gouvernementen van de entente staten. Maar
daarbij had hij een nota gevoegd, waarin hij twee vragen stelde: vooreerst, zijn
de mogendheden bereid aan Duitschland een wapenstilstand toe te staan, die
hun belangen op volstrekte wijze beschermt , vervolgens: zijn zij genegen een
vrede te sluiten op de grondslagen, vroeger door de Amerikaansche regeeringontwikkeld ; m.a.w. wil men de veertien punten aanvaarden ? Deze vragen hebben
aanleiding gegeven tot een discussie tusschen de overwinnaars, die tot 5 November heeft geduurd.
Principieel had niemand bezwaar om vrede te sluiten. Als het Duitsche rijk
zich overwonnen verklaart, was er geen reden meer om den oorlog voort te
zetten. Het denkbeeld om een invasie in Duitschland te doen en den vrede in
Berlijn voor te schrijven, vond bij niemand bijval, noch bij de regeeringen noch
bij de militairen. Men vond, nu het oorlogsdoel was bereikt en Duitschland ver-
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slagen ter aarde lag, geen reden om het Duitsche yolk tot wanhoop te brengen.
Clemenceau was het daarmede geheel eens: „Nous n'avions pas le droit de
jouer la vie d'un seul homme sur une question militaire déjà resolue".
Nu dit vaststond, kon men de militaire clausules van den wapenstilstand
overwegen. Den 25 October hadden Foch, Haig, Pershing en Petain daarover
te Senlis een conferentie. Haig was van meening, dat men den geslagen vijand
gematigd moest behandelen, bovendien zou men door een overdreven gestrengheid het Duitsche yolk tot een wanhopig verweer kunnen prikkelen, wat nog
zeer moeilijk te bedwingen zou zijn. Omgekeerd demonstreerden de Franschen,
dat al te humane condities de Duitschers in de verleiding zouden brengen zich
spoedig te versterken en den oorlog na korten tijd weer te hervatten. Haig wilde
alleen eischen de ontruiming van de bezette Fransche en Belgische gebieden en
van Elzas-Lotharingen. De Franschen vroegen bovendien de bezetting van den
linker-Rijnoever en van eenige bruggehoofden aan den rechteroever. Pershing
wilde bovendien de uitlevering van alle Duitsche duikbooten eischen.
Den volgenden dag schreef Foch aan Clemenceau een brief, waarin hij de
voorwaarden voor den wapenstilstand formuleerde, die hem noodzakelijk en
onvermijdelijk schenen. Dit ontwerp van Foch werd door de Fransche regeering
goedgekeurd en daarna onderworpen aan het oordeel van de gouvernementen
van Engeland en van de Vereenigde Staten. President Wilson was wel geneigd
aan Duitschland zulke voorwaarden op te leggen, dat een hernieuwing der
vijandelijkheden eenvoudig onmogelijk zou zijn: maar mogelijk zou men dat doel
kunnen bereiken door de uitlevering van een deel der zware artillerie te eischen.
Onnoodig achtte Wilson het, dat de Amerikanen den Elzas bezetten. Waarom,
bruggehoofden aan den Rijn te vragen ? Vernederende voorwaarden snag men
niet opleggen, in het belang der entente zelf niet. Ook Lloyd George vond de
Fransche voorwaarden te streng en te hard: hij was het in menig opzicht met
Haig eens, dat men den ouden vijand humaan moest behandelen. Maar toch
verzetten noch Wilson noch Lloyd George zich duurzaam: den 3o October
gaven beide hun toestemming. Maar toen kwamen de Britten met nieuwe,
navale eischen en deze waren zeer streng: de uitlevering van een groot deel
van de Duitsche oorlogsvloot en niet alleen van de onderzeeers. Foch protesteerde daartegen, maar de Fransche regeering gaf toe: alleen werd dit voorbehoud gemaakt, dat de Duitsche pantserschepen en kruisers niet zouden worden overgeleverd aan de entente, maar in een neutrale haven geinterneerd, „ou
a defaut dans des ports allies". Op dezen grondslag werden de geallieerden
het den 4 November 1918 eens.
Veel moeilijker was de vaststelling van de politieke artikelen van het verdrag.
Hier was de moeilijkheid de idealen van president Wilson, zooals zij waren
vervat in de befaamde veertien punten, in overeenstemming te brengen met de
wenschen, zelfs de belangen der Europeesche leden der entente. De laatste
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hadden nooit hun adhesie gegeven aan dit programme, dat de ijdelheid van den
president en van de Amerikanen in het algemeen bijzonder streelde. Zij hadden
bezwaar deze vage formules te aanvaarden, waarvan de praktische interpretatie
en uitvoering tot allerlei moeilijkheden aanleiding kon geven. Ook hadden vooral
Engeland en Frankrijk begrijpelijk bezwaar om de leiding der politieke verhoudingen van Europa over te laten aan den president, die eerst zeer laat in den
oorlog was gegaan en Wiens land het minst van den oorlog had geleden. President Wilson werd bezield door het oppervlakkige idealisme, dat zoo kenmerkend
is voor de Amerikaansche politiek en dat als zedemeester de wereld met eenige
formules hear gedragslijn wil voorschrijven: evenals de meeste Amerikanen
kende de president de Europeesche toestanden en verhoudingen en vooral de
Europeesche mentaliteit in het geheel niet, zoodat hij ze niet kon beoordeelen,
maar het niettemin toch deed. Er was dan ook heel wat diplomatiek beleid noodig
om de Amerikanen binnen het kader van de Europeesche wenschen en eischen
te brengen.
Den 29 October 1918 had kolonel House, Wilsons vertegenwoordiger in
Europa, een conferentie met Clemenceau, Lloyd George en Sonnino: dear
verklaarde hij onmiddellijk, dat zij door in een wapenstilstand toe te stemmen
ipso facto de Amerikaansche vredesvoorwaarden hadden te aanvaarden. Dan
klinkt van alle zijden een protest. Lloyd George weigerde zeer beslist punt 2
van Wilson, de vrijheid der zee, te aanvaarden: daardoor toch zou een blokkade
in de toekomst onmogelijk worden en Engeland een machtig oorlogswapen uit
de hand worden geslagen. Er ontstond een levendige discussie, waarbij House
de onvoorwaardelijke aanneming der veertien punten bleef eischen: zoo niet,
dan ken over een wapenstilstand niet worden onderhandeld. Clemenceau
dreigde toen met een afzonderlijken vrede met Duitschland, wat blijkbaar op
House niet den minsten indruk maakte: hij stelde integendeel de mogelijkheid in
het vooruitzicht, dat Amerika zoo spoedig mogelijk afzonderlijk vrede sloot.
Het was duidelijk, dat een compromis m.oest worden gevonden. In dezen vorm
kwam het dan ook tot stand, dat Engeland en Frankrijk de veertien punten, zoo
dierbaar aan Amerika, aanvaardden, maar met de noodige reserves: zij zullen
ieder punt afzonderlijk nog eens overwegen in het Licht van de nieuwe, door den
oorlog geschapen verhoudingen, „a. la lumiere des conditions nouvelles qui se
sont presentees au cours de la guerre actuelle", zooals Lloyd George het uitdrukte. Op dezen grondslag geeft House zich gewonnen: nog den 4 November
wordt een memorandum aan Wilson gezonden. Daarin verklaren de bondgenooten zich bereid vrede te sluiten „sur la base des quatorze points", maar met
twee reserves: in zake de vrije zee behouden zij zich voor „entiere liberte
d'action"; nopens de teruggave der bezette gebieden zijn zij van meening „que
l'Allemagne dura compenser tous les dommages subis par les populations civiles
des nations alliees et par leurs proprietes du fait de l'agression de l'Allemagne
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sur terre, sur mer, et par la voie des airs". Den 5 November zendt de secretaris
van staat Lansing uit naam van president Wilson in dezen geest een nota aan
de Duitsche regeering, zooals wij boven zagen, met uitnoodiging om tot maarschalk Foch zich te wenden om de voorwaarden van den wapenstilstand te
vernemen.
Bij deze onderhandelingen was reeds duidelijk het scherpe verschil gebleken tusschen de Amerikaansche en de Europeesche opvattingen en bedoelingen over den vrede. Van beteekenis was eigenlijk nog niets beslist: dat zou
ter vredesconferentie moeten gebeuren. Natuurlijk was van dat alles wel iets
uitgelekt, ook in Duitschland; maar hier was de verwarring zoo groot, dat men
van de tegenstelling tusschen de geallieerden geen gebruik kon maken. Wanneer
dan ook de Duitsche delegatie te Rethondes aankomt om daar van maarschalk
Foch de harde voorwaarden voor den wapenstilstand in ontvangst te nemen,
weet zij, dat zij deze zal moeten aannemen: in Spa als in Berlijn weet men ook
bij voorbaat, dat de Duitsche zaak verloren is.
In het stille bosch van Rethondes is een open plek; daarheen zijn de rails gelegd, waarop van beide zijden de spoorwagens zijn aangereden. Tegen elkander
staan de wagens van de Duitschers en die van de geallieerden : men kan gemakkelijk
over en weer loopen. Erzberger, de voornaan-iste Duitsche woordvoerder, doet de
uiterste poging om verzachting van de voorwaarden te verkrijgen, zoo de opheffing der blokkade dadelijk na den wapenstilstand. Maar Foch is onwrikbaar
en onverbiddellijk: hij dreigt met hervatting van het offensief morgen aan
den dag. Men moet het wel eens warden: in den nacht van 1 o op ii November
wordt in het bosch van Rethondes de oorkonde van den wapenstilstand geteekend. Den ii November 1918 des ochtends om elf uur wordt het laatste schot
gelost: de wereldoorlog is ten einde.

HOOFD S TUK XX

Nederland in den oorlogstijcl
De wereldoorlog was dus na een verloop van meer dan vier jaar den i i November 1918 ten erode. Formeel zou deze geschiedenis van dien oorlog met het
feit van den wapenstilstand van Rethondes kunnen eindigen. Maar een Nederlandsche historie van den krijg zou niet voltooid zijn, wanneer daarin geen plaats
was gegeven aan de geschiedenis van ons land en zijn lotgevallen gedurende
den oorlog. Het is waar, Nederland is buiten het oorlogsgeweld gebleven; het
was naar eigen voorkeur en belang gedurende ruim vier jaar neutraal. Maar zijn
eigenaardige Jigging, te midden van de oorlogvoerende mogendheden, maakte
zijn positie zeer moeilijk: Nederland was als het ware een huis, dat staat te
midden van brandende woningen in een groote stad ; de brandweer moet niet
alleen het uiterste inspannen om het overslaan van den brand te verhinderen,
maar ook om te beletten, dat al te veel brand- of waterschade in en aan het
bedreigde perceel wordt aangericht. Intusschen is het verblijf van de bewoners
in dat bedreigde perceel met den dag moeilijker geworden: zij worden van alle
kanten bedreigd en moeten ieder oogenblik vreezen, dat ook hun huis door het
vuur wordt aangetast: dan is de vernietiging zoo goed als zeker.
Zoo was de toestand van Nederland van Augustus 1914 tot November 1918
doorloopend moeilijk en benard. Wel gold niet meer de oude spreuk van 1672:
de regeering radeloos; het yolk redeloos, het land reddeloos — maar symptomen
van dergelijke toestanden kwamen toch van tijd tot tijd voor: met name waren
er meer dan eens perioden, waarin het yolk waarlijk wel redeloos was en ook
redeloos gehandeld heeft. Dat is ook zeer goed te verklaren. Nederland is door
den oorlog volkomen verrast geworden, omdat het er geheel buiten stond. Dat
beteekent vooreerst, dat Nederland voor het uitbreken van den oorlog niet de
minste verantwoordelijkheid heeft te dragen. Bij geen enkele der kwesties, die
de tegenstelling tusschen de mogendheden zoo hebben verscherpt, dat er een
groote oorlog uit moest voortkomen, was Nederland rechtstreeks betrokken.
Het heeft wel eens den schijn, alsof Nederland voor 1914 eigenlijk geen buitenlandsche politiek had: in de groote diplomatieke correspondenties, die door
Frankrijk, Duitschland, Engeland en andere groote mogendheden zijn uitgegeven over de periode 187o tot 1914, wordt Nederland zoo goed als nooit genoemd ; uit en naar Den Haag gaan zelden depeches. Er kan dan ook van eenige
verantwoordelijkheid van Nederland voor het uitbreken van den oorlog noch
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met dat moorden op te houden, dat immers alleen afschuwelijk was en bovendien tot niets nut. Men kon vooral onder de organisaties van de vrouwen felle
protesten hooren tegen den oorlog, volkomen begrijpelijk, maar ook volkomen
doelloos en zonder consequentie. Het was toch moeilijk aan te nemen, dat de
oorlogvoerenden den krijg zouden staken alleen ten believe der neutralen en am
deze uit de penarie te helpen. Men vergat altijd weer, dat de mogendheden den
oorlog ook niet voor hun genoegen voerden, maar dat daaraan zeer groote belangen waren verbonden. Men bedacht evenmin, hoe moeilijk het altijd is tijdens
den oorlog den vrede voor te bereiden, zelfs contact te verkrijgen met den vijand:
herhaaldelijk zijn, zooals wij zagen, gedurende den oorlog vredesonderhandelingen aangeknoopt en — mislukt, waarlijk niet, omdat men geen vrede Wilde,
maar omdat de sours zeer ver uiteenloopende gezichtspunten niet met elkander
in overeenstemming waren te brengen.
In dezen geestestoestand is het wel duidelijk, dat het Nederlandsche yolk
door den oorlog in den zomer van 1914 volkomen was verrast: men begreep
zoo iets eenvoudig niet. Dat er ergens in het oosten nog oorlog werd gevoerd,
dat sprak haast van zelf: maar dat in de beschaafde wereld van Europa landen.
als Duitschland, Frankrijk en Engeland elkander den oorlog verklaarden en Bien
ook doorzetten, dat begreep men niet ten voile of liever in het geheel niet : men
achtte daarvoor deze wereld te goed en ook te verstandig en vooral te beschaafd.
En toen men eenmaal over den eersten schrik heen was, begon men natuurlijk
naar de schuldigen te zoeken en vond ze even natuurlijk ook. En men vond ze —
het sprak wel van zelf — bij verschillende mogendheden. In dit opzicht heeft
de invasie van Belgie begin Augustus 1914 door de Duitschers en de hardheden
en wreedheden, waaronder Belgie had te lijden, aan het Duitsche rijk zeer veel
kwaad gedaan in de Nederlandsche openbare meening. In het algemeen was
men in ons land vOOr den oorlog niet tegen Duitschland en tegen de Duitschers
gekant: integendeel had men veel waardeering voor de Duitsche arbeidzaamheid
en volharding: de groei der Duitsche techniek en de bloei der Duitsche wetenschap werden zeer bewonderd; de veeivuldige handelsbetrekkingen kweekten
van zelf een groote bekendheid met Duitschland en daardoor een groote waardeering, zonal niet een sterke sympathie. En wie de Duitschers our hun eigenaardige parvenumanieren toch weinig mocht, was toch volstrekt niet tegen hen
gekant.
Dat veranderde nu sterk, bijna onmiddellijk in den oorlog. De brutale inbraak
in het Belgische grondgebied, de gepleegde wreedheden in Dinant, in Leuven
en elders, de instrooming van tienduizenden, van alles beroofde Belgische
vluchtelingen naar ons land — dat alles kweekte een sterken afkeer van de
Duitschers die het naburige land zoo ergerlijk mishandelden. Velen bleven
natuurlijk hun Duitsche sympathieen getrouw, vooral uit persoonlijke relaties ,
maar meerderen wendden zich van Duitschland of en vergrootten het toch al
Wereldoorlog x5
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niet geringe aantal der vrienden der entente, van Engeland, maar vooral van
Frankrijk. Van oudsher is het getal vrienden van Frankrijk in ons land niet
gering: de liefde voor de Fransche cultuur, uitwendig en inwendig, voldeed
blijkbaar aan bepaalde geestelijke Nederlandsche behoeften: men had het gevoel, dat deze Romaansche beschaving aan ons, GerTnanen, iets en zelfs veel
kon geven, wat wij uit en in ons zelf niet bezaten. Met Engeland was dat veel
minder het geval; maar de wijze, waarop de Engelschen ons in den oorlog behandelden, met werkelijk begrip van onze moeilijkheden, schonk ook aan dit
y olk de waardeering in bepaalde kringen.
De toestand was dus zoo, dat in Nederland pro-Duitschers en pro-ententemannen vrij sterk en ook vrij scherp tegenover elkander stonden. Dat kwam ook
in de pers tot uiting: er waren bepaald pro- en anti-Duitsche bladen. Dat werkte
natuurlijk ook op de oorlogsberichtgeving terug, al moet men gulweg erkennen,
dat de feitelijke gegevens gewoonlijk met groote objectiviteit werden medegedeeld. Want in het algemeen handhaafde onze pers, ook gedurende den oorlog,
haar hoog standpunt van objectieve voorlichting: men het, onder handhaving
van eigen meening, toch den lezer over zich een meening te vorrnen over den
gang van zaken en den loop der dingen, als de gezegde lezer althans reeds geen
meening had. Dat bij dezen geestestoestand het vaderlandsch bewustzijn wel
eens in de verdrukking geraakt, spreekt wel van zelf; het toch al niet te sterke
nationaal gevoel werd tijdens den oorlog niet aangewakkerd, integendeel verslapt en suns ook wel verzuurd.
Over de Nederlandsche oorlogspsyche heeft een der beste Nederlandsche
journalisten, C. K. Elout, in het gedenkboek „Nederland in den oorlogstijd"
onder meer het volgende gezegd: „De Nederlanders bleken, in hun overgroote
meerderheid, al evenmin engelen als de burgers van andere staten en wierpen
zich in steeds toenemend aantal op den clandestienen handel met buiten- en
binnenlandsche afnemers, op het smokkelen en op de O.W. Welk een omvangrijke en kostbare maatregelen ter beteugeling van den clandestienen handel die
honger naar oorlogswinst het rijk heeft gekost, kan men zich eenigermate voorstellen, wanneer men weet, dat er alleen in de jaren 1916, '17 en 'T8 bijna negen
millioen gulden is uitgegeven voor militaire kommiezen, premien in zake het
toezicht op den uitvoer, toelagen aan belastingkommiezen in verband met de
buitengewone omstandigheden en vooral aan kosten van meer belastingpersoneel — hetwelk wel in hoofdzaak zal beteekenen: meer kommiezen. De
steeds meer nijpende schaarschte van levensbenoodigdheden en het voorbeeld
van ieders buurrnan deed ten slotte het smokkelen (in het algemeen: het clandestien koopen en verkoopen) worden tot iets, waarin niemand — dan alleen
de verantwoordelijke minister — iets wezenlijk kwaads meer zag. Of wanneer
men het kwaad ervan nog inzag, dan deed men er toch aan mee, omdat iedereen
het deed. Heel het Nederlandsche yolk werd dus een reusachtige smokkelaars-
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bende, met dat verschil alleen, dat in zoo'n bende alle leden gelijkelijk plegen
te deelen in den buit, terwiji hier het eene deel het andere afzette en het andere
zich liet afzetten. En in den schamperheid, waarTnede de O.W.-er werd besproken, stak een zeer groote mate van afgunst. De meesten, die den O.W.-er
beschimpten en bespotten, zouden onmiddellijk zelven O.W. hebben gemaakt,
— als ze er maar kans toe hadden gezien. Men wantrouwde elkander echter
meer en meer, verdacht elkander van clandestien koopen en verkoopen, van
hamsteren en smokkelen, kortom het publiek vertrouwen, het geloof in elkanders
fatsoen, dat \TOOT- den oorlog in de moraliteit van onze natie nog een vrij sterk
en gunstig element was, brokkelde volkomen af. Heel de natie werd doorziekt
met achterdocht en afgunst. En de verbittering van diegenen — en die vormden
de overgroote meerderheid — die geen O.W. wisten te maken en zich dus hadden
over te leveren aan de kleine en groote O.W.ers, aan den clandestienen handel
indien zij met de hunnen geen al te groot gebrek wilden lijden, richtte zich
meer en meer tegen den minister, die verantwoordelijk was voor de levensmiddelenvoorziening en dien men blindelings dan ook verantwoordelijk stelde
voor het buitenlandsch element daarin. Het tekort van de groote meerderheid
tegenover de overdaad, die een kleine minderheid had weten te bemachtigen,
bracht het yolk allengs in een staat van geprikkeldheid, in een koortsstemming,
waarin de meest fantastische Laster jegens dien minister en jegens de regeering
voeding vond. En zoo kwamen, voornamelijk in de kritiek op 's ministers uitvoerpolitiek en op de maatregelen tegen den smokkelhandel, de neutraliteitsactie der ultra-ententisten en de distributie-actie der socialisten samen — hoewel
deze overigens lijnrecht tegenover elkander stonden — in haat en wantrouwen
tegen dien minister en tegen tal van personen, die in de distributie een voorname
plaats bekleedden. Zoo werd, door den langen duur van den oorlog, maar dan
toch slechts in vier jaren tijds, een van de beste en mooiste trekken in ons openbare Leven — het breedere vertrouwen in elkanders fatsoen en in dat van onze
regeerders, het besef van de eerzaamheid — voor 't grootste deel en wellicht
onherstelbaar vernield. Dat is stellig het allergrootste kwaad, dat de oorlogstijd
ons heeft gedaan, een veel grooter dan de materieele zorgen, waardoor we
werden gedrukt. En is de materieele schade voor de oorlogvoerende landen
natuurlijk ontzaglijk veel grooter geweest dan voor ons, de moreele verwoesting
is hier, waar men den oorlogsprikkel tot nationale eenheid miste en waar de
knagende kritiek van koortsig-kranke breinen dus niet en niemand meende te
behoeven te sparen, allicht nog grooter geweest dan ginds. 't Geloof in elkanders
eerzaamheid, een kostelijke schat voor iedere natie, is in ons yolk voor langen
tijd, misschien voor goed, verwoest. Dat is ons psychisch aandeel in de offers
van den wereldstrijd".
En verder zegt de scherpe waarnemer, die Elout altijd is geweest: „Het is dus,
gelijk gezegd, geen zeer mooi beeld, dat van de houding der Nederlandsche
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volksziel in den oorlogstijd. Een doodelijke angst bij het uitbarsten van het
geweld, een schuilen onder de vleugelen der regeering; daarna, zoodra 't gevaar
niet meer onmiddellijk scheen te dreigen, een steeds meer parmantig kritiseeren
van alien en alles in buiten- en binnenland, een kritiseeren onder den sterken
invloed van sentimenteele vooringenom,enheid en, wat het beleid der eigen regeering en wat elkanders gedragingen betrof, bovendien van een alle geloof in
onze eerzaamheid verwoestende achterdocht. Zoodat men ten slotte op 't eind
van den wereldoorlog een op dit stuk der moraliteit verziekt yolk hier in Nederland had, tot geenerlei ideeels meer in staat, niets wenschend dan met rust te
worden gelaten en om de beste maagvulling te kunnen kijven met elkander en
alien te zamen, tegen de regeering, die op het punt van eerzaamheid en moraliteit 't gezegde te schande maakte, dat elk yolk de regeering heeft, die het verdient. Want het Nederlandsche yolk verdiende in den oorlogstijd niet zoo'n
regeering van gentlemen. Het is niet vroolijk dat van het eigen yolk te moeten
getuigen. Maar het is een, zij het ook onaangename waarheid, die zich ook zoo
laat zeggen. Het Nederlandsche yolk heeft niet de zedelijke kracht getoond om,
zelfs onder de beste regeering, den last te dragen der gevolgen van een langdurigen oorlog, dien anderen voerden".
Een ieder zal gaarne medegaan met den lof, dien Elout hier brengt aan de
Nederlandsche regeering tijdens den oorlog: wij hadden inderdaad de beste
regeering, die wij in deze gevaarvolle omstandigheden konden hebben. Dat dat
destijds aldus werd ingezien, kan men moeilijk staande houden. Het is natuurlijk
waar, dat er door de regeering tai van xnaatregelen destijds zijn genomen, die
wel voor kritiek vatbaar waren. De uitvoering der distributie-maatregelen was
dikwijls zeer onpraktisch en ongeschikt: men bedenke evenwel daarbij, dat de
regeering evenmin voor deze socials taak berekend was als haar ambtenaren:
de geheele zaak was dan ook vrijwel geimproviseerd en moest ook wel geirn,proviseerd worden. In ieder geval verdiende de regeering en met name de
minister van landbouw niet de scherpe en ook wel kleingeestige kritiek, waaraan
hij vrij geregeld bloot stond. Dat ook hier de beste stuurlui weer aan den wal
stonden en dat onze openbare colleges nog al eenige betweters onder haar leden
tellen, is oude vaderlandsche wijsheid. Meer gegronde kritiek, ook omdat zij
de hoogste belangen van den staat raakt, kan men oefenen op de eigenaardige
stoutheid der regeering, om midden in de moeilijkheden van de latere oorlogsperiode, een grondwetsherziening aan de orde te stellen, die bovendien twee
belangrijke politieke vraagstukken, dat van het kiesrecht en dat van het onderwijs, definitief zou oplossen. Zoo is dan ook de grondwetsherziening van 1917
tot stand gekomen. Hoe weinig duurzaam zij was, bleek wel uit het feit, dat
reeds vijf jaar daarna, in 1922, een nieuwe grondwetsherziening volgde; of de
kwesties van het kiesrecht en het onderwijs destijds zijn opgelost, is een open
vraag.

Oorlogspostduiven in het Fransche leger

Lord Kitchener to Parijs. 1915

Clemenceau in de loopgraven. 1918

Keizer Wilhelm en Hindenburg; op den
achtergrond de kroonprins. Juli 1918

voerder der Duitsche vloot bij Skagen
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Geen open vraag is het evenwel, of de houding van ons yolk tijdens den
oorlog en tegenover de regeering en tegenover zich zelf wel lofwaardig is geweest. Men kan meenen, dat Elout de kleuren wat al te sterk heeft aangezet en
daardoor een wat onjuisten indruk maakt. Maar dat hij in den grond en in de
hoofdzaak gelijk heeft, is aan geen twijfel onderhevig. Wie als hij den oorlog in
vredesland heeft mede doorleefd, kan de indruk niet van zich afzetten, dat de
nood der tijden de geesteshouding van ons yolk niet heeft gestaald, maar eerder
verslapt. Ons individualisme, dat ons toch ook in gewone tijden zoo dwars zit,
werd in deze abnormale periode een rationale ondeugd.
Het is volkomen waar, dat tegenover de moreele inzinking ook verheffing is
geweest. Elout, die zooveel depressie om zich heen waarnam, erkent ook den
hoogen druk van sommige verheven momenten in ons volksleven: een zekere
superieure goedmoedigheid stelde ons yolk op bepaalde oogenblikken in staat
wel niet tot verheven zelfverloochening, maar toch tot goedhartig medeleven
met het ongeluk van anderen. Dezelfde aandrift, die ons tot liefdadigheid, sours
tot ruime philantropie brengt, bewoog ons ook tot hulp aan de Belgische vluchtelingen en in het algemeen tot het medeleven met verongelijkten en verdrukten.
Elout, de scherpe waarnemer van zijn yolk en zijn feilen, zegt niettemin ook dit:
„ Er zijn echter lichtpunten in dit tamelijk verdrietige beeld. De wijze, waarop
de vluchtende horden van Belgie in 1914 zijn ontvangen, zal steeds een mooie
daad van menschenliefde blijven. Gedurende den ganschen oorlog trouwens
heeft ons land, zoo Lang 't maar eenigermate doenlijk was, in verband met onzen
eigen voedselnood, open gestaan voor uitgewekenen uit alle larder en zijn de
armen en behoeftigen onder hen edelmoedig en hartelijk verzorgd. Op de rekeningen en begrootingen van hoofdstuk V — Binnenlandsche zaken - vindt men,
over de jaren 1914 tot en met '19 meer dan 42 millioen gulden voor „kosten van
onderhoud en verdere uitgaven" ten behoeve van naar Nederland uitgeweken
vreemdelingen. Dat bedrag is door de belastingschuldigen van Nederland
blijmoedig opgebracht en toen de regeering een aanbod van steun van Engeland
afwees, had dat de instemming van heel het yolk. Wij waren nog rijk genoeg
„pour nous payer cette gloire". Nog rijk genoeg, goddank, ook aan karakter.
En niet onder cijfers te brengen is de sour aan persoonlijke hulp- en offervaardigheid, die is gespandeerd aan Belgische en andere vluchtelingen, kinderen en
volwassenen".
Er is nog meer: „Naast die uiting van altruisme is voorts als een tweede
lichtpunt aan te merken de reeds besproken onbaatzuchtigheid in het beoordeelen der daden van oorlogvoerenden. De oorlogshandeling van Duitschland
jegens Belgie, het terechtstellen van miss Cavell, het torpedeeren van de
Lusitania, hebben, gelijk gez egd, hier te lande veel meer verontwaardiging
gewekt dan alle o nrechtmatige daden, die jegens ons eigen land werden bedreven. Zelfs voor het „angarieeren" van ooze vloot, hoewel dat aanvankelijk
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ons yolk in ongewone gemoedsbeweging bracht, moist men weldra juridische
verontschuldigingen op te diepen. En de verontwaardiging erover luwde vrij
spoedig. Doch nimmer vergat of verontschuldigde men — in 't algemeen: eenige
pro-Duitschers zijn hier uit te zonderen — de drie genoemde feiten, die niet ons
zelven, maar anderen troffen.
En voorts mag misschien ook in het credit van ons yolk worden aangeteekend,
dat het tegenover de meest felle gebeurtenissen althans een zekere mate van
kalmte bewaarde, een kalmte, die wel hoofdzakelijk voortvloeide uit wat Allard
Pierson eens aanwees als onze „verregaande onaandoenlijkheid" en die dus
„une quality" was van wat eigenlijk tot onze „defauts" ware te rekenen, maar
die dan toch hetzelfde uiterlijk had als een zekere waardigheid. Doch in het
algemeen heeft de oorlogstijd, vooral ook door zijn langen duur, meer gebreken
dan deugden van ons yolk doen uitkomen. En hij heeft een ongunstigen invloed
gehad op onze volkspsyche".
Wat Elout hier als de belangstellende tijdgenoot heeft opgemerkt in zijn
yolk gedurende den wereldoorlog, is in het algemeen dus niet onjuist, maar
vereischt eenige adstructie van feiten. Vooreerst over onze Internationale positie
gedurende den oorlog. Die positie was kort en juist gekarakteriseerd door het
woord: neutraliteit. Onze geheele buitenlandsche politiek was gebaseerd op
dit eene begrip. Evenmin als onze regeering en ons yolk iets te maken hadden
met den oorsprong van den oorlog, evenmin wilden zij eenige verantwoordelijkheid aanvaarden voor dien oorlog zelf. Stellig ook om dien oorlog op zichzelf
en principieel. Want dit mag men wel zeggen, dat onze regeering den oorlog
niet minder verafschuwde dan ons yolk. Dat moil zeggen, den oorlog als zoodanig;
men zag in den oorlog een vreeselijk monster, dat met zijn afschuwelijke klauwen
in het rond greep, zoekende wien het zou verslinden en dat ook mogelijk naar
Nederland zijn grijpers zou kunnen uitstrekken. Wat in Belgie in de eerste
weken van den oorlog voorviel en de nasleep daarvan, de invasie der Belgische
vluchtelingen ten onzent, versterkte onder ons yolk den afkeer van het oorlogsbedrijf. De wensch de neutraliteit te handhaven, vloeide daaruit van zelf voort.
Maar er was ook nog een zuiver politieke reden om neutraal te blijven, een
zuiver zakelijke: men had van den aanvang af de overtuiging, dat men met het
uitgebarsten conflict als zoodanig niets te maken had en dat het dus alleszins
redelijk was er geheel buiten te blijven: daarover waren regeering en yolk het
roerend eens. Maar men Wilde niet alleen neutraal zijn, maar het ook blijven,
dus de neutraliteit handhaven, zoo Lang dat mogelijk was. Want zoo zeker als
het was, dat Nederland zelf zijn neutraliteit onder alle omstandigheden zou
handhaven, zoo onzeker was het, of die neutraliteit wel nimmer zou worden
bedreigd. En in dat geval zou Nederland ongetwijfeld het uiterste inspannen
om den schender der neutraliteit, den vijand dus, van zich af te houden en dus
iedere schending der neutraliteit te verhinderen, van Welke zijde die schending
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ook zou kunnen komen. Maar verder zou onze defensie ook nooit gaan; dat
Nederland zich ooit vrijwillig bij een der oorlogvoerende machten zou kunnen
of willen aansluiten, was bij voorbaat uitgesloten.
De schending der neutraliteit zou dus van buiten of moeten komen. Van
Duitschland ? De aanval op Belgie sprak ongetwijfeld tegen de Duitsche
regeering; zoo werd het ook bij ons opgevat. Maar naar Duitsche wijze van zien
was de doortocht door Belgie een militaire noodzakelijkheid om Frankrijk zoo
spoedig mogelijk te verpletteren: in Berlijn begreep men zeer goed de moreele
bezwaren van de schending der Belgische neutraliteit. Ook die overtuiging he eft
er toe medegewerkt, dat Nederland gespaard bleef. Ongetwijfeld zou de doortocht door Nederlandsch Limburg den inval der Duitschers in Belgie en Frankrijk zeer hebben vergemakkelijk: het heeft de optrekkende Duitsche legers heel
wat inspanning gekost hun marsch te nemen om Zuid-Limburg heen; dat men
zich die moeite heeft getroost, bewijst zeker wel, hoeveel belang men er bij had
Nederland te ontzien. Een blik op de kaart is voldoende om dat vast te stellen.
Daarbij kwam dan nog, dat, toen eenmaal de veldtocht in Belgie en NoordFrankrijk was begonnen, het neutrale Nederland met zijn betrekkelijk sterk
Leger voor Duitschland een uitnemende dekking bood voor zijn westgrens.
Niettemin heeft de Nederlandsche neutraliteit gedurende den oorlog drie
maal gevaar geloopen van Duitsche zijde. Wij herinneren ons nog de crisis
van 31 Maart 1916 toen plotseling alle verloven werden ingetrokken en er een
soort paniekstemming heerschte, ook in regeeringskringen in Den Haag. Geruchten gingen, dat Engeland een aanslag beraamde tegen Nederland om zoodoende het westelijk front in den rug aan te vallen: men sprak van een plan
om de Schelde te forceeren. Of zoodanig plan bestond, is onzeker: maar men
mag nu wel aannemen, dat het gerucht daarvan van Duitsche zijde is verspreid
om de proef te nemen van de gezindheid van Nederland in zulk een geval.
Het tweede geval was in het begin van 1917, toen Amerika de neutralen uitnoodigde tot een gezamenlijk verzet tegen den duikbootoorlog. In verband
daarmede nam, men troepenbewegingen in West-Duitschland aan de Nederlandsche grens waar, waartegen Nederland weer maatregelen van verweer nam.
DaarTnede was de zaak afgedaan. Van veel ernstiger aard was het derde geval,
dat van het befaamde zand en grind in April 1918, toen het groote offensief in
Frankrijk werd voorbereid. Hoe ernstig de toestand voor de Duitschers destijds
reeds was, bleek wel hieruit, dat de Duitsche regeering het bestond van de
Nederlandsche het gebruik van de Nederlandsche waterwegen te vragen, zelfs
te eischen ten behoeve van het vervoer van oorlogsbenoodigdheden, in casu
zand en grind. Er werd door Berlijn zelfs te kennen gegeven, dat een weigering
voor ons land hoogst ernstige gevolgen zou kunnen hebben: Men hoorde reeds
weer van troepenbewegingen in Westfalen. De regeering zat duchtig in het nauw
zij heeft ten slotte besloten in beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden
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aan de Duitsche eischen te voldoen. Zij kon moeilijk anders, maar zij achtte
het juist daarom noodig van haar besluit mededeeling te doen en aan de entente
kennis te geven. Namens deze heeft toen Engeland aan de Nederlandsche regeering medegedeeld „den ernst van den toestand, waarin Nederland verkeerde,
ten voile te begrijpen en alleen uit dien hoofde de Nederlandsche regeering ter
take van de getroffen schikking geen moeilijkheden in den weg te zullen
leggen."
Een dergelijke bedreiging als toen van Duitsche zijde, is van den kant der
entente nimmer gedaan. Ook heeft Nederland ter zee van Duitschland veel
meer te lijden gehad dan van Engeland. Engelsche boxnmen zijn op Zierikzee
geworpen; Engelsche duikbooten en andere oorlogschepen hebben de neutraliteit der Nederlandsche territoriale wateren geschonden en zijn daarvoor ook
wel geinterneerd. Maar dat alles beteekende toch weinig in vergelijking met de
nadeelen, ondervonden van den Duitschen duikbootoorlog, vooral nadat deze
in Februari 1917 was verscherpt. Eigenlijk was geen schip meer veilig voor de
torpedeering door Duitsche onderzeeers, en dat in toenemende mate. In den
eersten tijd van den oorlog werden nog door Berlijn plechtige excuses aangeboden, als een Nederlandsch schip werd getorpedeerd; ook werd wel schadevergoeding aangeboden en ook uitgekeerd. Dat gebeurde met de Katwijk, die, van
Baltimore op weg naar Rotterdam, met mais voor de Nederlandsche regeering,
den 14 April 1915 werd getorpedeerd. Zoo ging het ook met de Artemis die
den I Februari 1916 tot zinken werd gebracht. Een zeer zonderlinge torpedeering was die van de Medea op 25 Maart 1915; dit schip was met sinaasappelen
geladen van Valencia op weg naar Londen: de Duitsche regeering Wilde sinaasappelen als voedingsmiddelen beschouwen, bestemd voor den vijand en weigerde
dan ook elke vergoeding. Een bepaald ergerlijk geval was dat van de Tubantia,
die 16 Maart 1916 bij de Zeeuwsche kust werd getorpedeerd. In dit geval ontkende de Duitsche regeering eerst alle schuld, zelfs nog toen die technisch volkoxnen vaststond: deze zaak zou eerst na den vrede worden geregeld. Minder
zeker was de zaak van de Palembang, die twee dagen na de Tubantia hetzelfde
lot onderging: hoewel men moreel overtuigd kon zijn van de schuld van een
Duitsche duikboot, was het bewijs niet te leveren en Berlijn heeft dan ook de
verantwoordelijkheid afgewezen. In April 1916 zonk de Berkelstroom naar de
diepte, in October daarna de Bloxnmersdijk, hoewel geladen met graan voor de
regeering. Het eerste geval, na de afkondiging van den verscherpten duikbootoorlog, was dat van de zeven schepen, aan wie door de Duitsche regeering relatieve veiligheid was gegarandeerd, maar die niettemin in Februari 1917 bij
Falmouth werden getorpedeerd; het heette, dat er een fout in de draadlooze
telegrafie was geweest. De afwikkeling van deze zaak heeft nog zeer Lang geduurd. En intusschen verzonk het eene Nederlandsche handelsschip na het
andere in de donkere zee, zeer dikwijls zonder eenig denkbaar motief, ook wel
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tot schade van Duitschland zelf. Wel het meest opvallende en ergerlijkste, haast
misdadige feit was de torpedeering van de Koningin-Regentes den 6 Juli 1918.
Dit schip was een hospitaalschip, dat diende voor het transport van Duitsche
krijgsgevangenen van Engeland naar Nederland: niettemin werd het door een
Duitsche duikboot tot zinken gebracht. Men kan vrij wel zeggen, dat naast de
oorlogvoerenden zelf geen land meer last van den duikbootoorlog heeft gehad dan
Nederland.
Het ligt voor de hand, dat ons land in dit opzicht veel minder van Engeland
heeft geleden dan van Duitschland: torpedeeringen door Britsche onderzeeers
kwamen eigenlijk niet voor. Dat wil natuurlijk allerminst zeggen, dat Engeland
ons geen overlast heeft aangedaan: het tegendeel is waar. Dat was een gevolg
van de politiek, die Engeland van den aanvang van den oorlog of op Duitschland
heeft toegepast. Dat was de blokkade, waardoor de centralen dadelijk van het
wereldverkeer werden afgesloten en waardoor niet alleen gebrek aan grondstoffen ontstond, maar ook aan levensmiddelen. Deze blokkade was zeer effectief
en moest dat ook wel zijn. Maar het gevolg daarvan was, dat Engeland ook met
grooten nadruk begon te letten op den buitenlandschen handel van de aan
Duitschland grenzende neutrale landen. Door zijn Jigging kwaxn natuurlijk
Nederland daarvoor het eerst in aanmerking. De Britsche regeering had natuurlijk geen enkel bezwaar tegen de geregelde voorziening van Nederland met
grondstoffen en levensmiddelen, miss zij maar de zekerheid bezat, dat deze
voorziening niet ook Duitschland ten goede zou kunnen komen. Zij kon natuurlijk niet toelaten, dat via Nederland de blokkade van Duitschland kon worden
gebroken. Intusschen was de uitvoering van dat beginsel zeer moeilijk, omdat
uit den aard der zaak de Britsche regeering de middelen miste om den overzeeschen invoer naar Nederland te controleeren, zoodra deze goederen eenmaal
binnen de Nederlandsche palen waren aangekomen. De Nederlandsche regeering kon dat formeel natuurlijk wel, maar kon toch feitelijk niet alle verkeer met
Duitschland verbieden, te minder, daar hier goede zaken waren te maken. In
den toenemenden Hood stegen in Duitschland de prijzen van grondstoffen en
levensmiddelen aanzienlijk , het was dus voor den Nederlandschen koopman
zeer verleidelijk exportzaken met Duitschland te doen. De regeering kon en
mocht dat niet verhinderen.
Men begreep dat in Engeland natuurlijk zeer goed en nam daarnaar zijn maatregelen. Het ligt voor de hand, dat het hier ook de kwestie van de contrabande
was. Dat Engeland het vervoer van contrabande mocht en kon beletten ook naar
neutrale landen, sprak van zelf. Maar wie iets van oudere zeeoorlogen heeft
gelezen, weet ook, tot Welke moeilijkheden het begrip contrabande aanleiding
kon geven; er was het oude onderscheid tusschen absolute en relatieve contrabande en ook was het van tal van artikelen dubieus, of zij wel contrabande
waren: wij wezen boven op de torpedeering van de Medea, die met sinaasappelen
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was geladen: de vraag kon rijzen, of levensmiddelen oorlogscontrabande zijn en
vervolgens, of sinaasappelen als levensmiddelen kunnen worden beschouwd.
Dat er wederzijds mijnen in de Noordzee werden gelegd, was voor onze handelsvloot zeer gevaarlijk, maar niet in strijd met het oorlogsrecht, zoolang de mijnen
velden duidelijk werden aangewezen. Maar buiten het volkenrecht ging Engeland reeds met het decreet van 3 November 1914, waarbij de geheele Noordzee
tot oorlogsgebied werd verklaard en zelfs het zeegebied ten noorden daarvan
ten oosten van een lijn van de Hebriden tot IJsland: de bedoeling was duidelijk
om de neutrale scheepvaart te dwingen den weg door het Kanaal te nemen, zoodat Engelsche contrOle daarop gemakkelijk zou worden. De Nederlandsche
regeering protesteerde tegen dezen willekeurigen maatregel, natuurlijk tevergeefs. Het decreet zelf werd door de Duitsche regeering beantwoord met een
besluit, waarbij alle zeeen en wateren om Groot-Britannie en Ierland, het Kanaal
inbegrepen, tot oorlogsgebied werdenverklaard : het is geteekend 14 Februari 1915.
Wel werden eenige faciliteiten voor de neutralen beloofd, maar feitelijk weer ingetrokken door de mededeeling van Berlijn van 22 d.a.v., dat duikbooten in den
regel geen gelegenheid hadden oxn het onderscheid tusschen vijandelijke en
neutrale handelsschepen te onderzoeken en te controleeren. Engeland en Frank-.
rijk antwoordden daarop weer met decreten van 15 Maart 1915, waarbij de
onschendbaarheid der neutrale vlag werd opgeheven; bovendien werd het vervoer van goederen naar vijandelijk gebied, of eigendom van vijanden, of van
vijandelijk gebied afkomstig, eenvoudig verboden; daarmede werd het
begrip contrabande geheel prijsgegeven: alles was nu feitelijk contrabande.
Neutralen konden alleen op consideratie rekenen, indien zij wilden verklaren, dat zij in geen geval goederen voor Duitschland besternd of daarvan
afkomstig zouden vervoeren en verhandelen. Natuurlijk kon de Nederlandsche
regeering zulk een verklaring niet afleggen. Zij zou dan alien handel met
Duitschland over land hebben moeten verbieden, wat zij niet kon en ook
niet mocht. Het verschil tusschen de praktijk van Duitschland en die van
de entente was alleen dit, dat de laatste de neutrale schepen opbracht, terwiji
Duitschland ze torpedeerde: alleen bij dit laatste ging het om het Leven der
schepelingen.
Intusschen had men in Nederland reeds gepoogd om zich door deze moeilijkheden heen te slaan en toch handel te blijven drijven. Reeds van den aanvang
van den oorlog of had de regeering door het uitvaardigen van uitvoerverboden
van bepaalde artikelen, ook naar Duitschland, getracht zich waarborgen te verschaffen tegen NN illekeur der entente.Bovendien heeft men getracht vrijen doorvoer
van Amerika naar Nederland te verkrijgen door bepaalde goederen te consigneeren aan de regeering. Dat liep korten tijd, maar kon toch niet doorgaan, omdat
de regeering geen absoluten waarborg kon of Wilde geven, dat deze en dergelijke
goederen inderdaad niet naar Duitschland werden doorgevoerd: mocht dat ooit
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gebeuren en worden ontdekt, dan kwam bovendien de regeering in een zeer
moeilijke positie.
Het is uit deze ernstige impasse, dat de handel zich, als zoo dikwijls, zelf heeft
gered. Reeds in September 1914 kwam een Commissie voor den Nederlandschen
handel tot stand: zij is het geweest, die kort daarna de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij in het Leven riep. Dat was de bekende N.O.T., die officieel
de taak had den Nederlandschen import te bevorderen en die taak voornamelijk
heeft vervuld door van de regeering de verantwoording over te nemen, waarvan
wij zoo even spraken. De N.O.T., die door de meest eminente kooplieden van
Nederland werd bestuurd, wist ook daardoor het vertrouwen van de ententemogendheden te winnen. Van de aan haar geconsigneerde goederen nam zij de
verplichting op zich ze alleen voor Nederland te bestemmen en ze niet naar
Duitschland door te voeren. Omgekeerd zegde de entente toe deze goederen ,als
voor Nederland bestemd, door te laten gaan. Op deze wijze is heel wat van onzen
overzeeschen handel bewaard gebleven. Het spreekt van zelf, dat de N.O.T.
een zeer scherpe contrOle moest uitoefenen op de werkelijke uiteindelijke bestemming van de aan haar geadresseerde goederen : daarover kwamen nogal eens
onaangenaamheden voor. En even natuurlijk is het, dat er wel eens iets door de
mazen der contrOle is doorgeglipt : smokkelhandel kon niet geheel worden gekeerd, omdat het zoo voordeelig was : maar in het algemeen heeft de N.O.T.
haar taak uitnemend vervuld en daardoor ook het vertrouwen van landgenoot
en vreemdeling, den geheelen oorlog door, weten te behouden.
Maar de groote moeilijkheden met in- en uitvoer begonnen eerst in 1917.
Toen wilde Amerika aan Nederland niet Langer graan, veevoeder en kunstmest
leveren, tenzij onze uitvoer van deze en nog een aantal andere producten naar
Duitschland werd gestaakt. Duitschland wilde geen kolen meer leveren dan
onder zeer onereuse voorwaarden, die ons in moeilijkheden met de entente
konden brengen. Met Engeland hadden wij weer moeite over de bovengenoemde zand-en-grind-kwestie: om pressie op ons te oefenen, verboo d de
regeering te Londen een tijd Lang de doorseining van Nederlandsche handelstelegrammen over Engelsche kabels. Engeland was wel bereid ons steenkool te
zenden, als Duitschland in dit artikel al te veel difficulteerde. Maar toen verklaarde Duitschland, dat het voor de veiligheid der kolenschepen niet de minste
waarborg kon geven. Dat dat geen ijdele bedreiging was, werd wel bewezen door
het feit, dat drie schepen, die den overtocht niettemin waagden, de Parkhaven,
de Megres en de Nederland, werden getorpedeerd.
Nu schoot er niets anders over dan met Duitschland een nieuwe regeling aan
te gaan over kolenleverantie: de regeering deed dat onder belofte van credieten
te geven aan het Duitsche rijk. Daarmede was Nederland aan de grens van zijn
neutraliteit gekomen. Geen wonder dan ook, dat nu de entente harerzijds ook
met eischen kwam. Waren wij voor steenkool aan Duitschland gebonden, voor
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graan waren wij op Amerika aangewezen. Graan nu konden wij krijgen, snits
Nederland een deel van zijn koopvaardijvloot ter beschikking stelde — der
geallieerden. In Januari 1918 werd aan Nederland toegezegd, dat het jaarlijks
— men rekende dus nog op een langdurigen oorlog — 4co 000 ton graan,
zoo 000 ton petroleum, 24 000 ton katoen en eenige andere artikelen zou
kunnen krijgen, maar geen kunstmest en geen veevoeder. Al deze koopwaren
zouden op Nederlandsche schepen worden vervoerd; daarnaast zou tonnage beschikbaar blijven voor den uitvoer naar Nederlandsch-Indie en voor den Europeeschen handel, alles te samen 800 000 ton. De overige beschikbare ruimte,
500 000 ton, zou ter beschikking worden gesteld van de entente voor reizen
buiten het gevaarlijke gebied. Wat in deze schepen zou worden vervoerd, werd
in het midden gelaten.
Het ligt wel voor de hand, dat zulk een overeenkomst door Nederland niet
kon worden gesloten, zonder Duitschland in het geweer te brengen. Zoo werd
Nederland tusschen de twee tangen van de nijptang gekneld. Het is dan ook
niet tot een „agreement" gekomen. Er waren trouwens ook zwarigheden in de
geprojecteerde overeenkomst zelf. De 500 000 ton, die de entente voor Naar
gebruik wenschte, lagen reeds in Amerikaansche havens en zouden ook tijdens
den oorlog niet Licht naar Nederland kunnen terugkeeren: Nederland moest dus
eigen schepen naar Amerika voor dezen handel zenden. Daarvoor waren nu
geen Soo coo ton beschikbaar, zooals men in Amerika uitrekende, maar slechts
300 000: immers van die 300 000 waren 350 000 in de vaart tusschen Nederlandsch-IndiE en Britsch-Indie, Japan, Australie en Amerika: de entente kon
daar eigenlijk mede doen wat zij verkoos. Dan waren er nog zoo 000 ton toegestaan voor de Europeesche vaart, die op Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Inderdaad had Nederland voor zijn vaart op zijn kolonien en op Amerika
nog slechts 350 000 ton beschikbaar, of onder aftrek der ongeschikte schepen,
nauwelijks 300 000 ton. Maar afgescheiden daarvan weigerde Duitschland zulk
een regeling van Nederland met de entente te aanvaarden: er werd gedreigd, dat
de consequenties voor rekening van Nederland zouden komen. Ook een beperkte
levering van zoo 000 ton graan, door Nederlandsche schepen of te halen, vond
Duitschlands instemming evenmin.
De toestand was moeilijk, vooral toen het bleek, dat het gebruik der boven
bedoelde 500 000 ton niet tot de ongevaarlijke zee zou worden beperkt. Dat hield
weer verband met een anderen maatregel, dien Amerika in Maart 1918 nam:
op alle Nederlandsche schepen in Amerika werd beslag gelegd, dat wil zeggen
op nog heel wat weer dan de boven genoemde 500 000 ton, misschien wel twee
maal zooveel. Ook Engeland legde op gelijke wijze beslag op alle Nederlandsche
schepen, die in zijn havens lagen. Daarmede was deze tonnage ook beschikbaar
gekomen voor vervoer van troepen, oorlogstuig en munitie. De regeering moest
wel toegeven, zij het na een vlammend protest van den minister-president.
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Duitschland bracht als weerwraak een tiental Nederlandsche schepen op, die
op Zweden voeren. Eigenlijk was daarmede Nederland van alle wereldverkeer
afgesneden: alleen de Nieuw-Amsterdam bleef — met toestemming ook van het
Duitsche rijk — het verkeer met Amerika van personen en goederen onderhouden, langs de smalle vaargeul in de Noordzee, die ons nog was gelaten. Het
was ellendig, maar Nederland kon niet anders. Het eenige goeds, dat men van
dat alles kan zeggen is, dat wij na den oorlog onze schepen hebben teruggekregen
en — dat het gebruik ervan door de entente goed is betaald.
Het is duidelijk, dat in deze omstandigheden er in Nederland aan allerlei
zaken gebrek moest ontstaan en dat dat gebrek moest Leiden tot ordening van
het maatschappelijk Leven, d.w.z. tot beperking en distributie van de meest
noodige artikelen en levensbenoodigdheden. Het werd in Nederland, evenals in
andere landen tijdens den oorlog, een papieren wereld in den ongunstigen zin.
Dat begon al heel spoedig met het gewone ruilmiddel, het geld. De paniek, die
in Augustus 1914 over Nederland sloeg, veroorzaakte een geldschaarschte als
men nog nimmer had waargenomen. Duizenden bleken alleen xnaar vertrouwen
te hebben in hard geld, dat is gouden en zilveren munt. Het eerste was niet meer
te krijgen en werd door de Nederlandsche bank ook niet meer uitgegeven. Het
laatste was nog in overvloed beschikbaar, ook omdat de munt bleef aanmunten.
Toen dan ook in de genoemde maand Augustus glom een begrijpelijk, maar toch
ongemotiveerd wantrouwen in het papieren ruilmiddel zich openbaarde en zich
uitte in een run op de bank, kon deze aan alle aanvragen voldoen. Dat bracht de
gemoederen wel eenigszins tot rust. Niettemin achtte de regeering het nuttig en
gewenscht den voorraad zilveren guldens en rijksdaalders, die toch ook weer
veelal aan de circulatie werden onttrokken aan te vullen met klein papiergeld.
De eerste zilverbons werden trouwens reeds door verschillende gemeenten uitgegeven, Amsterdam, Enschede, zelfs door kleine gemeenten als Krimpen aan
de IJsel, waar zelfs bons van 5o en nog van io cents werden uitgegeven. Deze
bons hadden natuurlijk buiten deze gemeenten geen geldigheid: ook dat was een
reden te meer voor de regeering om in te grijpen. Bij de wet van 6 Augustus 1914
werd de aanmaak der zilverbons bevolen: zij werden tevens tot wettig betaalmiddel gemaakt. De eerste zilverbons waren van 7 Augustus: zij lagen dus gereed, toen de wet was aangenomen. Zij zijn gedurende den geheelen oorlog uitgegeven en ook nog eenigen tijd daarna: eerst zijn toen de bons van een gulden,
daarna die van een rijksdaalder ingetrokken. Het was intusschen opmerkelijk,
hoe snel het publiek zich aan het nieuwe papiergeld aanpaste: de vrees van
Augustus 1914 is, als alle paniek, reeds vrij spoedig geluwd.
Hier was het dus niet de kwestie van beperking; er was integendeel alle reden
om den omloop van geld zooveel mogelijk te bevorderen. Anders was het met
levensmiddelen en andere huishoudelijke behoeften, die men bij beperkten
aanvoer al spoedig moest gaan rantsoeneeren. Dat is de vermaarde distributie,
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die zooveel ergernis en wrevel heeft gegeven. Zeer begrijpelijk. Want niet alleen
bleek de regeering al spoedig niet het meest geschikte orgaan om zulke economisch-sociale verhoudingen te regelen, er was meer. Wat een ieder weet, bleek
ook toen weer: ambtenaren zijn nu eenmaal niet de meest geschikte personen
om het maatschappelijk Leven te Leiden en in stand te houden. Zoo kon het gebeuren, dat niet alleen werd gedistribueerd wat niet in de ruimte aanwezig was,
zooals brood, maar ook wat in overvloed voorhanden was, zooals aardappelen en
veeproducten als vleesch en vet. En ook kon het gebeuren, dat door de zwaarwichtigheid van het overheidsapparaat hier in overvloed aanwezig was van een
voedingsmiddel, waaraan ginds nijpend gebrek was. In het algemeen waren
geregeld op het platteland en in de kleine steden met name voldoende voedingsmiddelen aanwezig, waaraan men in de groote steden voor alles behoefte had.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat prijsverschillen, soms vrij aanzienlijke, die zich ten gevolge der regeeringsmaatregelen voordeden, tot heel
wat clandestien vervoer en handel aanleiding gaven. En ook is het bekend, dat
er heel wat werd gehamsterd, aangezien iedereen in de eerste plaats voor zich
zelf zorgde en dat ook wel xnoest doen.
Het procede van de distributie was zoo, dat de regeering de aanwezige voorraden in beslag nam en ze weer aan den kleinhandel distribueerde, aan bakkers,
slagers, brandstoffenhandelaars enz. Van dezen kleinhandel kon de particulier ze
dan weer koopen tegen inlevering van coupons van kaarten, die van overheidswege werden uitgegeven. Zoo kregen huismoeders de beschikking over broodkaarten, vetkaarten, brandstoffenkaarten enz. en leerden zij zich aanpassen aan
een stelsel, dat voor vrije Hollanders onwennig was, maar als noodzakelijk
werd aanvaard.
Nadat reeds vroeger allerlei regeeringsmaatregelen waren genomen om gebrek
en nood te voorkomen, werd de distributie zelf geregeld bij de distributiewet
van Augustus 1916. De voornaamste bepalingen van deze wet waren, dat de
gemeentebesturen hadden te zorgen, dat voldoende hoeveelheden levensmiddelen en huishoudelijke artikelen in hun gemeente aanwezig zouden zijn en dat
de regeering aan die gemeentebesturen, die tijdig hadden aangegeven, wat en
hoeveel zij noodig hadden, het benoodigde in voldoende hoeveelheid ter beschikking zou stellen: de prijzen van in- en verkoop werden door de regeering
vastgesteld: het nadeelig verschil tusschen de door de gemeenten te betalen inkoopprijzen en door haar te innen verkoopprijzen, nam het rijk voor negentig
percent voor zijn rekening, mits in- en verkoopprijzen niet afweken van het
daaromtrent door de regeering bepaalde. Bovendien werden bij deze wet verschillende machtsbevoegdheden aan de regeering toegekend zoowel tegenover
de gemeentebesturen als tegenover de bevolking, zij verkreeg de algemeene
machtiging om in verband met de beperktheid van de voorraden of in andere
noodzakelijke gevallen distributiemaatregelen te nemen en algemeene regels
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daarvoor vast te stellen. Dat dit alles zware offers van de schatkist vergde, ligt
voor de hand: het bedrag werd reeds aan het einde van 1917 op niet minder dan
35o millioen geschat. Langzamerhand kwamen er broodkaarten van allerlei
aard, boter- en vetkaarten, vleeschkaarten, zeepkaarten, gort- en rijstkaarten,
boonenkaarten, brandstoffenkaarten, huiden- en leerkaarten enz. Het moest
wel zoo gaan en niemand wist er wat beters op : maar niettemin werd het Nederlandsche yolk weldra gereglementeerd door een groot kaartsysteem.
Bijzonder belangrijk is, maatschappelijk bezien, de distributie: maar voor de
welvaart van een yolk is ten slotte de productie de hoofdzaak. Dat er geen gebrek
wordt geleden, is maatschappelijk een zorg bij uitnemendheid; maar het is
juist daarom van belang, dat de maatschappij tot deze zorg in staat is en blijft.
Men moet geven, maar men moet ook gevende kunnen blijven, m.a.w. de
maatschappij moet blijven produceeren: landbouw en veeteelt, handel en nijverheid moeten niet alleen in stand blijven, maar zich ook kunnen uitbreiden. Het
laatste was in den oorlog natuurlijk niet altijd mogelijk: naar het eerste is ook
door de regeering voortdurend gestreefd.
Een van de meest forsche maatregelen in dit verband, eigenlijk een nog veel
sterker ingrijpen in het maatschappelijk Leven is de bemoeiing der regeering met
den beurshandel. Wij zagen boven, dat in het begin van Augustus 1914 een algemeene paniek de bevolking aangreep. De Amsterdamsche beurs, stellig niet
onvatbaar voor een paniekstemming, reageerde op de tijdsomstandigheden
door een zeer scherpe daling van ongeveer alle fondsen. Die daling veroorzaakte
niet alleen onmiddellijk zware verliezen, maar had ook tengevolge, dat tal van
prolongaties, waarvan het onderpand door de daling der effecten zeer in waarde
was verminderd, sours zelfs bijna waardeloos was geworden, werden opgezegd.
Het is duidelijk, welk een debacle in het zakenleven die algemeene opzegging der
prolongaties teweeg bracht. Geen wonder, dat men niet voor de scherpste
middelen is teruggedeinsd our dien ondergang te voorkomen. Het meest effectieve, maar ook het meest drastische middel, was natuurlijk de sluiting van de
beurs. Immers zonder beurs geen beursnoteering; zonder noteering geen koers;
zonder koers geen waardebepaling van onderpand van effecten; daardoor kon
ook geen prolongatie meer worden opgezegd; geen executie kon meer tot stand
komen ; geen sprake kon er meer zijn van een algemeene afslachting der prolongatiehouders, waarvoor ernstig gevaar bestond. Zoo kon het gebeuren, dat
de algemeene vergadering van de vereeniging voor den effectenhandel reeds
den 28 Juli besloot de beurs te sluiten.
Amsterdam heeft toen beleefd, wat bij menschenheugenis nog nooit was
gebeurd: de beurs gesloten; het was alsof het hart der stad stil stond. En wat
toen eigenlijk niemand voorzag en ook niet kon voorzien: de sluiting der beurs
heeft langer, veel langer geduurd dan de ergste pessimist in Juli 1914 kon voorspellen. Een half jaar ongeveer heeft de Amsterdamsche handel geen beurs
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gehad. Maar intusschen had de regeering zich de zaak aangetrokken; zij begreep,
dat zulk een abnormale toestand niet Langer mocht duren dan strikt noodig was.
De beurswet van 4 September 1914 gaf de regeering de middelen in de hand
oxn met kracht, maar ook met takt in te grijpen in het handelsleven. De beurs
werd — ongehoord, maar noodzakelijk — gesteld onder het directe toezicht van
den minister van financier; daarbij werd hij voorgelicht door een commissie
van financiers. Eerst het volgende jaar kon de minister besluiten de beurs, den
9 Februari 1915, weer te opener, toen het grootste gevaar scheen geweken,
maar toch voorloopig slechts voor een beperkt aantal fondsen. De gemoederen
waren toen voldoende gekalmeerd: geen nieuwe paniek was te verwachten.
Inderdaad bleef die paniek ook uit, zoodat langzamerhand dan ook de beurshandel weer kon worden uitgebreid. Toch duurde het nog geruimen tijd,
voordat er weer sprake kon zijn van een levendigen handel aan de Amsterdamsche beurs; met name in buitenlandsche fondsen ging er natuurlijk niet
veel om.
Maar met de sluiting van de beurs was voor den handel nog Lang niet alle
gevaar geweken. Een algemeene ineenstorting van het economische Leven
dreigde door het algemeene wantrouwen, dat ook in de algemeene paniek tot
uiting kwam. Banker dreigden te vallen; aanzienlijke firma's waren het bankroet
nabij. Om dat onheil te voorkomen, is toen even snel als doelmatig ingegrepen
door eenige vastberaden mannen, die daardoor Amsterdam en Nederland voor
een materieele inzinking hebben bewaard. Op de gelukkigste wijze zocht en
vond de regeering contact en samenwerking met de voornaamste leiders van den
Amsterdamschen groothandel. Reeds den 3o Juli 1914 waren de ministers
Treub en Bertling in Amsterdam om te overleggen: zij hadden toen in het gebouw der Handelmaatschappij een samenkomst met de directie van die maatschappij, die van de Nederlandsche bank en enkele andere financiers. Deze
bijeenkomst werd nog denzelfden avond voortgezet in Den Haag, waarbij nu
ook de andere ministers tegenwoordig waren. De leider van deze besprekingen
was, naast minister Treub, de president der Nederlandsche handelmaatschappij,
dr. Van Aalst, die in snel en rustig beraad de noodige maatregelen wist te ontwerpen en door te zetten ; eenige dagen daarna kwam de president der Nederlandsche bank, mr. Vissering, het driemanschap voltooien. Het is voor Nederland een groot geluk geweest, dat in een tijd, toen de massa ouder gewoonte haar
krachten verspilde in een redelooze paniek, dat er toen eenige mannen van beproefd beleid en scherp inzicht waren, die het schip van staat voor stranden
hebben gehoed.
Toen zijn verschillende maatregelen genom,en van diepgaanden invloed en
verstrekkende beteekenis. Een daarvan was zuiver negatief, maar niettemin van
groote waarde, zoowel economisch als moreel. Er werd besloten geen moratorium
voor te stellen, zooals destijds veelal in het buitenland geschiedde. Toen en later
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heeft Treub zich steeds daartegen verzet, ook toen in de kamers daarop met
politieke kracht werd aangedrongen. Wat hij Wilde, was geen schorsing van
eenmaal aangegane verplichtingen, maar langzame, voorzichtige afwikkeling
daarvan. Wel werd aan de regeering geraden den gouduitvoer te verbieden en
den goudwaarborg der Nederlandsche bank terug te brengen op minstens een
vijfde van de waarde der uitgegeven bankbiljetten. In Amsterdam werd bovendien een steunsyndicaat voor den handel opgericht, voorloopig met een kapitaal
van twee honderd millioen.
Er is dus geen moratorium gekomen. Maar wel heeft de wetgever ingegrepen
op een ander sociaal gebied, dat der huren. Reeds bij het begin van den oorlog
had de minister van justitie de rechterlijke ambtenaren aangeschreven niet te
spoedig tot executie van wanbetalers over te gaan. Daarop was toen de uitwinningswet gevolgd, die voorloopig de huurders beschermde. Maar zij bleek
onvoldoende. Daarom werd de wet van 26 Maart 1917 ingevoerd ter voorkomin g
van de opdrijving der huren; voor de uitvoering der wet werden in de gemeenten, waar dat noodig werd geacht, huurcommissies ingesteld. Den 15 IVIaart 191 8
werd deze huurcommissiewet nog aangevuld door de huuropzeggingswet, waardoor de huurders nog meer werden beschermd. Het ligt voor de hand, dat deze
wetten diep in het maatschappelijk 'even ingrepen, niet altijd in den bedoelde n
gunstigen zin.
Tot de maatregelen, die genomen zijn om het Teed van dezen gedrukten tij d
te verzachten, behoorde ook de oprichting van het Koninklijk nationaal steuncomite. Dit comite was reeds den 1 o Augustus 1914 opgericht op persoonlij k
initiatief van H.M. de Koningin. Het stelde zich een ruimer doel dan de leniging
van den nood alleen, daarvoor zorgden ook trouwens de gereorganiseerde werkloozenkassen der vakvereenigingen. Het comite bedoelde tevens de noodige
maatregelen te bevorderen om de productie en het verkeer weer op gang
te brengen en te voorkomen, dat bruikbare voorraden verloren zouden gaan,
en om door in het Leven roepen van passende organisaties producent en consument tot elkander te brengen. Van het steuncomite gingen al spoedig uit
de nijverheidscommissie voor het op gang brengen van de nationale industrie
en de coxnmissie voor de voeding van mensch en dier: beide werden ten
slotte van het steuncomite afgescheiden en werden tot zelfstandige officieele
organen.
Voor het steuncomite bleef zoo alleen over wat de naam aanduidt: het verleenen van steun voor nooddruftigen van allerlei card in den ruimsten zin. Om
dezen steun doelmatig te regelen, werden in een zeer groot aantal gemeenten
plaatselijke comites opgericht, die de eigenlijke steunactie zouden voeren: het
algemeene comite behield de algemeene leiding. Groote bedragen werden in de
eerste oorlogstijden door particulieren beschikbaar gesteld: er kon toen ook veel
worden gedaan. Maar, zooals het gaat, langzamerhand legde zich de geestdrift,
Wereldoorlog 16
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zoodat de staat en de gemeenten wel moesten bijspringen: het werk toch kon
onmogelijk worden gestaakt. Ten slotte werd deze arbeid de taak van de gewone
armenzorg. Niettemin is het niet twijfelachtig, dat het steuncomite veel Teed
heeft verzacht en dus nuttig werk heeft verricht. Ook met deze hulp is Nederland
ten slotte door den oorlog heen gekomen.

HOOFDSTUK XXI

Belgie en de Belgische vluchtelingen
Wij hebben boven gesproken van de Belgische vluchtelingen en van hun
ontvangst in Nederland. Dat feit is intusschen van zoo groote beteekenis
geweest, het karakteriseert de verschrikkingen van dezen oorlog zoo bijzonder,
dat het de moeite loont ons nog eens opzettelijk met deze ongelukkigen bezig te
houden. Dat brengt ons van zelf tot de oorzaak van de groote uitwijking van de
Belgen naar Nederland — de bezetting en gedeeltelijke verwoesting van Belgie
door de Duitschers. Daardoor ook zijn wij in de gelegenheid om wat dieper
in te gaan op de oorlogsfeiten zelf, dieper dan wij in den regel in dit boek hebben
gedaan. Dat laatste is volstrekt niet toevallig, maar vloeit voort uit de overtuiging, dat stellig de ooriog een zeer groot kwaad is, die zeer groote verschrikkingen in zich bergt. Dat spreekt zoo van zelf, dat het geheel onnoodig is daarop
telkens den nadruk te leggen, ook al wilden wij uit overtuiging de gruwelen van
den oorlog in den breede uitmeten. Maar daar komt nog iets anders bij. Hoe
afschuwelijk ook de praktijk van den oorlog moge zijn, dat is historisch gezien
toch ook weer niet de hoofdzaak. De oorlog is de Internationale politiek, alleen
gedreven met andere middelen dan de gewone: het is de eenige krachtproef
tusschen de in verschillende staten georganiseerde volken, die groote historische
beslissingen brengt, die de wereld een geheel ander aanzien geven. Die krachtproef wordt gedaan, veelal met middelen des vredes: ook zoo kan een doorslaande beslissing vallen. Maar sours komt het tot een gewelddadige botsing,
die niemand wil of wenscht, maar die toch door iedereen als noodzakelijk en
zelfs als onvermijdelijk wordt erkend, die men voelt aankomen, als een onweer
of een noodlot, dat men niet kan keeren. Dat noodlot nu voltrekt zich aan de
volkeren in de eerste plaats in den worm van den nood en de gruwelen van den
oorlog en dat te heviger en te pijnlijker, omdat zij dit onweer evenmin verwachten als begrijpen. Maar juist dat is — de Nederlanders hebben dat ook
ondervonden — het verwarrende, dat demoraliseert en ontzenuwt. Dan breekt
de paniek los, die de geesten verwart en zelfs verstoort ; een ieder denkt slechts
aan zich zelf; men zoekt het veege lijf te Bergen; men slaat voorraden in, die men
voor anderen verbergt; men gevoelt zich alleen verantwoordelijk voor zich zelf
en hoogstens voor zijn gezin: er ontstaat een egocentrische geestesstructuur en
erger nog een egoistische geesteshouding.
Maar ook het omgekeerde geeft de oorlogstijd te zien. Er is oorlogspsychose,
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maar ook oorlogskracht in de m,enschen. Het bewustzijn, dat de beste en hoogste
goederen van het vaderland worden bedreigd, brengt de volksgenooten te zamen
in een eensgezindheid, een samenwerking, die het dagelijksche Leven niet kept
en ook niet kan kennen. Het bewustzijn van een sterke en nu ook bedreigde
volkseenheid te moeten en te willen verdedigen, sterkt ieders energie en staalt
de gemoederen. De gelederen worden aaneengesloten; men gaat schouder aan
schouder staan om zoo in sterke aaneensluiting den schok op te vangen. Zoo
komen ook de mannelijke deugden van moed, eergevoel, doortastendheid, aanvaarding en resoluutheid tot sterke openbaring. Want het gaat ten slotte niet
om het individu, maar om de gemeenschap, niet om den burger, maar om het
vaderland.
Zoo was het ook in 1914 in Belgie. Er was in dit kleine, neutrale land geen
sprake van eenige oorlogsneiging, nog veel minder van oorlogszucht. De Belgen
zijn in het algemeen vredelievend, zelfs anti-militaristisch. Ook de dreigende
Duitsche aanval, die eigenlijk al jaren Lang was te voorzien, had het Belgische
yolk niet in zijn goed vertrouwen op de duurzaamheid van den vrede gestoord;
metterdaad was het leger in menig opzicht verwaarlooscl, eerst in 1914 was een
legerwet aangenomen, die ten minste in de ergste leemten voorzag, maar die
natuurlijk in dat jaar niet ten voile haar uitwerking had kunnen uitoefenen.
Maar men leefde in Belgie in zoete gerustheid, ook nog na den moord van.
Serajewo en het ultimatum van Oostenrijk: zoowel de katholieken als de socialisten, die uit den card der zaak veel relaties hadden onder de Duitschers,
leefden nog steeds in het voile vertrouwen op de politiek van het Duitsche rijk.
Men weet, dat de zaak toen eigenlijk al was beslist. Reeds den 3o Juli had de
Duitsche gezant te Brussel, Von Below, uit Berlijn den fatalen brief ontvangen , die hij op een nader telegram had te openen. Of het daarmede verband
houdt, blijve in het midden: maar den 1 Augustus gelastte koning Albert de
algemeene mobilisatie, dus ongeveer gelijktijdig met koningin Wilhelmina. De
openbare meening zag daarin voorloopig niet anders dan een voorzorgsmaatregel
men herinnerde zich 187o, toen ook de algemeene mobilisatie was bevolen en de
oorlog wel onmiddellijk aan de grenzen (Sedan) was gevoerd, maar Belgie zelf
was gespaard gebleven. Maar op den morgen van 3 Augustus stond men te
Brussel plotseling voor het voldongen feit van den oorlog. Het omineuse telegram was uit Berlijn aangekomen: laat op den z Augustus overhandigde de
Duitsche gezant aan de regeering het ultimatum: voor het Duitsche leger werd
vrije doortocht door Belgie gevraagd: werd dit toegestaan, dan zou het Duitsche
rijk ruim betalen voor alien overlast en schade; werd dit geweigerd, dan zouden
de Duitschers zich met geweld den doortocht banen; dan zou Belgie als een
vijand en een oorlogvoerend land worden behandeld. Waarschijnlijk verwachtte
men te Berlijn het laatste wel: in ieder geval was het niet twijfelachtig, welk
antwoord op deze uitdaging de Belgische regeering moest en ook Wilde geven.

Aankomst van gewonde Duitsche krijgsgevangenen, door Frankrijk uitgeleverd,
to Konstanz. 1917
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De Duitsche regeering had zich beroepen op een voorgewenden opmarsch van
Fransche troepen van Givet uit langs de Maas naar Namen. Het Belgische
gouvernement antwoordde daarop, dat er van een opmarsch van Fransche
troepen op Belgisch grondgebied geen sprake was : ook had, zoowel de Fransche
als de Britsche regeering, den 1 Augustus te Brussel plechtig verzekerd, dat de
Belgische neutraliteit zou worden geéerbiedigd. De Belgische regeering gaf
verder te kennen, dat zij haar plicht tegenover Europa zou doen en de neutraliteit, haar ook door Pruisen bij traktaat opgelegd, zou verdedigen met alle beschikbare krachten. In antwoord hierop deelde nu de Duitsche gezant aan de
regeering te Brussel mede, dat zijn gouvernement zich nu met geweld een
doortocht zou verschaffen en zich dus op voet van oorlog met Belgie beschouwde.
Denzelfden dag overschreden de eerste Duitsche troepen bij Gemmenich de
Belgische grens.
Men had dat natuurlijk vooruit gezien, sedert de Duitschers in den morgen
van 2 Augustus — dus nog voor het ultimatum aan Belgie — het groothertogdom
Luxemburg hadden bezet onder hetzelfde voorwendsel van daar binnengerukte
Fransche regimenten. Het lag voor de hand, dat het kleine vorstendom met zijn
miniatuur-leger zich onmogelijk zou kunnen verdedigen: de Luxemburgsche
regeering bepaalde zich tot een protest. Op denzelfden dag, dat de Duitschers
Belgie binnenrukten, deelde de rijkskanselier dit feit mede in den rijksdag: hid
erkende, dat dat onrecht was, maar beriep zich op den nood, die irnrners wet
breekt: ook daarom zou later alle aangebracht schade worden vergoed, zoodra
de militaire doeleinden waren bereikt: immers niet Belgie, maar Frankrijk was
het oorlogsdoel in het westen. Op denzelfden 4 Augustus vergaderden ook de
kamers te Brussel : eensgezind was men in het vaste besluit om zich in den nood
van het bedreigde vaderland eensgezind om den koning te scharen.
Wij zagen boven, dat het Duitsche veldtochtsplan Belgie noodig had voor een
concentrische opmarsch naar Frankrijk met Metz als centrum. Met dit draaipunt
als vast punt moest het Duitsche leger in een breede kolonne met forschen zwaai
geheel Belgie en Noord-Frankrijk bezetten en zoo het Fransche leger terugdringen, zoo mogelijk omsingelen en dan geheel verslaan tegen de Duitsche en
de Zwitsersche grens aan. Daartegenover had de Fransche generale staf haar
eigen plan gesteld: zij had wel gerekend op een Duitschen inval in Belgie, maar
had wat naief verwacht, dat deze beperkt zou blijven tot een opmarsch langs de
Maas; men hoopte de Duitschers te kunnen tegenhouden door een krachtig
offensief in de Ardennen en in Lotharingen. In ieder geval is dit laatste geheel
mislukt. De Duitschers trokken langs de zuidelijke grens van Nederlandsch
Limburg Belgie binnen; zij forceerden de Maas bij Vise en konden zoo de
vesting Luik aan alle zijden omsingelen. Hier kwam hun zware artillerie hun
uitnemend te pas. De vesting Luik werd door generaal Leman uitnemend
verdedigd, maar de fortengordel kon het tegen de zware vestingartillerie der
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Duitschers niet uithouden: met een zware born kon sours een geheel fort
worden vernield. Zoo zag generaal Leman zich genoodzaakt de vesting over te
geven: daarmede was de geheele Maaslinie geforceerd en moest het Belgische
leger zich op het centrale vestingstelsel van Antwerpen terugtrekken. Een deel
van het Duitsche leger volgde de Belgen op den voet : Antwerpen werd omsingeld, maar niet zoo spoedig, of het gelukte de koninklijke farnilie, de regeering
en het grootste deel van het leger over de Schelde te ontsnappen naar de
uiterste grenzen van Belgie, waar zij aan de IJzer dapper stand hebben gehouden.
Voorloopig bleef Antwerpen alleen omsingeld: eerst in de laatste dagen van
September werd de aanval op de buitenste fortenlinie ingezet, die weldra
slaagde , den 7 October werd met het bombardement op de eigenlijke stad begonnen, dat reeds twee dagen daarna een volkomen effect had: 8 en 9 October
reeds deden de Duitsche troepen hun intocht in de groote Scheldestad. Wel
waren op het laatste oogenblik nog Britsche matrozen over Ostende te hulp
gezonden, maar die hulp heeft zoo goed als niet meer mogen baten. De val
van Antwerpen had eigenlijk meer politieke en moreele dan militaire beteekenis:
de opmarsch der Duitsche troepen is er geen oogenblik door gestuit. Men kan
dus gerust constateeren, dat de beide Belgische defensiestelsels, die van de
Maas en die van Antwerpen de proef op de sour van den modernen oorlog niet
hebben kunnen doorstaan: zij waren bovendien te veel verouderd om tegen het
ultramoderne Duitsche belegeringsgeschut bestand te zijn. Ook hier bleek duidelijk, dat de Belgische defensie, met name de doode weermiddelen, te lang
waren verwaarloosd om nog een deugdelijken afweer van een vijandelijken aanval
te kunnen uitmaken. Vandaar dan ook, dat de Belgische militaire macht, hoe
goed en hoe dapper zij zich ook heeft gedragen, toch niet in staat is gebleken het
vaderland doeltreffend en duurzaam te verdedigen. Dat bleek na de forceering
van de Maaslinie en den val van Luik ten duidelijkste. In drie richtingen werd
toen het Belgische grondgebied door de Duitschers doortrokken en bezet in
zeer breede kolonnes, die het land als het ware schoonveegden: Tangs de Maas
naar Namen en Dinant ; door Limburg en Brabant naar Brussel en vandaar naar
het zuiden naar Charleroi en de Fransche grens ; ten slotte na den val van Antwerpen door Vlaanderen naar het zuid-oosten tot aan de IJzer. Aileen hier
konden de Belgen stevig standhouden: door het stellen der inundaties wist men,
als in oude tijden in ons eigen land, den vijand tot staan te brengen. Maar elders
kon daarvan geen sprake zijn, evenmin aan de Maas als in Henegouwen. Vooral
in dit laatste gebied is een groote slag geleverd: tusschen Bergen en Charleroi
is den 23 Augustus een slag in grooten stijl geleverd: zoowel Fransche als Engelsche regimenten kwamen hier de Belgen te huip : het heeft niet mogen baten:
de weg naar Frankrijk lag ook hier voor de Duitschers open.
De doortocht der Duitschers door Belgie is lang niet overal zonder strijd gegaan. Brussel werd evenmin verdedigd als Gent en Brugge: maar elders is toch
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wel soms scherp gevochten, zoo bij Haelen als elders. Bij dezen doortocht zijn
evenwel ergerlijke feiten voorgevallen, die door geen enkel oorlogsrecht kunnen
worden gedekt of gerechtvaardigd. Het zal wel niet altijd te voorkomen zijn,
dat aan de burgerlijke bevolking Teed geschiedt; dat zij soms in den strijd wordt
betrokken, is niet steeds te vermijden. Maar wat bier in Belgie door de Duitschers is gepleegd, gaat toch verre daarbuiten. Opzettelijke verwoesting van
monumenten, kerken en particuliere woningen, plundering van geheele stadsgedeelten en geheele dorpen; neerschieten en executeeren van overheden en
burgers, dat alles buiten oorlogsnoodzaak of strategische motieven — dat is in
de eerste weken in Belgie gebeurd; dat heeft in de geheele wereld en vooral
bij ons in Nederland, een diepen indruk gemaakt. Nu is de beschrijving van deze
feiten mogelijk overdreven geweest in sommige gevallen: maar dat neemt toch
niet weg, dat er genoeg goed geconstateerde feiten zijn, die als waar kunnen
worden aangenomen. Nu hebben de Duitschers ter hunner verdediging —
waarvan zij dus de noodzakelijkheid stilzwijgend erkenden — altijd aangevoerd, dat zij in Belgie te strijden hebben gehad tegen franc-tireurs, vrijschutters, die zonder militair verband in gewapende benden de Duitsche troepen
steeds hebben belaagd en soms wel in gevaar hebben gebracht. Ook zou weer dan
eens de burgerlijke bevolking, hetzij individueel, hetzij collectief de Duitschers
hebben bedreigd en zelfs beschoten.
Nu heeft de Belgische regeering toen en later dat altijd ontkend. Er rn,ag wel eens
een verdwaalde kogel zijn afgeschoten door deze of gene al te vurige patriot,
maar op groote schaal kan dat onmogelijk zijn gebeurd: het is ook nooit bewezen.
Franc-tireurs zijn er bovendien als zoodanig nooit geweest, behoudens niet te
controleeren uitzonderingen. Nooit zijn door de Belgische regeering vrijcorpsen
gevormd, goedgekeurd, aanvaard of geduld: zelfs heeft zij de burgerwachten
overal ontbonden, zoodra was gebleken, dat de Duitschers weigerden deze
corpsen als onderdeelen der gewapende macht te beschouwen. Dat ging wel
wat heel ver, al had de Duitsche regeering daartoe het voile recht. Want het is
nu eenmaal een waste en juiste regel van oorlogsrecht, dat de strijd wordt gevoerd tusschen legers en niet tusschen volken en dus ook nief tusschen legers en
volken. Nu is het stellig waar, dat in den modernen tijd der volkslegers het
onderscheid van yolk en Leger vrij wel is verdwenen, maar het blijft toch een
eisch van oorlogsrecht en ook van rnenschelijkheid, dat alleen georganiseerde
legermachten aan de worsteling deelnemen en niet ongeorganiseerde, zij het
dan ook gewapende burgers: de oorlog van ongeorganiseerde benden is steeds
zeer bloedig en wreed geweest. Principieel was dus de Duitsche regeering in
haar recht, toen zij protesteerde tegen wat zij den Belgischen vrijbuiterskrijg
noemde. Maar evenzeer had de Belgische regeering gelijk, toen zij tegen deze
aantijging protesteerde en de gegrondheid daarvan betwistte. Men moet de
zaak allicht zoo zien. Ongetwijfeld is er wel eens uit hinderlagen door enkele
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boeren en burgers op Duitsche militairen geschoten; maar zeer veelvuldig kan
dat niet zijn gebeurd, aangezien later en in Belgie en in Frankrijk de klachten
der Duitschers geheel zijn verstomd: waarom zou dit euvel alleen in de eerste
weken van den oorlog zijn voorgekomen ? Wij moeten hier stellig veel op
rekening brengen van de zeer begrijpelijke nervositeit der Duitsche troepen bij
hun opmarsch en doormarsch in Belgie: het bewustzijn een land binnen te
rukken, dat in geen enkel opzicht aan vijandige daden tegen Duitschland
zich had schuldig gemaakt, waaraan naar het woord van den rijkskanselier zelf
onrecht werd aangedaan — de gedachte zulk een land te bezetten en zulk een
yolk in den oorlog te betrekken, moet wel op den veroveraar deprimeerend
hebben gewerkt. Maar dat niet alleen: het lag wel zoo voor de hand, dat dit bedreigde yolk zich met alle middelen, die voor het grijpen lagen, zou verdedigen,
dat de Duitschers overal die verdedigers meenden te zien, ook waar zij op geen
velden of wegen waarneembaar waren. De toch altijd aanwezige oorlogsneurose
werd zoo gemakkelijk verscherpt tot oorlogspsychose met al de noodlottige
gevolgen van dien. Een enkel plotseling gehoord en aanvankelijk onverklaarbaar schot kon in die omstandigheden een paniek veroorzaken, die zich gemakkelijk kon uiten in plundering, verwoesting en moord. Het ligt voor de hand, dat
ook hier van moreele schuld nauwelijks kan worden gesproken, wij beschuldigen
dan ook niet, maar trachten alleen psychologisch en dus ook historisch te verklaren.
Wij zullen hier alleen herinneren aan de gruwelen van Dinant, van Aerschot,
van Dendermonde en van tal van andere plaatsen. Aileen over Leuven moeten wij
iets meer zeggen, omdat hier bijzonder betreurenswaardige feiten zijn voorgevallen. Leuven is in een der eerste dagen van Augustus 1914 door de Duitschers
bezet: van verovering of bestorming was in het geheel geen sprake. Maar na de
bezetting ontstond er, door Welke oorzaak dan ook, onder de Duitsche troepen
een ontzettende paniek, die zich weldra over de geheele stad verbreidde. Er
werd plotseling van alle zijden en in vele straten geschoten; op tal van plaatsen
ontstond brand, waarvan de oorzaak later moeilijk viel te ontdekken. Het is
wel zeker, dat er bij dat alles zeer veel misverstand heeft geheerscht : een oogenblik meende men wederzijds — d.i. zoowel bij de Duitschers als bij de Belgen —
dat van Antwerpen uit een poging werd of zou worden gedaan om Leuven te
heroveren. Stellig zeker is het ook, dat de brandstichting, waaraan o.a. de
heerlijke St. Pieterskerk en de prachtige universiteitsbibliotheek ten offer zijn
gevallen, niet steeds bij toeval of bij ongeluk geschiedde, maar dat hier en daar
bepaald brandbommen en brandcapsules zijn gelegd met het klaarblijkelijke
doel om een groote verwoesting aan te richten: zoo werden later in de St. Pieter
op meer dan twintig plaatsen sporen van brandstichting gevonden.
Wij zullen deze Bingen niet uitvoerig beschrijven, maar enkele ooggetuigen
aanhalen. Ziehier het getuigenis van Manuel Gamarra, Paragueesch priester,
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student te Leuven, dat is gepubliceerd in de Courrier de la Plata en in de
Argentina van 4 Maart 1915 (Davignon, Belgie en Duitschland, 77) : „De voorhoede van het Leger van Von Kluck bezette Leuven zonder slag of stoot den
'Oen Augustus 's middags. Eerste verkeerde voorstelling, die moet worden
teniet gedaan: Leuven werd niet beschoten. Gevechten hadden enkel plaats in
de omgeving van Thienen en van Diest, ten noorden en ten oosten van Leuven.
De verwoesting van deze stad werd op uitdrukkelijk bevel voltrokken door een
brandstichterskorps zeven dagen na hare bezetting. De plaatselijke bevelhebber,
welke ertoe liet overgaan, heette Manteuffel en het is het 52e infanterie-regiment,
dat er gedurende deze eerste dagen legerde. De brand narn aanvang om half
acht 's avonds, op 25 Augustus. Terwij1 de stad allerwegen brandde, schoten
de Duitschers de ongelukkigen neer, welke hunne vlammende woningen ontvluchtten. Het was een nacht vol ondenkbaar afgrijzen. Het meerendeel van de
inwoners slaagden er nochtans in te ontkomen Tangs de achterplaatsen en de
hoven. Zulks deed ik eveneens, wanneer rond middernacht de huizen begonnen
te branden in de nabijheid van de woning welke ik betrok in de Justus Lipsiusstraat. 's Anderendaags 's morgens werd ik gevangen genomen en rond io uur
naar het station gevoerd. Bij mij was een Spanjaard, Pater Catala, onderconsul
van Spanje sinds weinigen tijd, en overste van een college in de Stationsbuurt,
dat in brand werd gestoken, ondanks de Spaansche vlag, welke boven de deur
uitstak. Tot deze eerste gevangenengroep, ten getale van zeventig tot tachtig,
behoorden zeer achtbare lieden, advocaten, geneesheeren e.a. Wij waren met
ons vijven vreemdelingen: Pater Catala, drie Spaansche jongelingen en ik. Men
stelde ons op rijen van vier tusschen soldaten, welke ons hoonden en onbeschoft
bejegenden. Bij den ingang van de Stationstraat lag er een gedeeltelijk verkoold
lijk, in de gangen van het station lagen vijftien of twintig lijken van neergeschoten burgers. En vooral in die wijk van de stad sloeg rook en vlammen op. Dagen
van onbeschrijfelijke ontsteltenis !
M. hield in de hand mijn paspoort, dat mijn hoedanigheid als vreemdeling
bewees. 1k trachtte op welke wijze ook te ontkomen aan den dood, welken ik
dreigende moist: want de Duitschers, zoo soldaten als officieren, waren op dat
oogenblik geen menschen meer, maar wilde dieren. God alleen, door een wonder,
vermocht ons te redden. Men wilde van mijn pas niets of weten. Telkenmale als
ik het beproefde mijn onschuld te bewijzen en xnijn Amerikaansche nationaliteit,
bedreigden en sloegen mij de officieren. Toen ik zag, dat alles nutteloos was,
berustte ik in mijn lot en bereidde me voor tot den dood; mijne gezellen deden
dit ook.
Rond elf uur stelde men ons op naar Mechelen, waar in den omtrek Belgen
en Duitschers streden. Rechts en links van de baan, stond alles in laai. Te
Herent, vijf kilometer van Leuven, zag ik in een muurhoek het lijk van een
twaalf- of dertienjarig meisje, levend verbrand. Al den tijd, dat wij op weg waren,
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mishandelde men ons wreed. Men gebood ons te loopen, te staan, te stappen,
onder de sabel, kolf en lansstooten. We werden gestompt en bespuwd. En wat al
beleedigingen, o mijn God ! Ik ondersteunde een kranken ouderling, die voortkroop aan mijn arm om, aan den dood te ontsnappen, want men zou hem hebben
doorstoken met een bajonet of met een kogel doorboord, was hij blijven stilstaan.
En alien bekeken we mekaar van tijd tot tijd verbaasd over dergelijke barbaarschheid. Eindelijk kwamen wij bij een veld, negen of tien kilometer van Leuven.
Men hield halt en een officier zegde ons, dat men ons ging neerschieten. Hem
herhaald hebbende, dat ik een Zuid-Amerikaan was, zooals bleek uit mijn paspoort, riep hij uit met viammenden blik, dat ik eerst van al zou neergeschoten
worden, „omdat ik in mijn kerk geweren, mitrailleurs en andere wapenen had
verborgen gehouden" en hij legde mij het zwijgen op. Vervolgens bond men ons
de handen op den rug met onze eigen zakdoeken; de soldaten stelden zich op rij
en men bracht alles in gereedheid voor de terechtstelling; zoo liet men ons gedurende een kwartuurs in doodsangst.
Vervolgens werden we in groepen verdeeld, altijd met gebonden handen,
vOOr de soldaten, welke vooruitrukten in verspreide linie en men deed ons alzoo
voortgaan Tangs de akkers van dorp tot dorp, naar de Belgische linies. Bij het
vallen van den nacht kwamen we aan te Campenhout, waar we den nacht doorbrachten, opgesloten in de kerk, terwifi rondom gestreden werd. Den volgenden
dag werden wij, Pater Catala, de Brie jonge Spanjaarden en ik, vrijgelaten. Na
duizend moeilijkheden konden we Brussel den 27sten Augustus 's middags
bereiken. Wat betreft de andere gevangenen, alien Belgen, zij moesten steeds
voor de vechtende linie vooruit tot bij Mechelen, waar men hen eindelijk op
vrije voeten stelde.
De andere inwoners van Leuven werden niet beter behandeld. Vele werden
gevankelijk gevoerd naar 't hartje van Duitschland (Munsterlager); vele duizenden werden naar Thienen gesleept ; duizende anderen verbleven een heele
week in de bosschen, met als voedsel alleen de aardappelen, welke zij in de
velden gingen uittrekken. Op 27, z8 en 29 Augustus was Leuven verlaten en de
Duitschers m,aakten daarvan gebruik om, geregeld te plunderer huis voor huis,
wat niet verbrand werd, zoodanig dat de familien, die nadien terugkwaxnen en
Wier woningen nog recht stonden, enkel daar nog de muren vonden. Wat de
Duitschers hebben gedaan te Leuven en gansch Belgie, is onnoem,baar. Het
verhaal daarvan zou bundels vullen. Wat mij aangaat, wij1 God mijn lever redde,
ben ik tevreden in de gelegenheid gesteld te zijn geweest zoovele onrechtvaardige
daden te zien en na te gaan, welke het Duitsche militarism,e met schande overladen en van dewelke trouwens getuigen waren, zoo zij zelf ervan niet de slachtoffers zijn geweest, zoovele vreemdelingen onder anderen Zuid-Amerikanen,
Urugueezen, Brazilianen, Coluxnbiers enz., welke eveneens voor de waarheid
ervan kunnen instaan."
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Vervolgens het verslag van den bibliothecaris, die spreekt van de verliezen
van geestelijken aard: „De tragische brandstichting van de Universiteits-Hallen
van Leuven door de Duitsche troepen heeft een dubbele ramp veroorzaakt :
de verwoesting van een zeer m,erkwaardig historisch monument en het verlies
van den wetenschappelijken rijkdom, bewaard sinds eeuwen in de lokalen van
de bibliotheek.
De Halle van Leuven dagteekent van het begin van de XIVe eeuw; elkeen
kept de voorzaal „sane des Pas-Perdus", van de Universiteits-Hallen; zoo dikwijis heeft men hare harmonische gewelven afgebeeld, hare zuilen met afwisselende kapiteelen, hare sieraden, welke origineele motieven weergeven van forsche
boetseering. De verdieping van de Universiteits-Hallen, gebouwd op het einde
van de XVIIe eeuw en een ruim gebouw er naast, opgetrokken in 't begin van
de XVIIIe, dienden tot lokalen van de Universiteits-Bibliotheek. Weinige
bibliotheekzalen konden de vergelijking doorstaan met onze groote boekenzaal,
waarvan het houtwerk, in eik van zoo rijke vinding en zeer verzorgde uitvoering
een geheel uitxnaakten, indrukwekkend en harmonisch van uitzicht ; een andere
zaal, een jaar geleden hersteld, was een juweel van de uitgezochte en kieskeurige
Renaissance-bouwkunst. In het oude auditorium voor geneeskunde, bewaard
gebleven in een onbeschadigd geheel, grepen de plechtige en grootsche zittingen plaats van de academische promoties. De openbare leeszaal, „de portretten-zaal" genaamd, bevatte een verzameling, eenig in haar soort en van de meest
belangwekkende voor de letterkundige geschiedenis van Nederland; men had
er bijeengebracht al de doeken, welke de portretten voorstelden van de meest beroexnde professoren en van de voornaamste weldoeners van de al-oude Universiteit.
De Bibliotheek van de Leuvensche Universiteit bevatte 500 handschriften;
de aandacht werd er gevestigd op een menigte getijden-boeken met kostbare
miniatures versierd. Onze verzameling van incunabelen was er eene van de
belangrijkste en meest kostbare. Wij telden er tusschen 800 en moo exemplaren.
Het getal van onze boekdeelen overtrof de 250.000; het archief van de oude drukwerken was een van de best voorziene, de documenten, de pamfletten, de perkam,enten, betreffende de hervorming in de Nederlanden en het Jansenisme,
waren samengebracht in boekdeelen „varia", en vormden een ontzaggelijke
bibliotheek, Welker heroprichting onxnogelijk blijft. Wij bewaarden in groote
kasten een mooie verzameling van Vlaamsche banden uit de XVIe en XVIIe
eeuw, bibliografische zeldzaamheden, typografische merkwaardigheden van
alien aard; wij waakten boven alles met een uiterste bezorgdheid over al de
kostbare herinneringen van de aloude Universiteit. Wie heeft niet het zoo wel
behouden origineel bewonderd van de stichtingsbul van onze hoogeschool in.
1425 ? Wie hoorde niet spreken over het exemplaar op perkament van het vermaarde werk van Andreas Vesalius: „De humani corporis fabrica", exemplaar,
dat door Karel V aan onze Universiteit werd geschonken.
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De brand van de Universiteit-Hallen heeft gansch den schat vernield, Welke
was opgesloten in de Bibliotheek van de Leuvensche Hoogeschool; in hunnen
nacht van dronkenschap en moorderij hebben de Duitsche soldaten niets ontzien, de bewuste plegers van deze misdaad tegen den geest en tegen de beschaving zullen in de geschiedenis een zware en eeuwige verantwoordelijkheid
hebben te dragen." (T.a.p. 43).
Wij geven plaats aan het getuigenis van ooggetuigen, die destijds ter plaatse
waren en alles hebben gezien en ondervonden. Het is natuurlijk, dat de geschiedenis niet alle appreciatie, niet alle waardeoordeelen voor haar rekening kan
nemen. Maar wel is het zeker en het kan nu na meer dan twintig jaren documenteel worden vastgesteld, dat destijds in Belgie door de Duitschers zonder onmiddellijke oorlogsnoodzaak hetzij in paniek, hetzij in andere gemoedsstemming
gruwelen zijn gepleegd, die thans niemand meer voor zijn verantwoording zal
willen nemen en die destijds ook algemeen een diepen indruk hebben gemaakt
en alma een sterken afkeer tegen de Duitsche oorlogvoering hebben doen ontstaan: dat die afkeer ook werd overgebracht op de Duitschers in het algemeen,
was vooral in ons land bijzonder duidelijk, al was het niet altijd volkomen gemotiveerd.
Dergelijke sentimenten hebben natuurlijk naast algemeene menschelijkheid
er krachtig toe medegewerkt om de Belgische vluchtelingen een goede ontvangst
in Nederland te verzekeren. In zeer groote dromxnen, met honderdduizenden,
kwamen zij in Augustus en volgende maanden van 1914 over onze grenzen om,
hier veiligheid en rust te zoeken. Uit het Luiksche, maar ook uit Limburg en
Brabant, maar vooral uit Antwerpen kwamen zij opzetten: het waren grootendeels Vlaxningen of ten minste van Vlaamschen stain; daardoor bracht de gelijkheid van taal, volksaard en godsdienst met onze zuidelijke gewesten gemakkelijk
contact.
Merkwaardig genoeg begon de vlucht uit Belgie met . .. . Duitschers, wel 6o
tot 80.000, die begin Augustus 1914 uit Belgie waren uitgewezen en in ons land
een toevlucht zochten. Lang heeft dat evenwel niet geduurd: deze Duitschers
zijn reeds spoedig naar hun vaderland of ook weer naar Belgie teruggekeerd, naarmate dit land door de Duitschers werd bezet. Veel zorg had men aan deze vluchtelingen dus niet te geven. Geheel anders was het met de Belgen, die ook reeds
spoedig, na het begin van den oorlog, ons land begonnen binnen te stroomen. In
de eerste Augustusdagen kwamen duizenden vluchtelingen uit Luik en Belgisch
Limburg over de grenzen van Nederlandsche Limburg. Al spoedig werden deze
ongelukkigen, die veelal aan alles gebrek hadden, ter plaatse onder dak gebracht
en verzorgd. Maar binnen eenige dagen werd in het centrum van het land het
bewustzijn levendig, dat de verzorging van deze vluchtelingen, waarvan men
een nog grootere instrooming voorzag, een algemeene zaak was, die dus ook
algemeen en nationaal geregeld moest worden: anders zou bovendien het
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zuiden van het land veel te zwaar worden belast. Het was gewenscht en zelfs
noodig, dat de Belgische vluchtelingen zoo spoedig mogelijk over het geheele
land werden verspreid en in het belang van Nederland en in het belang van de
vluchtelingen zelf. Reeds den 6 Augustus 1914 ging van het Algemeen Handelsblad een oproep tot steun der ongelukkige vluchtelingen uit, waaraan spoedig
in ruime mate werd voldaan. Maar bovendien legde het blad den nadruk op
de noodzakelijkheid van het tot stand komen van een algemeene organisatie,
waaraan het ook het beheer der ingekomen gelden kon overdragen: het sprak toch
van zelf, dat de organisatie van de zorg voor de ballingen zelfs de mogelijkheden
van een dagblad te boven zou gaan.
Deze oproep vond spoedig gehoor, ook omdat — het spreekt van zelf — de
Belgische consulaten zich de zorg voor hun landgenooten gingen aantrekken:
zij vonden even natuurlijk steun bij de in Nederland gevestigde Belgen, maar
ook bij tal van Nederlanders. Mr. J. H. van Zanten, die in het gedenkboek
„Nederland in den Oorlogstijd" de geschiedenis van de zorg voor vluchtelingen
uit het buitenland heeft geschreven, zegt in een noot terecht: „Het is uiterst
moeilijk in ons verhaal de namen te noemen van de talloos velen, die zich bij de
verzorging der uitgewekenen verdienstelijk hebben gemaakt. Door eenigen te
noemen zouden wij de kans loopen anderen, die wellicht nog verdienstelijker
waren, doch minder bekend werden, te vergeten. Wij zien ons daaroxn, gedwongen alleen de nam,en der leden van de beide comite's en verder nog van
enkele officieele personen aan de vergetelheid te ontrukken en het hierbij te
laten."
Dat is een waar woord en een goede gedachte. Volkomen terecht spreekt
mr. van Zanten van de talloos velen, die in de verzorging der Belgische vluchtelingen destijds een roeping en een taak, zelfs wel eens een levenstaak hebben
gevonden. Dat getal is zoo groot, dat men veilig van een arbeid van het geheele
Nederlandsche yolk kan spreken ten bate der ongelukkige, hulpbehoevende
vreemdelingen. Maar natuurlijk, organisatie moest er zijn, ook al omdat het
gevaar van versnippering van krachten en daardoor van verspilling van geld,
goed en energie bij de individualistische eigenschappen van ons yolk volstrekt
niet denkbeeldig was. Maar gelukkig kwam de organisatie reeds op zeer korten
termijn. Reeds den dag na den oproep van het Handelsblad, den 7 Augustus
1914, kwamen op het Belgische consulaat-generaal te Amsterdam, onder leiding
van den consul-generaal zelf, negen mannen samen, die een „Nederlandsch Comite tot steun van Belgische slachtoffers van den oorlog" stichtten: later
breidde dit comite zijn werkkring en daarom ook zijn naam uit: het werd het
„Nederlandsch Comite tot steun van Belgische en andere slachtoffers van den
oorlog", kortweg het „Nederlandsch Comite" genoemd. Voorzitter van dit
comite werd mr. Th. Stuart; secretarissen J. Th. Boelen, Leon Delhez en
B. J. Veldhuis, penningmeester eerst mr. G. J. Fabius, later mr. J. A. van

226

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

Sonsbeek. Dit algemeene comite stelde zich onmiddellijk in verbinding met
reeds gevormde plaatselijke comite's; het richtte comite's op, waar ze nog niet
bestonden, en zette dadelijk een imposante hulpactie in: al spoedig was een
bedrag van drie tonnen gouds bijeengebracht, terwijl ook veel giften in natura
waren geschonken, kleeren, linnengoed, bedden en beddegoed, speelgoed voor
de kinderen, die in grooten getale waren meegekomen, voedingsmiddelen, versnaperingen en wat dies meer zij. In Amsterdam werd voor deze en dergelijke
artikelen een uitgebreid depot ingericht, dat de goederen verzond naar de grens
of waar ze het eerst en het dringendst noodig waren.
Het sprak van zelf, dat deze zorg niet uitsluitend aan particulieren kon worden
overgelaten. Dat hier voor de overheid een taak was aangewezen, was een ieder
duidelijk. Trouwens, reeds van den aanvang of hadden in het zuiden des lands
de gemeentebesturen zich de zorg voor de ballingen aangetrokken. Maar ook
hier was het duidelijk, dat alleen centralisatie doelmatig kon werken. Later dan
de particuliere organisatie kwam natuurlijk die van den staat tot stand: eerst
bij kabinetsorder van de ministers van binnenlandsche zaken en oorlog van
21 September werd opgericht een „Centrale Commissie ter behartiging van de
belangen der naar Nederland uitgeweken vreemdelingen", kortweg de „Centrale Commissie" genoemd. Voorzitter werd F. W. C. H. baron van Tuyll van
Serooskerken, onder-voorzitter jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck,
eerste secretaris J. J. A. Knoote, tevens penningmeester, tweede secretaris
B. J. Veldhuis. Daar enkele leden van het Nederlandsch Comit y in de Centrale
Commissie waren opgenomen, was zoodoende contact tusschen beide lichamen
verkregen. Ook de Centrale Commissie stelde zich onmiddellijk in verbinding
met de plaatselijke comite's: provinciale en locale comite's werden opgericht,
waar ze nog niet bestonden. Aan de commissie was door de regeering opgedragen „aan vluchtelingen, die niet geheel van middelen van bestaan ontbloot
waren, onderkomen en voeding te verschaffen tegen billijken prijs en hun, die
van alle middelen ontbloot waren en van regeeringswege onder dak werden gebracht, zooveel mogelijk tegemoet te komen en hun belangen in alle opzichten
te behartigen." Uit deze opdracht blijkt ook van onmiddellijk handelen van de
regeering en van andere overheidsorganen. Inderdaad had de regeering reeds
vOOr het tot stand komen der Centrale Commissie moeten ingrijpen. Voor een
aantal behoeftigen, die in Limburg geen onderkomen hadden kunnen vinden,
werden barakkenkampen opgericht, zoo te Oldebroek en te Veenhuizen: in dit
laatste vluchtoord werden, in overeenstemming met het karakter der plaats, ongewenschte en ongure elementen, die natuurlijk ook heel wat met de vluchtelingen waren medegekomen, opgenomen.
De vluchtelingen, hier bedoeld, kwamen meest uit Belgisch-Limburg en aangrenzende streken. Maar de val van Antwerpen in October 1914 en de hernieuwde instrooming van vreemdelingen stelde de regeering nog voor geheel
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andere eischen en problemen. Zij begreep dat ten voile en had daarom nog vadr
de verovering van Antwerpen aan alle commissarissen der koningin de opdracht
gegeven om zooveel mogelijk in alle gemeenten de mogelijkheid van onderdak
voor de vreemdelingen te scheppen. Dat was noodig, omdat anders de zuidelijke
provincien overstelpt zouden worden en blijven met onoverzienbare drommen
van Belgen, waarvoor men onmogelijk ter plaatse zou kunnen zorgen: het was
dus noodzakelijk deze groepen over het geheele land te verspreiden. Hoe noodzakelijk dat was, bleek al spoedig, toen den 7 October en volgende dagen de
Belgen bij troepen over onze grenzen kwamen. Het was een schier eindelooze
stroom, die zich over wegen en velden van Noord-Brabant en ZeeuwschVlaanderen uitstortte en het verkeer volkomen in de war bracht; men schatte
het aantal der rampzalige Belgische vluchtelingen in die veelbewogen dagen
in Noord-Brabant op een half millioen, in Zeeuwsch-Vlaanderen op iets minder.
De bevolking in twee provincies werd dus op korten termijn met niet minder
dan bijna een millioen menschen vermeerderd: vooral Bergen-op-Zoom en
Roozendaal waren in weinige dagen meer dan overgevuld. Een geluk bij een
ongeluk was het, dat ook een geheele kolonie Belgische spoorwegambtenaren op
bevel der Belgische regeering naar het Nederlandsche grondgebied de wijk nam:
op gelijk bevel namen zij een groot deel van het rollend materieel mede. De
bedoeling was duidelijk genoeg: de Belgische regeering Wilde zooveel mogelijk
mannen en materiaal aan de Duitsche vijanden onttrekken om deze den opmarsch en later de administratie en het bestuur van het veroverde land niet al
te gemakkelijk te maken. Een en ander kwam Nederland bij de verzorging van de
Belgische vluchtelingen goed te pas: door de elf Belgische locomotieven met
vijf tot zeshonderd spoorwagens, bediend door Belgisch personeel zelf, kon de
verspreiding der vluchtelingen over het geheele land zeer worden vergemakkelijkt. Maar natuurlijk bleef het vervoer van deze tienduizenden menschen ook
aan de Nederlandsche spoorwegen zeer zware eischen stellen; geen wonder, dat
in deze dagen het spoorwegverkeer hier en daar wel eens in de war liep.
Goede hulp hebben de autoriteiten in deze overstelpend drukke dagen ook
verkregen van de gemobiliseerde krijgsmacht, die in het zuiden des lands was
geconcentreerd en dus op de drukke punten onmiddellijk beschikbaar was.
Materieel konden de militaire autoriteiten zorgen voor brood en andere levensmiddelen, voor dekens en andere dekking; ook bij het vervoer der vluchtelingen
bewezen de militairen goede diensten en natuurlijk in het algemeen voor de
handhaving der orde in de overvolle steden en dorpen. Men krijgt daarvan een
denkbeeld, als men zich herinnert, dat Bergen-op-Zoom met 16,5oo inwoners
werd bezet door ioo,000 vluchtelingen: Aardenburg had 25,000 Belgen, waarvan
er Io,000 bleven. Axel had op momenten 30,000 vreemdelingen te verwerken.
Z oo was het eigenlijk overal.
Wij nemen van mr. van Zanten een citaat over uit het verslag van het pro-
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vinciale comite van Zeeland dat den toestand der eerste weken bijzonder duidelijk weergeeft: „De wegen raakten opgepropt met de vluchtende massa's ,
de grensdorpen vulden zich tot geen plaatsje onbezet bleef en al maar hooger op
stuwden zich de menschenstroomen, tot zij bij Walsoorde en Terneuzen den
never der Schelde bereikten en niet verder konden. Booten voeren overkropt
vol over; naar de vrachtbetaling werd niet meer gevraagd, maar duizenden
moesten teruggewezen warden op de landingsplaatsen. Inmiddels voeren honderden schepen, stoombooten en rijnaken en Belgische spitsen de WesterSchelde af, alien volgepropt met vluchtelingen, en zochten een veilige ligplaats
te Hansweert, Terneuzen, Vlissingen en andere havens. In Zeeuwsch-Vlaanderen ontstond aldra groote nood; de communicatiemiddelen over de Schelde
lieten niet toe onmiddellijk daarin afdoende te voorzien en wanhopend liet de
toestand zich zelfs aanzien, toen de booten in beslag werden genomen voor de
overname en interneering der Belgische en Engelsche militairen. In die dagen
zijn Tangs Clinge, St. Janssteen, Koewacht en Sas van Gent ruim vijf en een half
honderd duizend vluchtelingen binnengekomen en indien dan toch haast geen
enkele dier honderd duizenden waarlijk gebrek heeft geleden, dan is dat te
danken aan de geheele bevolking, die huffs en hof, provisiekast en voorraadschuur ter beschikking stelde van de vluchtelingen."
Zoo was het in Zeeuwsch-Vlaanderen: zoo was het in Noord-Brabant; zoo
was het overal, waar de Belgische vluchtelingen aankwamen en werden ondergebracht. Wij zagen boven, dat het van den aanvang af doelmatig werd geoordeeld
en ook stellig noodzakelijk was de Belgen over geheel ons grondgebied te verspreiden. Dat is ook gebeurd: de volgende cijfers geven daarvan een denkbeeld.
Omstreeks half October was aan 719 zoo vluchtelingen huisvesting verleehd in.
831 van de ii2o gemeenten van ons vaderland, waarvan aan 410 000 in 176 gemeenten van Noord-Brabant, 156 000 in 103 gemeenten van Zeeland, 57 000 in
122 gemeenten van Zuid-Holland, 34 000 in 90 gemeenten van Noord-Holland,
28 75o in 96 gemeenten van Limburg, 12 800 in 66 gemeenten van Gelderland,
minder dan tienduizend in elk der overige provincies.
Uit deze cijfers blijkt tweeerlei. Vooreerst zijn de zuidelijke gewesten, met
name Noord-Brabant en Zeeland, het zwaarst belast gebleven met vluchtelingen, naar het noorden nam de dichtheid der Belgische bevolking geleidelijk
af. Ten andere is het duidelijk, dat het getal der vreemdelingen reeds half
October 1914 met ongeveer een vierde was verminderd. Dat was een natuurlijk
gevolg van een even natuurlijke oorzaak, het ophouden der paniek, die honderdduizenden Belgen de grenzen over had gedreven. Wie het karakter van een
paniek verxnag te doorgronden, kan zich den aard en het karakter van den
Belgischen schrik begrijpen, toen de Duitschers hun woonplaatsen begonnen te
naderen. Belgie had gedurende meer dan tachtig jaar geen oorlogsgeweld op
zijn grondgebied aanschouwd: een duidelijke voorstelling had men daarvan niet.
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Zoo werd het afschuwelijke, dat den modernen oorlog kenmerkt, in de voorstelling der menschen nog belangrijk vergroot tot het monsterachtige, dat iedereen met afgrijzen vervulde. Daarbij gingen dan de geruchten over de plunderingen en slachtingen te Dinant, te Aerschot, te Leuven, te Dendermonde de
Duitschers vooruit. Geen wonder dat zeer velen de schrik om, het hart s beg
en dat men zich haastig opmaakte, om aan den wreeden dwang der Duitschers te
ontkomen: de geestelijke infectie, die men met den naam paniek aanduidt, deed
het overige: radeloos en redeloos zette zich een volksverhuizing in, waarvan
niemand het verloop en het einde kon voorspellen.
Een einde is er eigenlijk vOdr den vrede ook niet geweest. Maar wel een belangrijke slinking van de uitwijking. Vooreerst volgde op den vloed van de
paniek de gewone ebbe van de inzinking. Menigeen begon zich of te vragen,
waarom hij eigenlijk zoo haastiglijk was heengegaan: menigeen bezon zich en
keerde naar zijn vaderland terug, ook vooral, toen het oorlogsgeweld van Antwerpen en omgeving terugtrok en zich naar zuidelijker oorden verplaatste. In
October reeds maakte het Duitsche bestuur van Belgie bekend, dat ieder uit
Belgie gevluchte Belg veilig terug kon keeren; hij zou daarvan geen nadeelige
gevolgen ondervinden. De Nederlandsche regeering, tot wie deze mededeeling
ook was gericht, zond deze door aan de burgemeesters en aan de plaatselijke comite's met de bedoeling daarvan de vluchtelingen zelf in kennis te stellen. Intusschen gaf de regeering ook uiting aan haar meening, dat in geen enkel opzicht
pressie op de Belgen mocht worden uitgeoefend om hen te nopen naar hun
vaderland terug te keeren. Als voorbeeld halen wij uit de proclamatie van den
burgemeester van Amsterdam van 19 October het volgende aan: „De burgemeester geeft thans aan de vluchtelingen den raad van de geboden gelegenheid
— om terug te keeren — gebruik te maken en er daardoor toe mede te werken, dat
de gewone orde van zaken in hun land spoedig wordt hersteld. Hij geeft hun
dien raad, ook in hun eigen belang, mede op grond eener bij hem ingekomen
publicatie d.d. 13 dezer, onderteekend door den heer Louis Franck, voorzitter
der intercommunale commissie voor Antwerpen en omstreken, waarin o.a. te
lezen staat, dat personen en goederen te Antwerpen veilig zijn, dat de uitgewekenen gerust kunnen terugkeeren, dat geen formaliteiten worden vereischt, dat er
voor ordelievende menschen geen enkele reden is om afwezig te blijven" enz.
Deze suggestie heeft begrijpelijk succes gehad. Boven zagen wij, dat reeds
half October het aantal der Belgische vluchtelingen was teruggeloopen tot
719 Ioo. Snel verminderde in de volgende weken dit aantal: den 1 November
waren er nog slechts 323 600 gevluchte Belgen in Nederland gevestigd. Men krijgt
een denkbeeld van den omvang van den terugkeer, als men zich herinnert, dat
na 18 October uit het station Roozendaal, van zeven tot vier uur, ieder uur,
iederen dag, een trein met vluchtelingen naar de Belgische grens vertrok: iedere
trein Borg ongeveer twee duizend vluchtelingen. Intusschen was het getal der
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in Nederland achterblijvende Belgen nog groot genoeg om groote zorg van overheid en burgerij te eischen. Het is waar, na het einde van 1914 daalde hun aantal
tot ongeveer honderd duizend personen, maar deze zijn dan ook tot het einde
van den oorlog in Nederland gebleven. Men moge verder bedenken, dat het
grootste gedeelte van deze Belgen tot de hulpbehoevenden behoorde en dus
geheel moesten worden verzorgd. Ongetwijfeld waren er ook meergegoeden
naar Nederland gekomen, maar zij waren betrekkelijk weinig in getal en zijn
later bovendien voor een niet gering deel van hier naar Engeland overgestoken.
Het ligt voor de hand, dat men in de eerste dagen de vluchtelingen herbergde
in lokaliteiten, die beschikbaar waren of beschikbaar werden gesteld. In Amsterdam had men zoo de beschikking over een rijwielschool, een diamantslijperij,
een manege, het gebouw van de IJsclub en andere vereenigingsgebouwen: ook
leegstaande particuliere huizen werden benut. Maar al spoedig bleek het noodig
om allerlei redenen, dat de Belgische kolonie te Amsterdam werd geconcentreerd: zij werd ondergebracht in eenige loodsen aan de IJkade. Een school en
een kerk werden hier ingericht: hier groeide een dorp van ongeveer zeven
duizend zielen. Evenwel boden deze loodsen geen voldoende beschutting tegen
de invallende winterkoude: daarom werden deze vluchtelingen reeds begin
December overgebracht naar het vluchtelingenkamp te Nunspeet. Dergelijke
kampen waren er weldra meer verrezen, zoo te Uden in Noord-Brabant en elders.
Lang niet alle vluchtelingen werden in dergelijke kampen ondeigebracht.
Er waren tal van Belgen, die wenschten te blijven, waar zij nu eenmaal waren:
zoo daartegen geen redelijk bezwaar bestond, liet men ze ter plaatse, vooral
wanneer hun huisvesting was verzekerd. In zulke gevallen was het ook van het
grootste belang, dat deze vreemdelingen aan werk werden geholpen en ook
aan het werk werden gehouden. Dat waren uit den aard der zaak niet de armen,
maar de middenstanders en ook wel intellectueelen, er waren daaronder winkehers, patroons, boekhouders, ook dokters, advocaten, architecten en dergelijke.
Al deze werden wel ondersteund, maar de groote zaak was hen aan werk te
helpen. Dat dat niet altijd zeer gemakkelijk ging, ligt wel voor de hand: men
mocht aan deze Belgen geen werk geven, waarvoor en zoolang Nederlanders
beschikbaar waren. Ook was niet alle werk geschikt voor de Belgen en evenmin
waren alle Belgen geschikt voor alle werk. Dat dit alles wel eens tot minder
aangename verhoudingen aanleiding gaf, sprak van zelf. Trouwens in het algemeen, waren er in alle zaken, de Belgische vluchtelingen betreffende, nog al eens
spitse punten: wederzijds waren er nog al grieven, die niet altijd door oveileg
waren weg te nemen. Dat was ook het geval met en in de vluchtelingenkampen,
waar natuurlijk orde en tucht moest worden gehandhaafd, Wilde de molen niet
geheel door de yang loopen: aan dezen eisch konden de aan groote vrijheid gewende Belgen niet altijd gemakkelijk voldoen. Maar in het algemeen liep het
nogal naar behooren in deze vluchtelingenkampen. Zoo te Nunspeet en te Uden,
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waarvan wij boven spraken. Ook te Ede is een kamp geweest, dat evenwel in het
voorjaar van 1917 werd opgeheven en vereenigd met dat te Nunspeet. Ook te
Gouda werd een vluchtoord ingericht in een groot aantal serres, waar ongeveer
tweeduizend menschen onderdak hebben gevonden. Het spreekt van zelf, dat
de zorg van den commandant van deze kampen zich niet alleen kon beperken
tot het houden van toezicht. Hij moest op velerlei gebied leiding geven, even goed
zorgen voor de huishouding in het algemeen als voor de goede regel; hij moest
zorgen voor het onderwijs van de kinderen evenals voor de vervulling der godsdienstig-kerkelijke behoeften der volwassenen; hij moest de orde handhaven en
de tucht door vreemde en soms gevaarlijke insluipsels te weren, maar ook door
de bewoners bezigheid en afleiding te verschaffen. In zulk een vluchtelingendorp was even goed een kerk als een school, even goed een ziekenhuis als een
postkantoor, even goed een schouwburg als een waschhuis. Men vergete bovendien niet, dat er natuurlijk in zulk een kamp naast zeer veel goede, rustige
elementen ook zeer rumoerige, rebelsche menschen waren: naast fatsoenlijke
gezinnen waren er luiaards, dronkaards, zelfs misdadigers en ook prostitutes.
Een beeld der wereld, waarin goed en kwaad op de gewone wijze was dooreengemengd. Wij constateeren evenwel met voldoening, dat het goede hier verre
heeft overheerscht en dat hoe Langer hoe meer redelijke en ordelijke toestanden
ontstonden. De regeering werkte daartoe natuurlijk gaarne rnede: zoo werden
de misdadigers naar Veenhuizen gebracht ; in Juli 1915 werden aan de Duitsche
autoriteiten in Belgie overgegeven die misdadigers, van wie bewezen kon worden,
dat zij uit Belgische gevangenissen waren ontsnapt. Het ligt voor de hand bovendien, dat in de kampen gepleegde overtredingen en ook misdaden naar het
gewone recht werden gestraft ; ook disciplinaire maatregelen moesten meer dan
eens, b.v. tegen prostitutes worden genomen.
Omgekeerd werden zooveel mogelijk gezinnen bij elkander geplaatst. In den
aanvang waren, bij de verwarde vlucht uit Belgie, in Augustus en September 1914
tal van gezinnen uit elkander geraakt: mannen zochten hun vrouwen, vrouwen
haar kinderen, soms zelfs haar zuigelingen, veelal tevergeefs. Met primitieve
middelen, door het opschrijven van adressen met krijt op huizen en schuren,
voorzagen de ballingen eerst zelf in dit euvel. Maar weldra nam de Centrale
commissie, vroeger genoemd, dezen arbeid op soliede en zelfs wetenschappelijke
wijze ter hand. Zij richtte een registratuur, een burgerlijken stand van de vreemdelingen in naar het bekende kaartsysteem. Daardoor mocht het haar gelukken
heel wat menschen terecht te brengen en zoo ook verstrooide gezinnen te
hereenigen. Eenige cijfers mogen dat toelichten. Er kwamen 30 338 aanvragen in
am 91 783 personen te zoeken: daarvan konden 21 235 aanvragen worden beantwoord en 65 93o personen worden terecht gebracht. Mogelijk zijn niet alle
gezinnen weer hereenigd. Het moeilijkst was natuurlijk de kwestie der zuigelingen: alle vertrouwen op het moederlijk instinct behoeft de mogelijkheid niet
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Distributiekaarten ter verkrijging van levensmiddelen enz. tijdens den oorlog
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dat al die moeite, zorgen en kosten, met zooveel vreugde en blijmoedigheid en
zoo van ganscher harte gegeven, den band tusschen de bevolking der beide
landen niet nauwer heeft aangehaald. Zij zijn ondanks het jarenlange onderlinge
verkeer elkander vreemd gebleven en reeds tijdens den oorlog ondervonden
Nederlanders, die zich voor de uitgewekenen hadden opgeofferd en om hunnentwille een refs naar Belgie maakten, van dezelfde personen, die in hun land waren
teruggekeerd, meermalen een alles behalve aangename bejegening. Daarnaast
staan evenwel vele staaltjes van groote dankbaarheid. Dit heeft evenwel niet
kunnen beletten, dat de Belgische regeering, gesteund gelukkig slechts door een
betrekkelijk klein deel der bevolking, na den wapenstilstand een houding tegenover ons land heeft aangenomen, die wij niet hadden kunnen verwachten en
die de nauwe aanraking der beide bevolkingen ten slotte als een nachtkaars heeft
doen uitgaan. Doch laten wij ons daarover niet beklagen. Laten wij ons blijven
verheugen, dat wij in staat geweest zijn zooveel to doen en het onze hebben
kunnen bijdragen tot verzachting van het Teed, door den oorlog veroorzaakt, ons
ervan bewust, dat ook deze goede daad haar belooning in zich zelf draagt."

HOOFDSTUK XXII

De vredesverdragen
Door den wapenstilstand van Rethoudes op ii November 1918 was de groote
wereldoorlog feitelijk ten einde: dien dag des ochtends om elf uur werd het
laatste schot gelost. Maar officieel is een oorlog eerst beeindigd met den vrede:
wij hebben dus nog te spreken van de vredesonderhandelingen en van de traktaten, die daarop zijn gevolgd. Evenwel zullen wij ons daarbij hebben te beperken: immers de vredesverdragen van Versailles, St. Germain, Neuilly en
Sevres zijn eigenlijk van meer belang voor de toekomst dan voor het verleden, of,
anders gezegd, minder voor de geschiedenis van den oorlog dan voor die van de
daarop volgende periode. Niettemin moeten wij hier van de vredestraktaten
spreken, omdat de vrede het logische slot van den oorlog was: er is nog nimmer
een oorlog gevoerd, die niet met een vrede is gaindigd.
Tusschen den wapenstilstand van Rethoudes (ii November 1918) en de
onderteekening van den vrede van Versailles (28 Juni 1919) zijn bijna acht
maanden verloopen. Het is zonder meer duidelijk, dat een traktaat van eenige
honderden artikelen, gesloten tusschen eenige tientallen van staten, niet in
eenige dagen kan tot stand komen. Niettemin had alles toch wel eerder kunnen
afloopen, wanneer er niet eenige factoren in het spel waren geweest, die van
zelf vertraging moesten veroorzaken. Wanneer men het congres van ParijsVersailles vergelijkt met dat van Berlijn of zelfs met dat van Weenen, dan valt
het toch wel op, hoeveel vlugger men daar heeft kunnen werken, vooral te
Berlijn, waar alles in een maand afliep. Natuurlijk was te Parijs een van de oorzaken der vertraging het zeer groote aantal gedelegeerden met hun gevolg van
secretarissen, deskundigen en journalisten, die te zamen een conglomeraat van
eenige duizenden personen vormden, zeker niet geschikt voor de bespoediging
van de onderhandelingen en besprekingen. Nu zou dat alles geen bezwaar hebben opgeleverd, wanneer er een goede voorbereiding en een goede leiding was
geweest. Maar beide ontbraken.
Bij het congres van Berlijn waren de hoofdpunten vooraf geregeld door traktaten en afspraken tusschen de betrokken mogendheden onderling. Het congres
had dus niet veel anders te doen dan te registreeren, wat bij voorbaat reeds vaststond. Niets van dien aard was gereed te Parijs. De Franschen, die zich wel op
congressen verstaan, hebben het bezwaar daarvan wel begrepen. De Fransche
gezant te Washington had dan ook spoedig na den wapenstilstand, op last van
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zijn regeering een voorstel gedaan tot het opstellen van een programma van
hoofdpunten voor het congres. Maar president Wilson had er niet van willen
hooren: de oolijke Clemenceau had zich eenige spottende opmerkingen gepermitteerd over den volkenbond, die den president immers zoo na aan het hart lag;
zoo was het verstandige Fransche denkbeeld ter zijde geschoven en begon het
congres vrij wel stuurloos, zonder programme of cahier. Tot welke zonderlinge
en ook deplorabele consequenties dat moest Leiden, ligt voor de hand.
Een congres dus zonder programma, maar ook zonder leiding. Leidende
staatslieden waren er natuurlijk genoeg, maar van eenige vaste leiding was toch
zoo goed als geen sprake. Men had het voorzitterschap van het congres opgedragen aan Clemenceau, wet wel voor de hand lag, maar toch een misgreep was.
Want welke goede eigenschappen de nude tijger ook mag hebben betoond tijdens
den oorlog en vooral als leider van den Franschen staat in het laatste jaar van
den oorlog, de kwaliteiten van een voorzitter had hij niet. Hij miste geheel de
daarvoor noodige rustige zekerheid van karakter, die in een voorzitter van een
groote vergadering noodig is. Ook was hij veel te hartstochtelijk partijdig om
tegenstrevende meeningen met schik te verdragen. Wilde men dan een Franschman het congres laten presideeren, dan had men een handig diplomaat moeten
uitnoodigen, een der Cambons of een ander van dit geestelijk kaliber, Wiens
moreel gezag onbetwistbaar was. Met al zijn groote gaven kan men Clemenceau
dat gezag niet toekennen: hij had bovendien altijd van zijn jeugd de ruwe humor
van den kwajongen overgehouden, zoodat hem ook uiterlijk het prestige van het
presidium ontbrak.
Dit euvel had kunnen worden goedgemaakt door een bekwamen, taktvollen
secretaris, die den al te impulsieven president met voorzichtig beleid binnen de
perken der beheerschte redelijkheid had kunnen houden. Maar met deze keuze
is men niet gelukkig geweest. De door de Fransche regeering aangewezen secretaris, Dutasta, was stellig een bekwaam, ambtenaar, maar miste alle zelfstandigheid. Hij nam pleats aan de bestuurstafel in den vollen eerbied voor Clemencea u,
voor Wien hij een groote bewondering en zelfs vereering had, die deze hem
met zijn eigenaardige middelen zal hebben ingepeperd. In ieder geval was
Dutasta zoo ten voile overtuigd van d e eminente persoonlijkheid van Clemenceau,
dat hij geen hoogere eer kende dan het zijn voorzitter near den zin te maken
en zelfs bij eenvoudige gevallen van iedere eigen meening ten bate van
Clemenceau afstand te doen. Hij kende geen hoogeren plicht dan de bedoeling
van Clemenceau, niet altijd duidelijk en ook Lang niet altijd consequent, van
diens oogen en lippen te lezen en daarnaar te handelen. Zoo kon van eenige
zelfstandige functie van het secretariaat der conferentie geen sprake zijn; invloed van eenige beteekenis ging er niet van uit, om van leiding niet te spreken.
Een conferentie dus zonder programma en zonder leiding, als men ten minste
de invallende gedachten en scherpe uitvallen van Clemenceau geen leiding wil
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noemen. Zoo kon het gebeuren, dat men in April 1919 nog niet zeker was,
of men een uitgebreid vredesverdrag zou opstellen en dat „a. prendre ou a
laisser" aan de Duitschers zou voorleggen, dan wel of men een principieel verdrag van enkele hoofdpunten in overleg met den ouden vijand zou samenstellen
om daaruit dan later de concrete punten of te Leiden. Men weet, dat het eerste
na veel onderhandeling en misverstand is aangenomen en ook uitgevoerd.
Wij wezen erop, dat het verkeerd was gezien den Franschen minister-president, nog wel den hartstochtelijken en zeer eenzijdigen Clemenceau als den
voornaamsten diplomatieken vertegenwoordiger van Frankrijk ter conferentie te
zenden. Hetzelfde bezwaar gold natuurlijk ook voor den Italiaan Orlando en
den Brit Lloyd George, hoewel in wat mindere mate. Orlando was een bekwaam
man, maar geheel Italiaansch georienteerd zonder veel belangstelling voor de
verdere vragen van Internationale politiek. Dat was min of meer ook wel het
geval met den Britschen minister-president Lloyd George, die buiten de zuiver
Engelsche belangen weinig interesse had en ook niet veel kennis. Lloyd George
was stellig een zeer eigenaardige persoonlijkheid. Een zeer bekwaam, ook technisch zeer begaafd man, die de sociale verzekering volgens een eigen stelsel heeft
georganiseerd en ook voortreffelijk de financien wist te beheeren. Ook een man
van sterke energie als Clemanceau, maar veel meer beheerscht dan deze. Een
staatsman, die snel een situatie kon overzien en daarnaar ook kon handelen, die
daardoor ook geheel de man was om tijdens den oorlog, in 1916, den knappen,
maar steeds aarzelenden Asquith ten val te brengen en te vervangen. Een man,
die dan ook recht op zijn doel afging en dan ook van geen wijken wist, Wiens
eenig doel tijdens den oorlog dan ook is geweest de vernietiging van Duitschland
en daaraan ook alles heeft opgeofferd. Hij kwam naar Parijs ook met dat doel en
heeft zich daar ook nauw bij Clemenceau aangesloten, die hetzelfde wilde als hij.
Daarom had hij dan ook geen enkele reden om Clemenceau tegen te houden in
zijn grimmigen haat tegen Duitschland. Ook, omdat naar zijn wijze van zien
Engeland reeds bij den wapenstilstand van Rethoudes had verkregen, wat het
wilde, de interneering der Duitsche vloot. Men weet, dat deze vloot krachtens
dat verdrag den 18 November 1918 naar Scapa Flow in Schotland is gevoerd en
daar den 21 Juni 1919, een week voor den vrede van Versailles, door den admiraal Von Reuter is tot zinken gebracht. Maar hoe dan ook, de Duitsche zeemacht was onschadelijk gemaakt en daarmede was Lloyd George als een echte
Brit volkomen tevreden: voor andere continentale dingen had hij zeer weinig
interesse. Hij had zeer veel kwaad in Versailles stellig kunnen voorkomen, maar
heeft het niet gedaan: hij heeft meestal de zaken maar op hun beloop gelaten.
Het bezwaar van het opnemen van leidende ministers als Clemenceau en.
Lloyd George in de vredesconferentie gold in nog sterkere mate voor den president der Vereenigde Staten, Thomas Woodrow Wilson. Het is zeker een unicum
in de geschiedenis, dat een staatshoofd persoonlijk aan een vredesconferentie
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deelneemt. Dat had wel iets voor: Wilson behoefde aan niemand instructies te
vragen en zelfs met niemand te overleggen: de staatssecretaris Lansing heeft
zich meermalen erover beklaagd, dat hij meer dan eens niet behoorlijk door den
president werd ingelicht en zelfs geen kennis kreeg van belangrijke ingekomen
stukken. Maar de komst van een staatshoofd naar Europa had meer bezwaren
dan voordeelen. Vooreerst eischte het protocol een andere behandeling van een
president dan van een minister; allerlei maatregelen van veiligheid moesten ten
behoeve van Wilson worden getroffen, al dadelijk maakte zijn toegezegde overkomst een uitstel van eenige weken van de vredesconferentie noodzakelijk. Ook
de snelheid van de beslissingen Teed onder de aanwezigheid van den president,
die niet altijd op de hoogte was van de behandelde zaken en bovendien niet
snel van beraad was. Daarbij kwam dan nog het gewone bezwaar van de Amerikaansche staatslieden: zij waren in den regel niet op de hoogte van de Europeesche zaken, toestanden en verhoudingen en hadden er niettemin een oordeel
over. Zij zagen de verhoudingen der oude wereld in het Licht der nieuwe en
beschouwden Europa als een soort verouderde vereenigde staten : den rechtlijnigen
statenbouw achtten zij niet alleen voor Europa geschikt, maar zij spraken en
handelden ook, alsof deze in Europa reeds bestond en alsof daarnaar ook de
Europeesche staatkunde kon worden geleid en gevoerd.
Daarbij kwam nog jets anders. Amerika was eerst laat in den wereldoorlog
gegaan, op een moment, dat tusschen de Europeesche leden der entente reeds
heel wat onderhandelingen waren gevoerd, afspraken waren gemaakt en zelfs
traktaten waren gesloten. Wij herinneren aan de beloften, die in 1914 aan Servie
waren gedaan, aan het verdrag van Londen van April 1915, waarbij aan Italie
toezeggingen waren gedaan van gebiedsuitbreiding bij den vrede, aan de con-.
ventie met Roemenie van 1916, waarbij ook aan dit land een deel van de Donaumonarchic was beloofd. Ook had men aan Rusland concessies moeten doen in
zake de zeeengten en Konstantinopel: nu was het wel waar, dat de westersche
mogendheden zich niet Langer daaraan gebonden rekenden na de Russische
revolutie, maar juist in de dagen der vredesconferentie ageerden admiraal
Kolstschak in Siberie en generaal Denikin in Zuid-Rusland met gewapende
macht tegen de bolsjewistische machthebbers. Men kon destijds niet weten,
of het hun misschien niet zou kunnen gelukken het mode regime ten val te
brengen: men zou dan opnieuw met de Russische aanspraken rekening moeten,
althans kunnen houden.
In ieder geval bestonden er ..'en aantal afspraken en verplichtingen, aangegaan
door Engeland en Frankrijk, waarvan Amerika geen kennis droeg, maar die nu
bij den vrede moesten worden ingelost. Wilson, ten slotte een eenvoudig en oprecht man, toonde zich zeer verstoord, toen hij van deze Bingen kennis nam,
die hem onvoorzien en onverwacht bonden en die het vredesverdrag bezwaarden.
Maar hij kon er weinig aan doen, wat zijn stemming natuurlijk niet verbeterde.
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Hij had het begrijpelijke, maar in den grond toch ongemotiveerde gevoel, dat
hij door de slimme Europeanen om den tuin werd geleid en dat sentiment liet
de zaken meer dan eens vastloopen; enkele malen dreigde het zelfs tot een
crisis te komen; eenmaal heeft de president zelfs gedreigd de vredesconferentie
te verlaten en naar Amerika terug te keeren: reeds werd de George Washington
weer naar Brest ontboden.
Het bezwaar, dat de Amerikanen vreemd stonden tegenover de Europeesche
problemen, werd nog vergroot door het feit, dat de conferentie te Parijs bijeenkwam. Het kon moeilijk anders en toch was het verkeerd. Want de sfeer van
Parijs was zeker niet geschikt om onbevangen en objectief de vredesproblemen
te doorzien. Frankrijk had zwaar door den oorlog geleden en Parijs had meer
dan vier jaren in zorg, angst en vrees geleefd. Er was in Parijs niet alleen een
afkeer van den oorlog opgekomen, maar vooral ook van degenen, die den oorlog
hadden veroorzaakt: wie dat waren, achtte men te Parijs niet twijfelachtig: alleen
de Duitschers waren schuldig aan den verwoestenden oorlog: zij moesten dus
daarvoor worden gestraft. Er heerschte dus in Parijs in het voorjaar van 1919
een verbitterde stemming tegen Duitschland, die volkomen begrijpelijk was,
maar die niet bevorderlijk was voor een objectieve beoordeeling van den vredestoestand en van de verhoudingen in het algemeen: de neiging om de oorlogs periode nu als afgedaan en afgesloten te beschouwen ontbrak evenzeer als de
verwachting om in den vijand van gisteren, den vriend en zelfs den bondgenoot
van morgen te zien. In dit opzicht was Clemenceau wel de juiste vertegenwoordiger van het Parijs onmiddellijk na den oorlog. Maar juist daarom was de
vredesconferentie in Parijs stellig minder op haar plaats. Want daardoor was
onwillekeurig de Fransche invloed op de vergaderde staatslieden grooter dan
behoorde en moest. De invloed van de sfeer was groot, maar ook die van de pers.
De pers stond in Parijs nog onder de censuur van den oorlogstijd, zoodat de
regeering zich van haar kon bedienen om invloed en zelfs pressie uit te oefenen
op de conferentie. En dan ook maakte de pers zich veelal schuldig aan indiscretie,
wat de regeering ook wel toeliet, als het haar om bepaalde redenen van belang
scheen. Zoo werd het befaamde artikel 231 en later zelfs het geheele vredesverdrag door de pers gepubliceerd, nog voordat het officieel aan de Duitschers
was medegedeeld. Het ligt trouwens voor de hand, dat in een conferentie van
honderden menschen, diplomaten, secretarissen, tolken, journalisten enz., niets
Lang geheim kon worden gehouden: eigenlijk ieder punt werd in het openbaar
behandeld, wat natuurlijk niet bevorderlijk was voor een snelle afdoening der
zaken en het sours zelfs onmogelijk maakte, bepaalde beslissingen te nemen.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat Wilson wel eens met het plan omging
om de conferentie naar een rustiger en veiliger stad te verplaatsen, b.v. naar
Geneve.
Er is niet van gekomen en misschien had zulk een verplaatsing ook wel niet
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gebaat in een tijd van snel vervoer en snelle berichtgeving. Want het is eigenaardig, dat, terwijI de Amerikaansche pers te Parijs weinig in te brengen had, de
Britsche bladen juist zeer veel invloed hebben gehad op de stemming der
conferentie. Hier was het bezwaar niet, dat ook bier de regeering sprak: de censuur was in Engeland na den wapenstilstand opgeheven, zoodat de regeering niet
verantwoordelijk kon worden gesteld voor wat de Times en de Northcliffe-pers
te zeggen hadden. Dat had voor de regeering het groote voordeel, dat zij alle
klachten der Fransche regeering nopens de opmerkingen der Britsche pers over
Clemenceau en andere Fransche staatslieden kon afwijzen, maar tegelijk haar
gewone relaties met de pers en daardoor met de openbare meening niet behoefde
of te breken. Maar daar stond weer tegenover, dat de Engelsche bladen evenmin
als — zooals wij zagen — de Engelsche regeering altijd en geregeld veel belangstelling hadden voor de problemen van het vasteland. Behalve dan natuurlijk
voor de Belgische kwestie en die was bij voorbaat geregeld.
De conferentie werkte, nadat zij eenmaal was geopend, op de gewone wijze.
Het plenum kwam natuurlijk niet dan hoogst zelden bij elkander: maar de conferentie wees commissies en daarna weer subcommissies aan voor de verschillende onderdeelen van het vredesverdrag: Zoo was er een Grieksche, een
Servische, een Poolsche, een Czecho-Slowakijsche commissie enz. Het sprak
van zelf, dat men zooveel mogelijk trachtte de groote mogendheden evenredig
in de verschillende commissies en zelfs in de subcommissies vertegenwoordigd
te hebben. Voor een gelijkmatige behandeling der zaken was dat zeker wel
gewenscht, maar de vlotte afhandeling der dingen werd er natuurlijk niet door
bevorderd: dat te minder, omdat de tijd, dat het Fransch de diplomatieke taal
was, onherroepelijk voorbij was en men veelvuldig gebruik heeft moeten waken
van de diensten van tolken; op zich zelf was dat natuurlijk geen bezwaar, maar
bevorderlijk voor den goeden en geregelden gang van zaken was het natuurlijk
niet ten voile.
Uit den aard der zaak waren er uit den oorlog tai van moeilijke problemen
overgebleven, die regeling eischten. Daar was vooreerst de regeling en de organisatie van den volkenbond, een der veertien punten van president Wilson. Het
was stellig een nobel streven om in den vervolge oorlogen te voorkornen door een
Internationale organisatie in het Leven te roepen, die een rechtsorde zou stichten
over de geheele wereld. Het was alleen de vraag, of dat toen reeds mogelijk was,
en vooral, of de mogendheden en vooral de groote mogendheden, hun belangen
en zelfs hun levensbelangen ter behartiging zouden kunnen toevertrouwen aan
een organisatie, die voorloopig althans wel niet boven de afzonderlijke staten zou
komen te staan. Maar het Amerikaansche, altijd wat oppervlakkige idealisme
van Wilson, wenschte den volkenbond; Clemenceau en Lloyd George, hoewel
beide zeer sceptisch gestemd over dien komenden volkenbond, meenden den
president te moeten tegemoet komen, nu deze al op zeer veel punten had
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moeten toegeven. Maar daardoor werd ook deze fout gemaakt, dat het statuut
van den volkenbond in het vredesverdrag van Versailles werd opgenomen:
daardoor kreeg deze bond het karakter van een alliantie van overwinnaars, wat
zijn moreel gezag uit den card der zaak niet vergrootte. Maar bovendien werd
de status van het traktaat van Versailles onder de bescherming gesteld van den
volkenbond, zoodat iedere schending van de bepalingen van het verdrag van
Versailles beschouwd kon worden als een breuk van de internationale rechtsorde
van den volkenbond. Hoe bezwaarlijk dat was, bleek wel uit de vele bepalingen
van Versailles, vooral territoriale, die aangevochten konden worden en ook aangevochten zijn.
Van die bepalingen, die territoriale kwesties regelden, waren natuurlijk verreweg de meeste ten nadeele van Duitschland en Oostenrijk, die dus in de toekomst vol waren van internationale verwikkelingen. Al dadelijk had men de
kwestie van den linker-Rijnoever, die krachtens de bepalingen van den wapenstilstand door geallieerde troepen was bezet en die tot 19r is bezet gebleven.
Het was in Versailles de vraag, of het daarbij zou kunnen blijven. Maarschalk
Foch wilde zeer beslist den geheelen linker-Rijnoever voor Frankrijk behouden,
zooals het was geweest tijdens de revolutie en Napoleon: het ideaal der natuurlijke grenzen werkte nog zeer sterk bij velen in Frankrijk. Maar zelfs Clemenceau
begreep, dat dat niet gaan zou en dat de entente zich tot een tijdelijke bezetting
moest beperken: het is hierover tot heftige tooneelen tusschen Clemenceau en
Foch gekomen. Clemenceau evenwel moest weer toegeven in de zaak van het
Saargebied. De Franschen wenschten hier een uitbreiding van hun grondgebied
in het belang van hun mijnindustrie: eigenlijk ook vormde het bekken van
Lotharingen en dat van de Saar een geheel. Bovendien waren sommige gedeelten
reeds in de zeventiende eeuw Fransch en bij den eersten vrede van Parijs van
1814 aan Frankrijk gelaten. Maar tegen deze annexatie kwam Wilson op, zoodat
een regeling werd getroffen, die het Saargebied tot 1935 ander het gezag van
den volkenbond stelde, daarna zou een volksstemming uitmaken, wat er met
het land zou gebeuren.
Een ander conflict was er over den Poolschen korridor, met name over
Danzig. Men was het er spoedig over eens – het was trouwens reeds beloofd —
dat het herstelde Polen een uitweg naar de Oostzee zou moeten krijgen: d.w.z
de Weichselmond en West-Pruisen zouden als van ouds Poolsch moeten worden.
Het bezwaar was natuurlijk, dat Oost-Pruisen, dat Duitsch zou blijven, dan
territoriaal van het Duitsche rijk zou moeten worden gescheiden. Dat heeft
men, om geen nieuwe moeilijkheden met Polen to krijgen, aanvaard. Maar over
Danzig, dat een zoo goed als geheel Duitsche stad was gebleven, was men
het niet zoo spoedig eens. Frankrijk wilde de stad als van ouds bij Polen
voegen . Maar Lloyd George verzette zich met klem daartegen, zoodat het
opnieuw tot spitse uiteenzettingen kwam. Het einde is geweest, dat Danzig
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Aankomst van den Duitschen Keizer in ons land. De Duitsche Keizer met gevolg op
November 1918
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tot een vrije stad werd verklaard onder de suprematie van den volkenbond.
Dat Oostenrijk-Hongarije niet zou blijven bestaan, stond van den aanvang
vast. Trouwens, toen de vredesconferentie vergaderde, bestond het feitelijk ook
niet meer. Czecho-Slowakije had zich reeds tot een zelfstandigen staat gevormd,
evenals Duitsch-Oostenrijk en Hongarije. Polen had Galicie in bezit genomen,
Roemenie Zevenbergen en de Boekowina, Serviè Kroatie en Slavonie. De
vredesconferentie had niets anders te doen dan de verschillende grenzen vast
te stellen. Eenige moeilijkheden gaf dat alleen bij Fiume. Italie eischte krachtens
het traktaat van Londen niet alleen Trentino en Triest, maar ook Fiume en de
Dalmatische eilanden te bezitten. Maar hier kwamen de belangen van Servie,
dat Yoego-Slaviè was geworden, in conflict met die van Italie. Hier stond Orlando op de bres voor zijn land. Maar Wilson verzette zich; hij was een goed
docent en hield dus een uitnemend betoog tegen de wenschen van Italie, voornamelijk op historische, ethnographische en economische gronden. Hij deed
zelfs over het hoofd van Orlando heen een ernstig beroep op het Italiaansche
y olk om in dezen toe te geven en ongelijk te erkennen. Maar hier bleek de openbare meening natuurlijk op de zijde van Orlando te staan, zoodat Wilson niets
bereikte. Maar wel bereikte hij te Versailles, dat Fiume en Dalmatie aan YoegoSlavie werd toebedeeld. Men weet, dat Italie daarin niet heeft berust. Gelijk
Polen Wilna reeds in 192o op Litauen veroverde, zoo bezette d'Annunzio in
1924 Fiume: de stad is bij Italie gebleven in spijt van den volkenbond.
Een van de belangrijkste en van de moeilijkste artikelen van het vredesverdrag
was no. 231, waarin de schuld van Duitschland aan den oorlog was vastgesteld
en de verplichting tot schadevergoeding daaraan was verbonden. De overwinnaars van Versailles hebben juist deze schuldbepaling gemaakt tot den grondslag van het geheele verdrag, althans van het vijfde hoofdstuk daarvan, op grond
immers van de schuld van het Duitsche rijk aan den oorlog heeft men dat rijk
de zware verplichtingen van territorialen en financieelen aard opgelegd, waaraan
Duitschland en daarmede de geheele wereld al te Lang heeft gelaboreerd. Het
verband evenwel tusschen schuld en boete, dat het verband legt, is niet alleen
schadelijk, maar ook overbodig. Nog nimmer heeft een overwinnaar het noodig
geoordeeld zijn harde, aan den overwonnene opgelegde voorwaarden te verbinden aan een schulderkenning als zedelijk motief voor de bepalingen van het
vredesverdrag. Dat is ook onnoodig: het wee de overwonnenen, van den ouden
Galli& Brennus moge dan in den modernen tijd iets van zijn scherpte hebben
verloren, een feitelijkheid is het toch altijd gebleven: men vraagt nu eenmaal
wat men zelf noodig heeft en wat op den duur de andere partij niet al te veel
schaadt; immers de vijand van heden, kan de bondgenoot van morgen zijn.
Maar het eigenaardige karakter van onzen tijd eischt nu eenmaal een moreele
verantwoording ook van handelingen, die eenvoudig uiting zijn van machtsverhoudingen. Welnu, in dien gedachtengang is het bekende artikel 231
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ontstaan, dat eigenlijk geheel overbodig is, maar dat men aan de openbare
meening, met name van Engeland en Frankrijk dacht schuldig te zijn en
mogelijk ook wel schuldig was.
Het is dus een fout geweest van de overwinnaars van Versailles, dat zij
Duitschland met de moreele schuld van den oorlog hebben belast. Maar een niet
minder groote fout heeft het Duitsche rijk begaan door het vredesverdrag met
deze bepaling en alles wat daaruit is voortgevloeid, te aanvaarden en te onderteekenen. Er zijn altijd in zulke gevallen twee mogelijkheden: of een verdrag is
zwaar en drukkend en daardoor misschien onuitvoerbaar, of het is het niet.
In het laatste geval is de zaak natuurlijk zeer eenvoudig; dan komt het verdrag
zonder veel moeite tot stand. In het eerste geval kan de overwonnen partij
trachten zooveel mogelijk het traktaat te verzachten. Komt op deze wijze een
compromis tot stand, dan loopt alles verder van zelf. Gelukt het niet het conceptverdrag belangrijk te verzachten en de zware bepalingen te verlichten, dan komt
ten slotte de overwonnene voor de vraag te staan, of hij het verdrag zal bezegelen
of niet. Weigert hij, dan moet dus de oorlog worden voortgezet met alle goede
en kwade kansen voor beide partijen. Stemt de verslagene toe, dan komt de
vrede tot stand en is het verdrag perfect.
In het laatste geval schiet er dus geen andere mogelijkheid over dan te aanvaarden en te berusten en — op de toekomst te bouwen. Maar het verraadt geen
nobel zelfbedwang, wanneer men voortdurend en bij alle denkbare gelegenheden
blijft protesteeren tegen een verdrag, waaraan men zelf zijn zegel heeft gehangen. Wilde men dat niet, dan had men ook de consequenties moeten aanvaarden en den strijd voortzetten. Allicht had het Duitsche rijk, destijds nog in
vollen staat van revolutie, daartoe de kracht niet bezeten. Maar het is even zeker,
dat een voortzetting van den oorlog in den zomer van 1919 voor de entente de
grootste moeilijkheden zou hebben opgeleverd: Foch zag dat zeer goed in en
heeft zich in dien geest wel geuit. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat Duitschland die kans had kunnen wagen: immers zwaardere voorwaarden had men het
overwonnen yolk toch niet kunnen opleggen, zelfs als de vrede te Berlijn of te
Tilsit was gedicteerd. Nu de Duitsche regeering die kans niet heeft willen loopen
heeft zij het recht prijs gegeven, zich te beklagen over een verdrag, dat zij zelf
heeft onderteekend. Dan is eigenlijk nog beter de houding der nationaalsocialistische regeering te begrijpen en te verklaren, die de al te drukkende
bepalingen van Versailles eenvoudig heeft ter zijde geschoven, stellig niet geheel
eerlijk, maar begrijpelijk en in ieder geval openhartiger dan een voortdurend
protest.
Van de entente was het dus onjuist aan het Duitsche rijk de moreele verantwoordelijkheid voor den oorlog op te leggen. Van Duitschland was het even
onjuist die moreele verantwoordelijkheid te aanvaarden. Maar zoo heeft men de
zaak gewoonlijk niet opgevat, vooral niet in Duitschland. Het geregeld en veelal
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heftig geuite protest tegen Versailles dwingt natuurlijk de oude entente als
reactie daaraan met hand en tand vast te houden, te meer, omdat de volkenbond
ook daarop berust. Men kan dat protest begrijpen; want het ontspringt uit de
diepste gevoelens der volksconscientie. Juist daarom was het ook zoo respectabel,
maar ook zoo hopeloos. Nu de entente zich eenmaal had vastgelegd op de schuld
van Duitschland kon zij die bezwaarlijk weer prijsgeven. Maar gelukkig zijn in
den laatsten tijd de tegenstellingen belangrijk verzacht: daardoor is de schuldvraag ook meer en meer op den achterond geraakt.
Hoe is nu de oorsprong van het befaamde artikel 231 ? Men kan zeggen, dat
de staatslieden, die het hebben geconcipieerd, het niet uit de lucht hebben
gegrepen. Zij hebben waarlijk op hun wijze een grondig onderzoek ingesteld naar
de oorzaken van den grooten oorlog. Men kan natuurlijk niet zeggen, dat dat
onderzoek wetenschappelijk en objectief is geweest: men mag aannemen, dat
ook in dit politieke proces het vonnis van te voren was geveld. Ook dat is uit
de tijdsomstandigheden zeer begrijpelijk: welke overwinnaar of welke overwonnene is ooit objectief ? In Frankrijk, waar men den vijand meer dan vier
jaar in het land had moeten dulden, was men alles behalve vergevensgezind. Zoo
mogelijk nog meer gebeten op het Duitsche rijk was men in Engeland: hier
vooral wilde men de Duitsche machthebbers ter verantwoording roepen voor
hun schuld : die schuld nun men bij voorbaat aan. Maar men wilde toch niet veroordeelen zonder onderzoek; er is onderzocht: er zijn rapporten opgesteld en
in ge ke men .
Den 25 Januari 1919 benoemde de plenaire vergadering der conferentie een
commissie am een onderzoek in te stellen naar de verantwoordelijkheid van de
bewerkers van den oorlog en in verband daarmede voorstellen te doen tot eventueele bestraffing der bewerkers. Deze opdracht was duidelijk genoeg en ook
partijdig genoeg. Het stond wel vooraf vast, wie de schuldigen waxen: en even
zeker was het, dat zij zouden moeten worden gestraft. De commissie bestond
dan aek niet uit geschiedkundigen en rechtsgeleerden, maar uit staatslieden:
Lansing, Tardieu, Scialoja, Politis en eenige anderen hadden er zitting in. Twee
maanden na haar opdracht legde zij haar rapport over: dat was het „rapport
presente a la conference des preliminaires de paix par la commission des
responsabilites des auteurs de la guerre et sanctions".
Dit rapport is toch niet textueel de grondslag geworden van artikel 231. Het
werd niet medegedeeld aan de Duitsche regeering en evenmin aan de Duitsche
delegatie te Versailles: de voornaamste punten kwamen evenwel toch Tangs vers chillende kanalen wel degelijk ter kennis van de Duitsche verantwoordelijke
instanties. Toen dan ook het concept-vredesverdrag den 7 Mei 1919 aan de
Duitsche delegatie ter hand werd gesteld, was deze ook op dit punt niet onvoorbereid. Begrijpelijk genoeg trachtte zij aan de erkenning van de oorlogsschuld te ontkomen: door een commissie van vier, Hans Delbriick, Max Weber,
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Mendelssohn-Bartoldy en graaf Max Montgelas, alle stellig mannen van gevestigde reputatie, werd een memorandum opgesteld ter bestrijding van het
standpunt der entente en ter verdediging van Duitschlands onschuld. Dit
memorandum vroeg een onpartijdig onderzoek naar de oorzaken van den oorlog,
zooals de Duitsche regeering zelf trouwens reeds den 29 November 1918 had
geeischt. Die eisch werd nu opnieuw gesteld, maar ook opnieuw afgewezen: de
schuld der centralen werd bij voorbaat aangenomen en opnieuw geadstrueer d
in het ultimatum der entente van 16 Juni en in de samenvatting daarvan, de
zoogenaamde mantel-nota.
Dat zijn dus de stukken waarin de oorlogsschuld van Duitschland werd uiteengezet. De vraag rijst onmiddellijk: op Welke documenten rusten zoowel het
rapport van 29 Maart als het ultimatum en de mantelnota van 16 Juni 1919 ? De
commissie had voor zich verschillende in den oorlog gepubliceerde kleurboeken
en bovendien eenige andere documenten en publicatien. Men kan niet zeggen,
dat dat materiaal destijds zonder beteekenis was; het was vrij wel alles, wat toen
ter beschikking stond. Maar een andere vraag is, of het wel, niettegenstaande
zijn betrekkelijken omvang, afdoende was om zulk een zware beschuldiging
tegen Duitschland op te baseeren. Men kan dat gerust ontkennen: men kan
daarbij een beroep doen op de talrijke vervalschingen, waarvan de kleurboeken
wemelen. Inderdaad, nu van verschillende zijden de juiste teksten zijn gepubliceerd van de vooroorlogsche diplomatieke documenten, en wij dus de in 1914
en daarna gedrukte stukken met de werkelijke teksten kunnen vergelijken, nu
weten wij met volkomen zekerheid, dat de publicaties van 1914 niet alleen zeer
onvolledig en dus zeer tendentieus, maar sours ook bepaald opzettelijk vervalscht
zijn. In dat opzicht gaat geen enkele regeering vrijuit: met name het Russische
oranjeboek is als geheel zeer onbetrouwbaar. Het is dan ook duidelijk, dat wij
de kleurboeken, zooals zij daar liggen, volstrekt niet kunnen vertrouwen: bij
de bestudeering van de oorzaken van den wereldoorlog gebruiken wij ze ook
niet meer.
Wij kunnen niettemin nu we! begrijpen, dat en waarom men in 1914 tot
dergelijke publicaties kwam. Iedere regeering Wilde, zoowel aan het eigen yolk
als aan het buitenland, duidelijk maken, dat zij den oorlog niet had gewild en
zelfs dien zooveel mogelijk had trachten te verhinderen en te voorkomen: men
moest gerechtvaardigd zijn tegenover het eigen yolk en tegenover de neutralen,
ook en vooral tegenover de geschiedenis. Men gaf dus in 1914 alleen die documenten uit, die de uiterste vredelievendheid der betrokken regeering bewezen
of althans schenen te bewijzen. De hoogste onpartijdigheid was nog, dat de
stukken, die men publiceerde, echt waren; maar meestal ging men nog een stap
verder en versneed de documenten zoo, dat zij den gewenschten indruk wel
moesten maken.
Het is dus volkomen duidelijk, dat het materiaal, dat in 1919 door de mannen
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der vredesconferentie is gebruikt om te bewijzen, dat de centralen den wereldoorlog hadden gewild en veroorzaakt, zeer ondeugdelijk is geweest. Intusschen
is ook waar, dat dat toch eigenlijk de kwestie niet is. Het is niet de vraag, of wij
thans dat materiaal als ondeugdelijk moeten beschouwen, zij is integendeel deze,
of men bij de vredesconferentie dit dossier redelijkerwijze als voldoende kon
aanmerken om daarop het befaamde artikel 231 op te bouwen. Deze vraag is
zeer moeilijk te beantwoorden, omdat het niet alleen gaat om het inzicht, maar
vooral ook om het moreele gestel van de mannen van Versailles. Hebben mannen
als Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Orlando en de anderen desbewust
aan Duitschland den last opgelegd van den oorlog te hebben veroorzaakt en
wel op grond van documenten, waarvan zij de onechtheid en de onbetrouwbaarheid, althans de onvolledigheid stellig begrepen of althans hadden kunnen
begrijpen ?
Ern ding staat dan natuurlijk bij voorbaat vast. Diplomaten van de ervaring
der mannen van Versailles hebben zeer goed geweten, hoe kleurboeken in den
oorlog worden gemaakt. Wanneer zij zich dus daarop beroepen om, een zware
aanklacht tegen Duitschland en Oostenrijk te formuleeren, dan moeten zij er
zich van bewust zijn geweest, dat zij die aanklacht stelden op zwakke gronden.
Mag men daaruit nu de conclusie trekken, dat zij desbewust en opzettelijk op
ondeugdelijke en zelfs valsche stukken een aanklacht hebben opgetrokken,
waarvan zij wisten, dat zij valsch of althans zwak gefundeerd moest zijn ? Dat
lijkt toch niet zeer waarschijnlijk. Ware dat zoo, dan ware de beschuldiging
tegen Duitschland immers zeer gemakkelijk te weerleggen geweest. De Duitsche
delegatie te Versailles heeft dat dan ook beproefd, maar met weinig succes:
immers het euvel der verminkte kleurboeken was algemeen: Duitschland kon
zich in den grond even weinig op de kleurboeken, vooral niet op zijn eigen,
beroepen als de entente. Allen stonden bier eigenlijk in gelijke mate schuldig.
De zaak ligt dan ook geheel anders. In de geallieerde landen bestond bij
regeering en yolk de vaste, onomstootelijke algemeene overtuiging, dat Duitschland en Duitschland alleen den wereldoorlog had ontketend met de bedoe ling
om te komen tot grooter macht, misschien wel tot wereldheerschappij. Of die
overtuiging gegrond was, vooral documenteel gegrond was, moge in het midd en
blijven. Genoeg, zij bestond bij den aanvang van den oorlog en werd door het
verloop daarvan nog versterkt. Toen dan ook in den herfst van 1918 de ineenstorting van Duitschland eindelijk een feit was geworden, zagen de geallieerden
daarin de bevestiging van hun oordeel. Eindelijk was dan met geweldige krachtsinspanning de schuldige overmand: hij moest en zou nu voor zijn schuld boeten.
In die stemming kwamen de geallieerden te Versailles bijeen: in die stemming is
het traktaat beraamd, opgesteld en doorgezet. Die stemming wortelde in een
overtuiging, die eigenlijk geen bewijzen meer noodig had; daarom haalde men
wel argumenten aan, maar gaf zich volstrekt geen rekenschap van de waarde
Wereldoorlog 18
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en de kracht dier argumenten: wat plausibel leek, werd zonder veel onderzoek
aanvaard en bij de beslissing gebruikt.
Ongetwijfeld is de argumentatie van het befaamde artikel 231 van het verdrag
van Versailles weinig deugdelijk geweest. Op deze gronden had men niet tot de
veroordeeling der centralen mogen overgaan. Men kan dat ook hierom gereedelijk aanvaarden, omdat immers de opneming van dat artikel een ernstige
politieke fout was, die zich trouwens in den loop der jaren ook wel reeds op de
entente heeft gewroken. Want eenmaal zulk een artikel opgenomen en aanvaard,
k on men het moeilijk weer terugnemen zonder ernstige politieke consequenties.
Het staat er nu eenmaal en men komt er niet meer van bevrijd, zoolang het
traktaat van Versailles bestaat en wordt gehandhaafd. Men kan er ook nu nog
nauwelijks aan denken dit verdrag, waarbij de belangen van zooveel mogendheden zijn betrokken, op te heffen of zelfs maar te wijzigen of opnieuw te redigeeren.
Zien wij nog even terug. Na den aanvang der onderhandelingen bleek het al
spoedig, dat men in Frankrijk geneigd was een bepaling in het vredesverdrag
o p te nemen over de moreele schuld van het Duitsche rijk en daarop dan den
plicht tot herstel op te bouwen. Engeland was daar aanvankelijk tegen, zooals
1 ord Robert Cecil duidelijk gaf te verstaan. Intusschen zou de zaak der verantwoordelijkheid worden onderzocht: een „commission des responsabilites" van
v ijftien leden werd den 25 Januari 1919 ingesteld onder presidium van Lansing
— wij hebben daarvan gesproken. De commissie ging evenwel niet uit van de
v erantwoordelijkheid van Duitschland voor den oorlog, maar voor de in den
0 orlog aangerichte schade; zij ging dus na, hoe ver die verantwoordelijkheid
ging. In deze commissie is dus de tekst van artikel 23 I niet ontstaan: integendeel
heeft zij nadrukkelijk het denkbeeld verworpen om in het vredesverdrag een
o ordeel over de moreele schuld aan den oorlog uit te spreken.
Maar naast de „commission des responsabilites" was er nog een „commission
des reparations"; zij had zich in hoofdzaak bezig te houden met het onderzoek
van het bedrag der schadevergoeding: zij ging evenwel ook den rechtsgrond der
vergoeding na en vond dien in den rechtsregel, die in tal van wetboeken wordt
gevonden, dat wie schade aanricht, die schade moet goedmaken; die schade nu
is aangericht kunnen worden, doordat Duitschland in Augustus 1914 tot den
aanval is overgegaan: zelfs verklaart de commissie uitdrukkelijk, dat zij geen
oordeel wil vellen over de Duitsche politiek voor den oorlog.
Bepaalde voorstellen om in het vredesverdrag een artikel over de schuld in
te voegen heeft dus noch de „commission des responsabilites", noch de „commission des reparations" gedaan. Dit artikel is vastgesteld in den „conseil supreme", het quatriumviraat, „the big four". Het ligt voor de hand, dat het reparatieprobleem deze mannen zeer sterk heeft bezig gehouden ; het bedrag der
schadevergoedingen werd geraamd en overwogen, waarbij ook de capaciteit
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van Duitschland om te betalen ter sprake kwam. Reeds toen is nadrukkelijk
gezegd, dat Duitschland volstrekt niet in staat zou zijn alle geleden schade te
vergoeden: ook daarom zou het wel niet mogelijk zijn een vast bedrag in het
vredestraktaat op te nemen. Maar de verplichting om te betalen Wilde men toch
in het verdrag vastleggen als gevolg van den oorlog, dien Duitschland door zijn
aanval in Augustus 1914 had ontketend. In dezen worm is eigenlijk zonder
discussie den 7 April 1919 het bekende artikel vastgesteld. Over de schuld aan
den oorlog is eigenlijk niet gesproken ; alleen het feit van den Duitschen aanval
is historisch vastgesteld.
Wanneer dat zoo is, hoe heeft dan artikel 231 een interpretatie kunnen
vinden, die zoo geheel met de klaarblijkelijke bedoeling der opstellers in strijd is ?
Daarop is wel eens dit antwoord gegeven: die onjuiste interpretatie is er aan gegeven door de Duitsche delegatie bij de besprekingen te Versailles in Mei 1919,
mogelijk wel opzettelijk. Reeds 13 Mei protesteerde Brockdorff-Rantzau tegen
artikel 231: Duitschland was wel bereid schade te vergoeden, maar niet, omdat
het den oorlog had ontketend: van een schuld van Duitschland kan geen sprake
zijn. Nu is het wel eigenaardig, dat de geallieerden deze opvatting van de
Duitsche delegatie niet met zooveel woorden hebben weersproken. Clexnenceau
verklaarde alleen den 2C Mei, dat de tijd voor discussie voorbij was en dat het
vredesverdrag volkomen overeenstemde met de nota-Lansing van 5 November
1918; door die te aanvaarden had het Duitsche rijk ook de verantwoordelijkheid
voor de oorlogsschade erkend. Maar scherper heeft de entente zich uitgedrukt
in haar antwoord van 16 Juni op de Duitsche bezwaren en de daaraan gehechte
mantelnota, waarvan wij boven al spraken: hierin geeft de entente uitdrukking
aan haar overtuiging, dat de Duitsche regeering verantwoordelijk is voor het
uitbreken van den oorlog, oxndat zij toeliet en begunstigde, dat het Servische
conflict met de wapenen werd beslecht. Hetzelfde vinden wij in de mantelnota:
de terminologie is hier sours zeer scherp. Wanneer men dus het befaamde artikel
231 mag interpreteeren met de daaraan onmiddellijk voorafgaande stukken en
vooral met den geest, waarin het is ontstaan en is opgesteld, dan kan men waarlijk niet ontkennen, dat het traktaat van Versailles aan Duitschland de schuld
voor het uitbreken van den oorlog in de schoenen schuift.
Niettemin hebben de Duitschers dezen vrede aanvaard ; den 28 Juni 1919 is
de vrede van Versailles geteekend. Den 2 September d.a.v. kwam tusschen de
entente en Oostenrijk de vrede van Saint Germain-en-Laye tot stand. Daarop
volgde den 27 November de vrede van Neuilly-sur-Seine met Bulgarije. Het
laatste traktaat werd gesloten met Turkije: het was de vrede van Sevres van
II Mei 192c .
Daarmede was de wereldoorlog geliquideerd. Voor goed ? Dat kan alleen de
toekomst leeren. In ieder geval behoeft men de hoop op een duurzamen vrede
niet geheel op te geven. Want indien de groote oorlog een ding aan het mensch-
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dom heeft geleerd, dan is het wel dit: de oorlog lost zeer veel problemen op;
hij is zelfs veelal het eenige middel om tot zulk een oplossing to kunnen geraken.
Maar aan den anderen kant schept hij weer tal van nieuwe vraagstukken, die
op hun beurt weer om oplossing vragen. Hoe die oplossing dan weer wordt
verkregen, door vrede of door oorlog, is een vraag, die van de omstandigheden
afhangt. En een van die omstandigheden is de macht der staten en de wil der
volken. Ongetwijfeld: wie den vrede wil, bereide zich voor ten oorlog, zooals
de nude spreuk zegt: maar ook dit is waar: wie een toren bouwt, berekene eerst
de kosten. Hetgeen op dit gebied overgebracht, wil zeggen, dat een oorlog in
ieder geval een zeer kostbare zaak is in elk opzicht, niet alleen voor de overwonnenen, maar ook voor de overwinnaars.

George Clemenceau, 1841-1929, Minister-president van Frankrijk

Aristide Briand, 1862-1932,
Minister-president van Frankrijk
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HOOFDSTUK XXIII

Het nieuwe Europa
Het is van belang nog ten slotte even het nieuwe Europa in het oog te vatten
zooals het door den vrede van Versailles is gevormd en zooals het zich daarna
heeft ontwikkeld. Daarvoor is het noodig de verschillende vredesverdragen
nog kortelijk te resumeeren .
Het verdrag van Versailles, den 28 Juni 1919 tusschen de geassocieerde en
geallieerde mogendheden (alleen met uitzondering van China, dat toch eigenlijk
buiten de zaken stond) en het Duitsche rijk gesloten, begint met een hoofdstuk over den op te richten volkenbond, het ideaal en ook het idool van
president Wilson: hier ligt het statuut en de grondslag van den vermaarden
volkenbond.
Naar den eisch van het statuut is het ideaal van den volkenbond: vrede door
recht. Praktisch gesproken wil dat zeggen, dat men oorlogen wil voorkomen
door arbitrage of bemiddeling en daaraan verwante middelen: ook wil men
gezamenlijk optreden tegen het lid van den bond, dat anderen aanvalt, zich niet
aan de besluiten van den bond onderwerpt en met geweld zijn eigen recht zoekt.
Een van de belangrijkste middelen om den oorlog te beperken is stellig de
ontwapening of liever de beperking der bewapening : daarvoor kunnen worden en
zijn reeds verschillende conferenties gehouden binnen het kader van den bond.
Ongelukkig moet reeds dadelijk worden geconstateerd, dat de bond in deze
materie nog niet zeer gelukkig is geweest. De ontwapeningsconferenties zijn
niettegenstaande de geestdrift zoowel van staatslieden als van groote groepen
der bevolking, alle mislukt : het belang der verschillende groote mogendheden
verdroeg nog geen beperking der bewapening: ter wine van de eigen veiligheid
kon men zich nog niet bloot geven.
In dit verband moet vooral worden herinnerd aan het protocol van Geneve
van September 1924. Dit beroemde protocol was de vrucht van het overleg
van de president-ministers van Engeland en Frankrijk, Ramsay MacDonald
en Edouard Herriot ; het werd door de algemeene vergadering van den volkenbond aangenomen. Men kan het protocol min of meer beschouwen als een
noodzakelijke aanvulling van het statuut van den bond. Waar dit nog sprak van
een geoorloofden oorlog, als namelijk de raad van den volkenbond niet tot een
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eenparige beslissing kon komen, verbood het protocol iederen aanvalsoorlog,
zooals later het Kellogg-pact van Augustus 1928 den oorlog als politiek middel
trachtte uit te bannen. Het protocol stelde bovendien arbitrage verplicht in
alle geschillen tusschen staten en volken: zelfs bracht het een procedure voor
zulke gevallen in bijzonderheden tot stand. Daardoor zou het gevoel van veiligheid bij de volken zoo krachtig zich doen gelden, dat zij tot ontwapening en
in ieder geval tot beperking der bewapening zouden durven overgaan. Men had
groote verwachtingen van het protocol, dat in Geneve een ongewone geestdrift
had gewekt. Maar in de kabinetten vond het minder enthousiasme: algemeen
werd gevreesd, dat de werkelijkheid dezer onvolmaakte wereld voor het idealisme
van het protocol van Geneve nog niet rijp was. Men liet evenwel aan Engeland
den voorrang om openlijk uit te spreken, wat de meesten toch wel dachten: de
juist aan het roer gekom,en conservatieve Britsche regeering verwierp het protocol, dat daarxnede natuurlijk iedere internationale beteekenis verloor.
Nog op andere wijze moest en Wilde de volkenbond de internationale samenwerking bevorderen, zoo in economische en financieele vraagstukken; daardoor
ook staat de internationale arbeidswetgeving op het programma. Te Geneve is
een internationaal arbeidsbureau gevestigd, dat in de eerste plants gegevens
verzamelt over de arbeids- en arbeiderszaken: naast die van den volkenbond
heeft dit bureau een algemeene vergadering, waar arbeidsbelangen worden
besproken door de afgevaardigden van regeeringen, werkgevers en werknemers:
deze arbeidsvergadering kan besluiten nemen, die natuurlijk de goedkeuring
der betrokken regeeringen behoeven: want even natuurlijk kan het arbeidsbureau niet ingrijpen in de arbeidswetgeving der afzonderlijke staten. Ook
tracht de volkenbond het internationaal verkeer op velerlei gebied te bevorderen,
zoo op het intellectueel terrein, op dat van de volksgezondheid enz. enz. Het
ligt voor de hand, dat op deze gebieden nog zeer veel nuttig werk kan worden
verricht.
Principieel is de volkenbond geheel internationaal, d.w.z. niet tot Europa
beperkt. De meeste staten van de wereld zijn dan ook tot den bond toegetreden,
groote, middelbare en kleine, zelfs zeer kleine. Ook Duitschland heeft zich in
1926 bij den volkenbond aangesloten, maar dien bond in 1934 weer verlaten.
In 1935 kon men ook Rusland in den bond opnemen. Maar consequent bleven
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika buiten den volkenbond, hoewel
juist president Wilson met nobele geestdrift het initiatief tot de oprichting bad
genomen. Maar het na-oorlogsche Amerika heeft den president volkomen gedesavoueerd : het wil na de bittere ervaringen van den oorlog geen nieuwe
bem,oeienis met de Europeesche zaken: als zoodanig beschouvvt men ook den.
volkenbond. Toen de zaken zoo stonden, hebben ook eenige Zuid-Amerikaansche staten, o.a. Brazilie, den volkenbond verlaten: zij hebben zich eerst wel
nog al met nadruk laten gelden, maar zagen later geen heil meer in deze be-
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moeiingen: zij hebben trouwens ook niet altijd trouw aan hun verplichtingen
voldaan.
Het bestuur van den volkenbond berust bij een raad (conseil), waarin de
vaste zetels worden ingenomen door Engeland, Frankrijk, Italie en Japan, later
ook door Duitschland: de andere zetels zijn of semi-permanent of tijdelijk:
in het geheel telt de raad tien zetels, SOMS elf. Daarnaast is er een algemeene
vergadering (assemblee), die in September ieder jaar vergadert en waarin alle
aangesloten staten, thans een en vijftig, zijn vertegenwoordigd. Bovendien heeft
de bond een vast secretariaat te Geneve. Tot den bond behoort ook het hof voor
Internationale justitie in Den Haag.
Het is hier niet de plaats om over de verdiensten en de resultaten van den
volkenbond een oordeel te vellen. Wij willen alleen constateeren, dat de verwachting, dat hij een positie boven de staten zou kunnen verkrijgen, niet in
vervulling is gegaan. Dat hangt samen met iets anders. Eigenlijk ook tegen de
verwachting, maar toch wel volkomen natuurlijk, brengen alle staten, met name
de groote mogendheden, hun eigen belangen mede naar Geneve; zij nemen
terecht hun eigen interessen voor alles in consideratie: niet wat in abstracto
recht is, maar wat in concreto het staatsbelang eischt, is het richtsnoer, waarnaar wordt gehandeld en onderhandeld. Dat kan, omdat de vertegenwoordigers
der staten te Geneve op lastbrief van hun regeeringen handelen: zij zijn dus
eenvoudig gezanten, die aan hun instructies zijn gebonden. Vandaar dan ook,
dat de kleine staten betrekkelijk weinig in Geneve te zeggen hebben: zij mogen
wel spreken, maar hebben toch — zooals trouwens van zelf spreekt — weinig
wezenlijken invloed.
Het traktaat van Versailles, dat den volkenbond in het Leven riep, bev at uit
den aard der zaak bovendien een aantal bepalingen, die Duitschland betreffen.
Dat het rijk Elzas-Lotharingen aan Frankrijk m,oest afstaan, sprak na dezen
oorlog wel van zelf. Moresnet, Eupen en Malmedy m,oesten aan Belgie worden
overgegeven. Het Saargebied zou voor vijftien jaar door een regeeringscommissie
namens den volkenbond worden bestuurd: daarna zou een plebisciet beslissen,
of dit gebied bij Frankrijk, bij Duitschland zou komen of bij den volkenbond
zou blijven. Deze volksstemming is inderdaad in 1935 gehouden: met overweldigende meerderheid heeft de bevolking zich voor de aanhechting bij het
Duitsche rijk uitgesproken. Een volksstemming zou ook worden gehouden in
Noord- en Midden-Sleeswijk: de uitslag daarvan was in 192o, dat het eerste bij
Denemarken werd gevoegd, het laatste bij Duitschland bleef. Duitschland moest
het grootste gedeelte van Posen en West-Pruisen aan Polen afstaan. Een deel
van deze laatste provincie werd bij Polen gevoegd, zoodat dit rijk een toegang
tot de zee kreeg: hier werd de groote haven Gdynia aangelegd. Het oostelijk
gedeelte van West-Pruisen en de Weichselmond werd het grondgebied der vrije
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staciDanzig, die als mandaatgebied onder den volkenbond werd gesteld en waar
Polen eenige, vooral economische rechten verkreeg. Oost-Pruisen bleef Duitsch;
alleen in eenige districten moest een volkssternming plaats hebben, die voldingend besliste, dat de bevolking hier Duitsch wenschte te blijven. Memel en
Memelland bleven voorloopig ter beschikking der geassocieerde en geallieerde
mogendheden. Een deel van Opper-Silezie kwam dadelijk aan Polen; in andere
gedeelten zou een plebisciet worden gehouden; in 192o zijn daardoor nog
eenige districten bij Polen gevoegd.
Dat alles betrof het grondgebied van het Duitsche rijk in Europa. Door den
vrede van Versailles verloor het rijk bovendien alle kolonien, die natuurlijk
door en onder de overwinnaars werden gedistribueerd. Togo en Kameroen
werden Fransch: Zuid-West-Afrika werd aan de Unie van Zuid-Afrika toegevoegd ; Oost-Afrika werd tusschen Engeland en Belgie verdeeld, waarbij het
leeuwendeel natuurlijk aan Engeland kwam; de Duitsche kolonien in den Grooten Oceaan werden in bezit genomen door Japan, Australie en Nieuw-Zeeland.
Een en ander ging onder het mom van het mandaat van den volkenbond.
Zeer drukkend waren ook de verplichtingen, die aan het gesmaldeelde
Duitsche rijk werden opgelegd. Vooreerst de financieele: Duitschland moest
vOOr I Mei 1921 twintig milliard goudmarken betalen als schadevergoeding;
de rest van de schadevergoeding zou nader worden vastgesteld, een van de
ergste en ook van de ergerlijkste bepalingen van het geheele verdrag, omdat
Duitschland nog eenige jaren Lang niet moist, hoeveel het zou moeten betalen.
Juist hierover is natuurlijk in de volgende jaren heel veel te doen geweest. In
1921 kwam het verdrag van Londen tot stand, dat de vergoeding stelde op
132 milliard, te betalen in 37 jaar; toen deze verplichting te zwaar bleek, werd
zij in 1924 vervangen door het Dawes-plan, waardoor een nieuwe regeling der
betaling tot stand kwam, zonder dat evenwel het gezamenlijk bedrag der
schulden werd genoemd. Het Dawes-plan werd in 193o op zijn beurt weer
vervangen door het Young-plan, dat de jaarlijksche betaling verlichtte en den
termijn tot 59 jaren uitbreidde. Dat beteekende, dat Duitschland tot 1988 een
bedrag van 114 1/2 milliard aan zijn vroegere vijanden zou moeten betalen.
Feitelijk heeft het daarvan tot het Hoover-moratorium van 1931 — d.i. van
1924 of — 8,7 milliard goudmarken betaald. Daarna bleef de betaling zoo goed
als geheel steken. Dat was vooral hierom zoo bezwaarlijk, omdat Frankrijk, dat
de helft, en Engeland, dat ongeveer een vijfde der reparatiegelden in ontvangst
na m, nu ook Amerika niet Langer konden betalen. Beide hadden gedurende den
oorlog een zwaren schuldenlast op zich genomen, die zij voor een groot deel
betaalden uit de Duitsche schadevergoeding. Toen de betaling van deze laatste
na 1931 achterwege bleef, staakte onmiddellijk Frankrijk zijn betalingen aan
Am,erika en Engeland op den duur ook. In Frankrijk was de openbare meening
sterk gekant tegen de betalingen aan Amerika, omdat men meende, dat de
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Amerikanen genoeg hadden verdiend aan de leveranties, die zij nu Frankrijk
duur lieten betalen.
Ook militaire verplichtingen werden aan het Duitsche rijk opgelegd, geen
zware, maar juist lichte: maar juist daarin zagen de Duitschers een des te diepere
vernedering. Reeds had Duitschland krachtens de bepalingen van den wapenstilstand het grootste deel van zijn vloot en van zijn krijgsmateriaal moeten
uitleveren. Het verdrag van Versailles stelde de sterkte der Duitsche vloot
vast op zes slagschepen, zes kruisers, twaalf torpedojagers en twaalf torpedobooten. Verboden werden duikbooten, militaire vliegtuigen en luchtschepen.
Het Duitsche Leger, de rijksweer, werd beperkt tot honderdduizend man, alle
beroepssoldaten, de militaire dienstplicht werd afgeschaft, evenals de generale
staf. Zwaar geschut werd verboden. De vestingwerken van Helgoland moesten
worden geslecht: ook die aan de westkant van den Rijn of liever ten westen van
een lijn, die vijftig kilometer ten oosten van den Rijn zou worden getrokken.
Met de demilitariseering van het Rijngebied kwam overeen, dat deze streken op
kosten van Duitschland gedurende vijftien jaar militair werden bezet. Indien
het rijk de vredesvoorwaarden getrouw vervult, zal na vijf jaar de eerste, na
nogmaals vijf jaar de tweede, na andermaal vijf jaar de derde zone worden
ontruimd. Ten slotte is de zaak zoo geregeld, dat in 193o reeds het geheele
Rijngebied door de troepen der geallieerden is ontruimd. Wij herinneren aan
de episode van de Ruhrbezetting door Frankrijk en Belgie van Januari 1923 tot
Augustus 1925 als straf voor het in gebreke blijven van het rijk om zijn verplichtingen aan de entente na te komen: de opheffing daarvan geschiedde in
verband met het Dawes-plan.
Eindelijk moet nog worden vermeld, dat het vredesverdrag van Versailles
bovendien Duitschland dwong uit te leveren van de handelsvloot alle schepen
boven i600 ton, de helft van die van moo tot i600 ton, een vierde der visscherijvloot als zoen voor den duikbootoorlog. Bovendien nam het rijk de verplichting
op zich om gedurende vijf jaren voor rekening der geallieerden op zijn werven
koopvaardijschepen te laten bouwen tot een inhoud van tweehonderdduizend
ton per jaar, mede in verband met de geleden verliezen door den duikbootoorlog.
Nog werden aan Duitschland moreele verplichtingen opgelegd. Aan Nederland — zoo schreef het verdrag voor — zou de uitlevering van den Keizer, die
in ons land een veilig tehuis had gevonden, worden gevraagd als den voornaamsten schuldige aan het uitbreken en doorzetten van den oorlog. Van de
Duitsche regeering zal worden geeischt de uitlevering van alle militairen, die
zich hebben schuldig gemaakt aan vergrijpen tegen de wetten en gebruiken
van den beschaafden oorlog: de regeeringen der entente-landen zullen deze
personen aanwijzen: zij zullen terecht hebben te staan voor militaire rechtbanken, die door de entente zullen worden ingesteld.
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Dat dit artikel van het vredesverdrag niet zou worden uitgevoerd en ook niet
kon worden uitgevoerd, ligt voor de hand. Het moet geheel worden verklaard
door de groote verbittering, die nog in Versailles tegen de Duitschers heerschte:
maar beraden xnannen begrepen reeds toen, dat het een slag in de lucht was. Dat
de Nederlandsche regeering er ooit toe zou kunnen komen den Duitschen
Keizer aan de entente over te geven, heeft niemand geloofd. Vooreerst eischte
een elementair begrip van menschelijkheid den thans machteloozen worst, die
in Nederland veiligheid en gastvrijheid had gezocht, niet aan zijn vijanden
prijs te geven. Maar bovendien is het wel zeker, dat het artikel in het vredesverdrag over de berechting van den Keizer is aangenomen met de waste zekerheid, dat het niet zou kunnen worden uitgevoerd: het was eenvoudig een
concessie van sommige regeeringen aan wat men toen nog voor de openbare
meening kon houden. Toen dan ook de Nederlandsche regeering op de aanvrage der entente-mogendheden antwoordde met een beleefde weigering om
den Keizer uit te leveren, was dat stellig voor de betrokken regeeringen wel
geen aangename verrassing, maar zeer stellig een bevredigende bevinding.
Immers, het is geheel onduidelijk, wat men den Keizer eigenlijk ten laste zou
kunnen leggen, waarop een veroordeeling of wat dan ook zou kunnen volgen.
Men mag wel aannemen, dat de Britsche regeering met dezen gang van zaken
ingenomen is geweest.
Moeilijker was de zaak van de officieren en anderen, die zich hadden schuldig
gemaakt aan overtreding van het oorlogsrecht. Al is het moeilijk altijd precies
vast te stellen, wat het oorlogsrecht in een bepaald geval is en eischt, al kan men
ook een ruime interpretatie geven aan wat ook in den oorlog geoorloofd is, het
is wel zeker, dat door de Duitschers en in Belgie en in Noord-Frankrijk gedurende den oorlog en tijdens de bezetting daden waren gepleegd, die door
geen oorlogsrecht konden worden gedekt of verontschuldigd. Veel van deze
daden waren reeds tijdens den oorlog bekend geworden: namen van bepaalde
officieren werden genoemd. Zoo was het niet onnatuurlijk, dat men bij den
vrede op berechting aandrong: vandaar de bewuste artikelen in het vredesverdrag van Versailles. Maar natuurlijk was het gemakkelijker de artikelen neer te
schrijven dan de uitvoering ervan te waarborgen. Maar men is er aan begonnen:
men heeft lijsten samengesteld van officieren en anderen, die zich aan oorlogsmisdaden hadden schuldig gemaakt: hun uitlevering werd gevraagd. Wat
iedereen had kunnen voorzien, gebeurde: de Duitsche regeering weigerde de
bedoelde personen uit te leveren, tenzij eerst onomstootelijk was bewezen,
waaraan zij zich schuldig hadden gemaakt. De Duitsche regeering verklaarde
zich evenwel bereid zelf zulk een onderzoek in te stellen, omdat ook zij niet kon
en Wilde ontkennen, dat er wel een en ander was gebeurd tijdens den oorlog,
dat niet door den beugel kon. Verschillende officieren en anderen werden dan
ook voor het rijksgerecht gebracht; hun zaken werden onderzocht. Wat was te
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verwachten, is ook gebeurd. Het onderzoek van allerlei feiten, die voor eenige
jaren waren voorgevallen onder omstandigheden, die men zich thans zeer lastig
meer kon realiseeren, was buitengewoon moeilijk. Getuigen waren meestal niet
meer te vinden: vele waren gesneuveld; andere konden niet meer worden opgespoord ; nog andere konden zich weinig meer herinneren van wat eens in een
uur der verschrikking was voorgevallen. Het is volkomen begrijpelijk, dat van
deze rechtzaak niet heel veel terecht kwarn: het meeste ten Taste gelegde
kon niet worden bewezen: slechts in enkele gevallen kon een veroordeeling
volgen.
Dat was het befaamde vredesverdrag van Versailles van 28 Juni 1919 met
zijn consequenties en andere gevolgen. Maar met dit traktaat van de geassocieerde en geallieerde mogendheden met het Duitsche rijk was de vrede in
Europa natuurlijk niet hersteld: ook met de bondgenooten van Duitschland
moesten verdragen worden gesloten. De grootste bondgenoot was geweest de
Habsburgsche dubbelmonarchie. Nu was evenwel de moeilijkheid, dat deze
monarchie reeds aan het einde van 1918 niet meer bestond, maar was uiteengevallen in verschillende deelen. In November 1918 was zij reeds in staat van
ontbinding, nog voor dat het laatste offensief der Italianen haar den laatsten
stoot toebracht. In een volkomen reddeloozen toestand van zijn rijken legde
Keizer-koning Karel den II November de kroon veer: onmiddellijk daarop
werd te Weenen de republiek uitgeroepen: in Boeda-Pesth geschiedde dat
eenige dagen later.
Daarmede was feitelijk al beslist, dat Oostenrijk en Hongarije na eeuwenlange
vereeniging uiteen waren gegaan. Het was evenwel de vraag, of de verdeeling
der monarchie nog verder zou gaan. Of eigenlijk was dat geen vraag meer: reeds
in den zomer van 1918 hadden zoowel de Czechen als de Zuid-Slaven duidelijk
verklaard, dat zij niet Langer onder Oostenrijk wenschten te staan: bovendien
had Italie zijn aanspraken reeds lang bekend gemaakt : daarbij kwarnen nu
nog het oude Roemenie en het nieuwe Polen met hun eischen. Zoo was het
begrijpelijk, dat bij de proclamatie van de republiek in Weenen en in BoedaPesth het oude Oostenrijk en het oude Hongarije eigenlijk niet meer bestonden.
Bijna tegelijkertijd als daar werd te Praag de republiek afgekondigd. In dezen
tijd sloot Galicie zich aan bij Polen. De Roemenen bezetten Zevenburgen; de
Serviers trokken Kroatie en Slavonie aan zich. Natuurlijk bezetten de Italianen
nu ook Zuid-Tirol, het Karst-plateau, Istrie en Triest en een groot deel van
Dalmatie. De ontbinding van de oude Donau-m,onarchie was in November 1918
in vollen gang, eigenlijk al een voldongen feit.
Het was een lastige vraag, hoe hier in deze verwarring de vrede tot stand zou
komen. De nieuwe republiek Czecho-Slowakij e was gevormd onder de protectie
der entente, die het daarover reeds lang met groepen Boheern,sche ballingen
eens was geworden. Ook de resurrectie van Polen had plaats onder de nadruk-
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kelijke sanctie der overwinnaars. Dat Servie een bondgenoot der entente was,
sprak van zelf; tot op zekere hoogte gold dat ook van Roemenie. Aan geen van
de genoemde oude en nieuwe staten kon men natuurlijk verplichtingen opleggen : zelfs behoefde men met hen geen vrede te sluiten. Maar hoe dan tOch
Oostenrijk-Hongarije te doen boeten voor den langen en zwaren oorlog, waarvoor
men niet ten onrechte den ouden keizerstaat verantwoordelijk stelde ? Men
heeft zich toen geholpen, zooals dat in de politiek wel meer gaat en ook wel
moet gaan, met een fictie, namelijk deze, dat men het geheel gesmaldeelde
Oostenrijk en het zeer verkleinde Hongarije beschouwde als de onmiddellijke
rechtsopvolgers van de oude monarchie : hen kon men dus ook verantwoordelijk
stellen voor de zonden der oude regeering. Dat de entente deze redeneering
als de hare aanvaardde is minder te verwonderen dan dat de machthebbers
te Weenen en te Boeda-Pesth deze hebben ondergaan, zij het niet zonder
protest.
Den 4 November 1918 had de Keizer-koning nog een wapenstilstand met de
geallieerden kunnen sluiten, die formeel nog voor de geheele monarchie gold.
In menig opzicht liep deze wapenstilstand reeds op den vrede vooruit. Keizer
Karel had moeten toestemmen in de uitlevering van zoo goed als de geheele
vloot: ontruiming van het geheele in den oorlog bezette gebied, daarbij inbegrepen Zuid-Tirol, het Karstplateau, Istrie, Triest, Dalm,atie, die door de
Italianen werden bezet: ter beschikking stelling van het geheele Habsburgsche
gebied, zoo de entente dat voor militaire doeleinden noodig m,eende te hebben:
verwijdering van alle Duitsche troepen uit dat gebied binnen vijftien dagen:
interneering van die troepen daarna, zoo zij niet naar Duitschland waren
teruggekeerd.
Met dezen wapenstilstand was dus de oude monarchie op genade of ongenade
aan de geallieerden overgeleverd. Zij hebben van die macht dan ook ruim gebruik gemaakt bij de vredesverdragen, die in den zomer daarna werden gesloten en later. Het eerst kwam het verdrag met Oostenrijk tot stand: het was
de vrede van St. Germain van io September 1919. De kleine staat van niet meer
dan zes millioen inwoners, die thans Oostenrijk heette, moest de onafhankelijkheid erkennen van de successie-staten Hongarije, Czecho-Slowakije, ZuidSlavie (Servie). Hij moest de grenzen aanvaarden, die met en door deze staten
waren of nog zouden worden vastgesteld. Ook moest hij natuurlijk de bovengenoemde gebieden aan Italie afstaan. Het vredesverdrag verbood verder aan
Oostenrijk orn zich bij het Duitsche rijk aan te sluiten zonder toestemming van
den volkenbond, dat wil zeggen van de entente. De kleine staat mocht slechts
een klein Leger hebben en houden en natuurlijk geen vloot, zelfs geen koopvaardijvloot : beide waren trouwens onnoodig geworden, daar Oostenrijk niet meer
aan de zee grensde. Evenals het Duitsche rijk werd Oostenrijk gedwongen een
zware schadevergoeding of oorlogsschatting te betalen, waarvan het bedrag
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evenwel nader zou worden vastgesteld. Het ligt voor de hand, dat het geheel
uitgeputte Oostenrijk nog veel minder dan het Duitsche rijk in staat is gebleken
aan zijn financieele verplichtingen te voldoen.
Eerst den 4 Juni 192o kwam, de vrede van Trianon tot stand, die Hongarije
met de geallieerde en geassocieerde mogendheden moest sluiten. Van dit rijk
werd slechts ongeveer een zevende deel overgelaten, de vlakte van den Donau
en de Theiss met Boeda-Pesth als centrum. Verder werden aan alle zijden
van het Hongaarsche rijk gebieden afgescheurd ten bate van Czecho-Slowakije,
Zuid-Slavie en Roemenie; men meende zoo zuiver rationale staten tot stand te
brengen, waarover wij later zullen hebben te spreken. Het grensland van.
Oostenrijk en Hongarije, het voornamelijk door Duitschers bewoonde Burgenland, zou bij volksstemming mogen uitmaken, bij welk van de beide larder
het zou worden gevoegd. Zooals te verwachten was, opteerde het Burgenland
voor Oostenrijk, dat dus in alle misere ten minste deze kleine voldoening kreeg.
Ook Hongarije had een zware oorlogsschatting te betalen: nog altijd heerschte
in sommige kringen van de entente de geheel onjuiste meening, dat Hongarije
de eigenlijke aanstichter van den wereldoorlog was geweest. Evenmin als
Oostenrijk heeft natuurlijk Hongarije aan zijn geldelijke verplichtingen kunnen
voldoen. Integendeel heeft de volkenbond zich in den eersten tijd geregeld
met de geheel ontredderde financial van beide staten moeten bezig houden:
in plaats van te geven moesten zoowel Oostenrijk als Hongarij e ontvangen.
Het ligt voor de hand, dat de entente naast de vredesverdragen een aantal
traktaten heeft gesloten met de successiestaten, vooral met de nieuw gevormde
rijken. Een van de meest merkwaardige, ook een van de meest gewaardeerde
resultaten van den wereldoorlog was de herstelling van Polen. Nu Duitschland
en Oostenrijk waren overwonnen en Rusland als een politieke groote mogendheid was uitgeschakeld, kon een oud plan der entente worden uitgevoerd: Polen
kon worden hersteld. De republiek, die den weinig historischen naam van
Czecho-Slowakije verkreeg, was ook reeds gedurende den oorlog voorbereid; zij
omvatte Bohemen, Moravie, Oostenrijksch Silezie en groote gedeelten van
Hongarije: zelfs de oude Hongaarsche hoofdstad Presburg werd als Bratislava
Czechisch. Een sterke en ruime greep naar oud-Oostenrijksch en oud-Hongaarsch gebied deed ook Servie, dat zich nu het koninkrijk der Serviers, Kroaten
en Slovenen noemde, kortweg Joego-Slavie of Zuid-Slavie. Deze benaming
was niet toevallig: men had er de Bosniers en lVfontegrijnen nog aan toe kunnen
voegen: maar men had de Kroaten en Slovenen opzettelijk genoemd, omdat
juist deze combinatie niet voor de hand lag: er zijn nog in 1918 planner geweest om de beide koninkrijken Kroatie en Slavonie tot een zelfstandig ZuidSlavisch rijk te vereenigen: maar Servie had dat niet gewild en men had daarmede rekening moeten houden. Niet minder dan Servie werd Roemenie ver2-root : het verkreeg Bessarabia van Rusland en van Hongarije Zevenburgen,
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de Boekowina, de helft van het Banaat en een deel van Hongarije zelf. Bij deze
verdeelingen was het recht der nationaliteiten de grondslag geweest: maar dat
daaraan tegelijk weer te kort was gedaan, zullen wij laten zien. Dat de drie successiestaten Czecho-Slowakije, Roemenie en Joego-Slavie zich nauw bij elkaar
aansloten, spreekt van zelf: een gezamenlijk belang tegen Oostenrijk en Hongarije
bond hen samen tot wat men de kleine entente ging noemen. Dat deze kleine
entente zich nauw verbond met de groote entente, vooral met Frankrijk, lag
voor de hand.
De groote uitbreiding van Roemenie en Servie had alle verhoudingen op den
Balkan veranderd. Daarvan was vooral Bulgarije de dupe geworden, dat was
gestraft voor zijn bondgenootschap met Duitschland. Met Bulgarije heeft de
entente den 27 November 1919 den vrede van Neuilly gesloten. Daardoor werd
het gedwongen het gedeelte van Thracie, dat het door de Balkan-oorlogen van
1913 had verkregen, aan Griekenland of te staan. Daardoor werd Bulgarije weer
afgesneden van de Aegaeische zee: het werd weer geheel aangewezen op de
Zwarte Zee en daardoor ook op den Bosporus en de Dardanellen. Enkele grensstreken moest Bulgarije afstaan aan Joego-Slavie: alleen tegenover Roemenie
bleef de Dude grens van 1913 behouden. Ook Bulgarije werd een zware oorlogsschatting opgelegd door de geassocieerde en geallieerde mogendheden: ook om
de betaling daarvan te verzekeren, werden de Bulgaarsche financial onder de
contrOle der mogendheden gesteld.
Eindelijk was er nog Turkije, waarmede een verdrag moest worden gesloten.
De onderhandelingen met dit rijk duurden lang door de begrijpelijke hardnekkigheid der Turken. Eerst den to Augustus 1920, dus meer dan een jaar na
den vrede van Versailles, werd het verdrag van Sevres gesloten. Bij dezen
vrede werd het Turksche gebied in Europa beperkt tot Konstantinopel en omringend gebied, het schiereiland, afgesloten door de lijn Enos—Midia. Het is
begrijpelijk, waarom dat is gebeurd: geen der mogendheden gunde den ander
het bezit der Dude keizerstad en evenmin mocht Bulgarije of Griekenland haar
in bezit nemen. A/bar wel bleven de mogendheden hier toezicht houden: troepen
der geallieerden hebben Konstantinopel nog geruimen tijd bezet : ook de befaamde zeeengten bleven onder hun toezicht en contrOle. Ook van het groote
Turksche gebied in Azie bleef slechts het kleinste gedeelte voor den sultan
bewaard. Hij moest Smyrna met omgeving en achterland aan Griekenland afstaan.
Noord-Armenie werd een zelfstandige staat, die ten slotte in de sovjet-republiek
is opgenomen. Syrie kwam als mandaatgebied van den volkenbond aan Frankrijk, Irak onder dezelfde verhouding aan Engeland. Dit laatste verkreeg ook
dezelfde opdracht over Palestina: in 1917 had lord Balfour de wat onvoorzichtige
belofte gedaan, dat, als de oorlog voor de entente gelukkig mocht afloopen,
Engeland in Palestina voor de Joden een nationaal tehuis zou grondvesten: deze
belofte heeft Engeland na den vrede van Sevres moeten nakomen. Dan werd
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uit oud-Turksch gebied het koninkrijk Hedjas geformeerd, dat Arabie en
Transjordanie zou omvatten. Turkije moest ten overvloede nog afstand doen
van alle rechten, die het zou kunnen laten gelden op zijn oude bezittingen als
Cyprus, Tunis, Egypte, Soedan, Tripolis en de eilanden in de Aegaeische zee.
Van Turkije bleef niet veel meer over dan Klein-Azie: terwijl het oude Turkije
in 1914 nog twintig millioen inwoners had geteld, was het nu beperkt tot zes
millioen. Dat dat niet zoo is gebleven, is bekend genoeg: wij komen daarop
later terug.
In het nieuwe Europa, dat zoo door de vredesverdragen van 1919 en 1920 is
ontstaan, waren de overwonnen staten voorloopig nog in zeer benauwden toestand. Maar evenmin was de situatie der overwinnaars bijzonder gunstig;
eigenlijk waren de oude neutralen er nog het beste aan toe. Maar zelfs Frankrijk
vertoont niet de stralende figuur van den grooten overwinnaar. Stellig was het,
militair gezien, de machtigste staat van Europa ; het kon zich dan ook zeer veel
veroorloven, zoo de bezetting van het Ruhrgebied. Maar economisch, financieel
en sociaal was de situatie minder voorspoedig: zwaar Teed het materieel onder
de gevolgen van den grooten oorlog. De bevolking was door den oorlog haast
gedecimeerd; een vijfde gedeelte van het grondgebied, dat de vijand vier jaar in
bezit had gehad, lag grootendeels verwoest, om van het eigenlijke gevechtsterrein, het niemandsland der loopgraven niet te spreken. Materieel was de staatshuishouding ontwricht : een ernstige devaluatie trad dan ook na den oorlog in
en veroorzaakte een diepgaande sociale verwarring, die zich ook uitte in maatschappelijke onrust en zelfs onlusten. Wij zagen boven reeds, dat Frankrijk
door dat alles zijn schulden aan Amerika en ook aan Engeland niet kon betalen
en dat nog wel, hoewel toch ook de Duitsche schadeloosstelling ten minste gedeeltelijk inkwam. Het ligt voor de hand, dat alleen zeer ingrijpende maatregelen de staatsfinancien in orde zouden kunnen brengen. Maar bij de eigenaardige mentaliteit van den gemiddelden Franschen staatsburger, die wel het
hart links, maar de beurs rechts draagt, was dat niet gemakkelijk. Groote politieke partij en, die natuurlijk de kiezers wel naar de oogen moesten zien, aarzelden
tot het financieel herstel mede te werken. Eindelijk begreep iedereen, dat het zoo
niet Langer kon: nu was het uur voor den krachtigen Poincare gekomen. In 1926
werd hij wederom minister-president aan het hoofd van een ministerie van
nationale vereeniging: daarin waren alle groote partijen vertegenwoordigd, met
uitzondering der sociaal-democraten, wier kracht in Frankrijk juist in de oppositie lag. Het kabinet Poincare zette met sterke energie een aantal financieele
hervormingen door: er werd op groote schaal bezuinigd op de uitgaven: door
nieuwe belastingen werden de staatsinkomsten verhoogd : zelfs aarzelde Poincare niet een grondwetsherziening ten bate der financieele hervorming door te
zetten: daardoor kon een amortisatiekas voor schulddelging worden gevormd,
onafhankelijk van de jaarlijksche begrooting: zoo werd althans een deel van
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het staatsbeheer der financier' buiten den invloed der partijpolitiek geplaatst.
Ook buitenslands had Frankrijk allerlei moeilijkheden. In het mandaat-gebied
Syrie brak een opstand tegen het Fransche gezag uit, die eerst met moeite door
het militaire gezag kon worden onderdrukt. Gevaarlijker nog was de opstand van
het bendehoofd Abd-el-Krim in Marokko,1 waar Frankrijk thans geen inmenging van Duitschland had te vreezen. Deze opstand heerschte in het zeer
ontoegankelijke Rifgebied; zij was eerst gericht tegen de Spanjaarden, die dit
gedeelte van Marokko beheerschten, althans in naam. Het lag voor de hand, dat
het aan het zwakke Spaansche gezag niet gelukte Abd-el-Krim te overwinnen.
Maar toen hij zich ook op Fransch gebied ging begeven, kreeg hij met een
andere macht te doen. Toch was er nog een groote militaire expeditie noodig om,
Abd-el-Krim te overmeesteren. Het is aan het even krachtige als omzichtige
beleid van maarschalk Lyautey te danken geweest, dat niet alleen deze opstand
werd gedempt, maar ook dat in Marokko meer en meer ordelijke toestanden
ontstonden, zoodat bier de grondslagen konden worden gelegd voor een normale
en regelmatige ontwikkeling.
In de buitenlandsche politiek werden na den vrede natuurlijk de oude allianties aangehouden. Het sociaal ontredderde Rusland kwam daarvoor natuurlijk
niet meer in aanm,erking: bovendien zou een verbond met de bolsjewisten in
die dagen voor de westersche mogendheden min of meer cornprornitteerend
zijn geweest. Even natuurlijk bleef de nauwe relatie met Engeland en met Italie
bestaan. Maar Engeland had natuurlijk zijn eigen belangen, die niet steeds
samenvielen met die van Frankrijk, zoo niet in de Middellandsche Zee. Evenmin
was de verhouding van Frankrijk met Italie altijd even hartelijk, vooral niet,
nadat Mussolini in 1922 de macht aan zich had getrokken: daardoor en daarna
ontwikkelde zich in Italie een modern imperialisme, dat naar expansie streefde
en dus in de Middellandsche Zee voor Frankrijk niet zonder bezwaar en zelfs
niet zonder gevaar was.
Intusschen bestond er toch een streven naar hechtere aaneensluiting der
West-Europeesche mogendheden, ook buiten den volkenbond. In 1924 was,
zooals wij zagen, het Dawesplan over de Duitsche betalingen door de verschillende mogendheden aangenomen. Het bracht voorloopig alom ontspanning
teweeg: die ontspanning kwam, tot uiting in de verdragen van Locarno, die
16 October 1925 tusschen Duitschland, Frankrijk, Belgie, Italie en Engeland
werden gesloten. Duitschland, Frankrijk en Belgie waarborgden elkander de
toen bestaande grenzen: Duitschland bevestigde daarmede het verlies van
Elzas-Lotharingen. Engeland en Italie bleven garanten van dit verdrag. Daarbij
sloot zich een zoogenaamd Oost-Locarno aan: bij verdragen beloofde Duitschland niet met geweld, maar alleen door minnelijk overleg te zullen streven
naar wijziging van zijn grenzen met Polen en Czecho-Slowakije: daardoor be-
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rustte het Duitsche rijk dus voorloopig in het bestaan van den Poolschen
corridor. Het verdrag van Locarno was voor Frankrijk een groote waarborg van
veiligheid aan zij n oostgrenzen, waar altijd het gevaar van een herboren Duitschland had gedreigd. Men moge zich herinneren, dat de Fransche regeering on.iniddellijk na den vrede van Versailles verdragen had gesloten met Amerika en
met Engeland, waarbij beide staten aan Frankrijk hulp beloofden aan den Rijn
tegen een niet door Parijs geprovoceerden aanval van Duitsche zijde. Maar dit
verdrag, dat president Wilson had gesloten, werd door den senaat niet aangenomen en verviel dus. Toen Amerika dus zijn woord niet gestand deed, nam.
ook Engeland het zijne terug: Frankrijk verloor dus alle hulp bij de verdediging
van zijn oostgrens. De Locarno-verdragen waren dus wel een uitkomst: daardoor ook wordt de onrust verklaard, die de opzegging van die verdragen door
Duitschland in 1936 alorn, in Frankrijk teweeg bracht.
Met Engeland stond natuurlijk de zaak geheel anders: Engeland was al dadelijk veel sterker dan Frankrijk uit den grooten oorlog te voorschijn gekomen.
Eigenlijk had Engeland veel rn,eer nog dan Frankrijk zijn oorlogsdoeleinden
bereikt, al dadelijk door den wapenstilstand van Rethondes. Ook daardoor had
Engeland betrekkelijk weinig belangstelling gehad voor het werk van Versailles:
Lloyd George had daar ook veel, al te veel laten begaan. Wat voor Engeland de
hoofdzaak was, de gevreesde Duitsche vloot was vernietigd, de Duitsche kolonien waren verloren gegaan en voor een deel aan Engeland gekomen, zij het als
mandaat-gebied van den volkenbond. De veiligheidskwestie bestond hier
eigenlijk niet: ook had Engeland veel minder geleden van den oorlog dan b.v.
Frankrijk: zijn grondgebied was nergens door den vijand bezet geweest, al had
het wel aan luchtaanvallen blootgestaan. Wel Teed ook Engeland van werkloosheid en andere sociale zorgen, maar het kon zijn financial in orde houden: het
pond behield zijn waarde en is eerst in 1933 gedeprecieerd: Engeland betaalde
ook geregeld zijn schulden of aan de Vereenigde Staten. Er waren na den zwaren
oorlog wel zware zorgen ook: Ierland was nog Lang niet tevreden gesteld en
Egypte verkeerde in latenten staat van verzet tegen de Britsche voogdij. Na den
geweldigen opstand in Dublin in het voorjaar van 1916 kwam, Ierland niet weer
tot rust: eigenlijk was het land in staat van oorlog, ook na den grooten wereldoorlog, gebleven: onder leiding van De Valera groeide hier een sterke beweging,
die de geheele onafhankelijkheid van Ierland nastreefde. Door het wijze beleid
der Britsche regeering kwam, in December 1921 een verdrag tot stand, dat stellig
groote ontspanning heeft gegeven, al waren de radicale Ieren daardoor niet
tevreden gesteld. Ierland werd een vrijstaat en verkreeg den status van een
dominion als Canada binnen het verband van het Britsche rijk. Maar Ulster
zou buiten den vrijstaat komen en in het enge verband van Groot-Britannie
blijven. Ierland zou een geregelde schatting blijven betalen aan Engeland.
Wereldoorlog 19
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Daarrnede had Engeland een zeer groote verantwoordelijkheid van zijn schouders afgewenteld. Voorloopig kwam het in Ierland door den fellen strijd tusschen
gematigden en radicalen nog niet tot geregelde toestanden. Het had sours wel
den schijn, alsof die Engelschen gelijk hadden, die altijd staande hadden gehouden, dat het Engelsche bestuur in Ierland reeds daarom in het belang van
het land noodzakelijk was, omdat alleen dit bestuur kon verhinderen, dat de
Ieren elkander de hersenen insloegen.
Ook met Egypte was een nieuwe regeling getroffen. Bij het begin van den
grooten oorlog had Engeland zijn protectoraat over Egypte geproclameerd:
niemand had zich daartegen verzet. Maar na den oorlog ontwikkelde zich ook
hier een nationalistische beweging onder leiding van Zagloel pacha. Deze beweging liet het niet bij woorden, maar verwekte geregeld ongeregeldheden, oproeren, en zelfs opstanden. Evenals in Ierland gaf de Britsche regeering ook hier
weer bewijs van wijs beleid. In Januari 1922 hief zij het protectoraat over
Egypte op en verklaarde het land voor onafhankelijk onder koning Foead I.
Volledig was die onafhankelijkheid evenwel niet en kon dat ook niet zijn:
Engeland had te zorgen voor het Suez-kanaal en kon die zorg natuurlijk aan
niemand anders overlaten, allerminst aan Egypte. Ook moest Engeland ervoor
zorgen, dat Egypte niet in verkeerde, d.i. in andere handen, viel. Bovendien
bleef de Soedan onder gemengd Britsch-Egyptisch bestuur, wat feitelijk een
Engelsch gouvernement beteekende. Om al deze redenen moest Engeland in.
Egypte een belangrijke troepenmacht behouden, wat weer nieuwe ontevredenheid gaf. Die ontevredenheid kwam zelfs zoo ver, dat de Britsche opperbevelhebben Lee Stach in November 1924 door politieke dweepers werd vermoord.
Toen achtte de Engelsche regeering de maat volgerneten: het rninisterie Ramsay
MacDonald stelde een ultimatum, waarin werd geeischt: gestrenge bestraffing
der schuldigen aan den moord, absoluut verbod van alle politieke betoogingen
tegen Engeland en de Engelschen, dan dadelijke terugroeping der Egyptische
troepen uit den Soedan. Zagloel pacha, het hoofd der nationalisten, die nu ook
aan het hoofd der regeering stond, wees het ultimatum af. De Britsche regeering
ging nu over tot dwangmaatregelen: zij bezette de tolkantoren te Alexandrie
en verwijderde de Egyptische troepen uit den Soedan. Sedert heeft de Egyptische regeering wel toegegeven, maar de nationalistische beweging, de zoogenaamde Wafd, bleef onverrnoeid werkzaam; zij groeide ook steeds aan, ook
blijkens den uitslag der verkiezingen voor het parlement. Koning Foead begreep
intusschen, dat hij duurzaam de Britten niet kon braveeren, maar ook evenxnin
kon missen: hij trachtte dus op goeden voet te komen met de Engelsche regeering, maar moest daarvoor telkens het parlement verdagen en zelfs ontbinden.
Rustig werd het daardoor toch ten slotte niet: al komt de Egyptische quaestie
wat op den achtergrond, geregeld en regelm.atig zijn de verhoudingen toch nog
Lang niet.
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Zoowel in de behandeling der Iersche als van de Egyptische quaestie toonde
Engeland een politieke beradenheid, die zich ook liet zien in de verhouding tot
de andere deelen van het Britsche rijk. Na langdurige voorbereiding op verschillende rijksconferenties is in November 1926 een geheel nieuwe organisatie
van het Britsche wereldrijk tot stand gekomen. Daardoor is dit rijk een associatie
van verschillende zelfstandige staten geworden, die geheel autonoom naast
elkander staan en die alleen worden vereenigd door het gezag van de Britsche
kroon. Naast Engeland, het moederland, staan dus de Britsche dominions als
zelfstandige leden van een grooten statenbond: vandaar, dat de dominions ook
eigen gezantschappen mogen hebben naast die van Engeland: zoo is in Den
Haag naast den Britschen ambassadeur een gezant van de Unie van ZuidAfrika.
Minder ongehavend dan Engeland en zelfs dan Frankrijk is Rusland uit den
wereldoorlog te voorschijn gekomen. Wij hebben boven gezien, dat de bolsjewisten in November 1917 de voorloopige republikeinsche regeering van Kerensky hebben ten val gebracht en zich met geweld hebben meester gemaakt
van het staatsgezag. Zij zetten hun regeering in met een geweldige nederlaag,
xnaar die geheel beantwoordde aan de wenschen van het Russische yolk: den
vrede. Die vrede, die den 3 Maart 1918 te Brest-Litowsk werd gesloten, moest zich
wel bij den reeds bestaanden toestand aansluiten. Onmiddellijk toch na de
Novemberrevolutie hadden verschillende randstaten zich van 1Vloskou zelfstandig gemaakt: Finland, de Oekraine, Georgie, Trans-Kaukasie, Siberie en
Toerkestan. Van deze was de Oekraine zoo zelfstandig, dat zij eigen vertegenwoordigers naar Brest-Litowsk zond, die den 9 Februari 1918 een eigen afzonderlijken vrede met Duitschland en Oostenrijk sloten. Intusschen had Rusland het eigenlijk zoo niet bedoeld. Om de handen geheel vrij te hebben, verklaarde de sovjet-regeering den 1 o Februari eigenmachtig den oorlogstoestand
voor geeindigd: dat wil zeggen, er was dus een vrede zonder verdrag. Natuurlijk
konden Duitschland en Oostenrijk met zulk een onnoozelen, of misschien arglistigen vrede geen genoegen nemen: een nieuwe inval der centralen in Rusland
was het gevolg: Lijfland en Esthland werden door de Duitschers bezet, die weldra zelf op weg waren naar Petersburg. Aan den anderen kant bezetten de
Duitschers Kiev, Odessa, Cherson en zelfs de Krim met Sebastopol: geheel
Rusland dreigde door de Duitschers te worden bezet. Dat alles ging geheel
zonder slag of stoot: want de Russische militaire macht was van geen de minste
praktische beteekenis. De Russische machthebbers, ondanks hun groote woorden
zwak in de politiek, gaven onmiddellijk toe: den 3 Maart 1918 werd de vrede
van Brest-Litowsk gesloten tusschen Rusland en de centralen. Daarbij werd
bepaald dat Polen, Litauen en Koerland, geheel zelfstandig zouden worden gemaakt van Rusland. Lijfland en Esthland zouden voorloopig door de Duitschers
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bezet blijven, de Oekraine door de Duitschers en de Oostenrijkers, beide tot den
algemeenen vrede. De Russen zouden hun troepen terugtrekken uit Finland en.
de Oekraine en uit Trans-Kaukasie, dat aan Turkij e zou komen. Bij een aanvullingsverdrag van 27 Augustus 1918 deed Rusland definitief afstand van
Lijfland en Esthland: Finland had het zelf reeds vrijgegeven.
De Russische regeering had zeer veel moeten prij sgeven, omdat zij in haar
eigen land volstrekt niet zeker en zelfs niet geheel veilig was. Zij had op dit
moment misschien niet meer dan een honderdste deel der Russische bevolking
achter zich. Zij was tot de macht gekomen met een maatschappelijk ideaal, dat,
Welke theoretische waarde men er ook aan moge hechten, door een groot deel
der bevolking niet werd begeerd en ook praktisch niet toepasbaar was. Vandaar
dan ook, dat de nieuwe machthebbers alleen met de uiterste gestrengheid en
zelfs met harde wreedheid hun denkbeelden konden doorvoeren en hun gezag
konden handhaven. Met duivelsche onbarxnhartigheid heeft de Russische revolutie zich baan kunnen breken: de gruwelen der Fransche revolutie werden hier
nog verre overtroffen. Dat is reeds duidelijk, wanneer men het lot van Lodewijk XVI met dat van Nikolaas II vergelijkt. De Fransche koning is na een langdurig publiek rechtsgeding in het openbaar plechtig onthoofd ; de Czaar is na
zeer kort beraad op bevel van den centralen sovjet van den Oeral in het geheim
in een onderaardschen kelder te Jekaterinenburg met zijn gezin doodgeschoten.
Vergeleken bij de Russische terreur was het Fransche schrikbewind gematigd
en zelfs xn.enschelijk.
Nu moet warden erkend, dat de sovjetregeering in een zeer xn.oeilijke positie
verkeerde: niet alleen dat haar onderdanen zich tegen haar kantten, er braken
aloxn door het buitenland gesteunde opstanden uit. Generaal Alexejew, admiraal Koltsjak, generaal Denikin, generaal Joedenitsch begonnen na elkander
krachtige aanvallen op de Russische regeering: intusschen gelukte het Lenin
en de zijnen al deze aanvallen of te slaan en zich daardoor mititair althans in
het bezit te stollen van het Russische grondgebied, dat evenwel geen eenheid
is gebleven als het vroegere keizerrrijk. De bond der Russische socialistische
sovjet-republieken is een bondsstaat of een. statenbond — geheel duidelijk
is dat niet — die zich uitstrekt van de Poolsche grenzen tot den Grooten
Oceaan.
Dit haast onmetelijk gebied wordt verdeeld in het eigenlijke Rusland, in de
Oekraine, Witrusland, Transkaukasie, Toerkmenistan, Oesbekistan en Tadschikistan: het ligt voor de hand, dat Rusland met zijn centrale Jigging, grootere
bevolking en economische beteekenis hier overheerscht. Maar het had toch zij n
meest Europeesche en dus meest beschaafde landen verloren en betreurde dat
natuurlijk ten diepste, te meer, omdat al deze staten na den vrede van BrestLitowsk onder Duitsche overheersching dreigden te komen. Dit gevaar was
natuurlijk na de Duitsche November-revolutie verdwenen. In verband daar-
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mede moet men ook den oorlog beschouwen, waarmede Rusland Polen in 192o
overviel. Reeds waren de Russische troepen tot voor de poorten van Warschau,
zoodat het gevaar bestond, dat de bolsjewisten zich van geheel Polen zouden
meester maken. Zoover is het evenwel niet gekomen. Maarschalk Pilsoedski en
generaal Weygand, die door de Fransche regeering was gezonden, wisten in
Augustus 192o in den slag bij Warschau Polen te redden. De Russen moesten
op hun eigen land terugtrekken: bij den vrede van Riga erkende Rusland
nogmaals de onafhankelijkheid van Polen; de Poolsch-Russische grenzen werden
thans definitief vastgesteld. De slag bij Warschau van 1920 is te vergelijken bij
dien van Liegnitz in 1241, waar de ridders van de Duitsche orde den aanval der
Mongolen wisten af te slaan, althans hun verder voortdringen hebben belet.
Reeds vroeger was in Finland de heftige strijd tusschen de Witten en de rooden,
zooals zij zich hier noemden, in den zomer van 1918 ten gunste der eersten
beslist : toen konden de Duitschers Finland nog voor de overheersching der bolsjewisten bewaren.
Evenmin als in Oost-Europa was het rustig in Midden-Europa na den vrede.
De wapenstilstand van Rethondes van II November 1918 valt ongeveer samen
met de Duitsche revolutie. Reeds in de laatste dagen van October begon de
bemanning van de vloot te Kiel te muiten: zij heesch de roode vlag op schepen
en arsenalen en begon zich tegen hun officieren te verzetten. Van Kiel sprong
de revolutie-beweging over naar Lubeck, naar Hamburg, naar Bremen, dan
naar Berlijn, ook naar Brunswijk, naar Keulen, naar Stuttgart, naar Dresden
naar Leipzig, naar Munchen. Dat waren de dagen, toen overal arbeiders- en
soldatenraden werden opgericht ; het was ook de tijd, dat ook de vorstenkronen
over de straat werden gekegeld. Gelukkig was deze revolutie zeer weinig
bloedig.
Maar de hoofdzaak was toch, wat te Berlijn zou gebeuren. Daar stelden de
sociaal-dernocraten terecht den eisch, dat in den nood van het vaderland de
Keizer zou aftreden. Reeds brak een algerneene werkstaking uit om de abdicatie
af te dwingen. Onder den indruk daarvan proclameerde reeds de rijkskanselier
Prins IVIax van Baden den afstand van Wilhelm II, nog voordat deze zelf daartoe
was besloten. Prins Max zag daardoor voor zich zelf Been anderen uitweg meer
dan zelf ook af te treden: hij droeg zijn ambt over aan den sociaal-dernocraat
Ebert. Dat was 9 November : twee dagen daarna werd de wapenstilstand
gesloten en was de Keizer op weg naar Nederland. Toen werd te Berlijn
door Scheidemann van het paleis van den rijksdag de Duitsche republiek geproclameerd.
Deze Duitsche republiek was vooreerst socialistisch: de voorloopige regeering
werd samengesteld uit meerderheidssocialisten en onafhankelijken. Maar deze
nieuwe regeering stond al dadelijk voor de zeer zware taak om in de zeer ge-
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vaarvolle omstandigheden, waarin het Duitsche vaderland verkeerde, de orde
te handhaven: alleen daardoor kon worden verhinderd, dat Duitschland geheel
ineenstortte. Zoo was stellig de meening van de overgroote meerderheid der
magistraten en der ambtenaren en zeker ook van de groote meerderheid van het
Duitsche yolk: daardoor ook waren eveneens de meerderheids-socialisten van die
meening: de rampen van het Duitsche vaderland m,oesten niet nog worden
vergroot door binnenlandsche onlusten.
Maar natuurlijk konden de radicalen, de onafhankelijke socialisten, het daarmede onmogelijk eens zijn. Zij zagen door de November-revolutie den dageraad
aanbreken van een nieuwen dag en van een nieuwe maatschappij. Zij mochten
en wilden de schoone gelegenheid niet verzuimen om in den chaos, waarin
Duitschland thans verkeerde, de nieuwe, socialistische, of, wil men, communistische maatschappij op te bouwen. Het voorbeeld van Rusland, waar de
dictatuur van het proletariaat of wat men daarvoor kon houden, was gesticht,
werkte natuurlijk zeer aanmoedigend. Zoo zien wij ook in Duitschland het in
een revolutie zeer gewone verschijnsel, dat de omwenteling zich allereerst heeft te
verdedigen tegen haar eigen consequenties, tegen haar eigen radicale aanhangers.
Vandaar dan ook, dat reeds in December 1918 de onafhankelijke socialisten hun
ontslag namen uit de regeering en die regeering — zeker onverstandig — overlieten aan de xneerderheidssocialisten onder leiding van Ebert, Scheidemann,
Noske en anderen. Maar nu bleef voor de onafhankelijken ook geen andere
keuze over dan het geweld, het oproer: idealisten als Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg namen de leiding in handen. Natuurlijk tot hun verderf: in Januari
1919 werd het eerste Spartacusoproer te Berlijn door den handigen Noske,
minister van oorlog, met harde hand onderdrukt : Liebknecht en Rosa Luxemburg kwamen daarbij om. In Maart brak een nog veel gevaarlijker oproer uit,
dat eerst met groote moeite door de regeeringstroepen kon worden onderdrukt.
Deze troepen waren de resten van het keizerlijk leger, dat onder leiding van
Hindenburg in goede orde uit Frankrijk en Belgie naar het vaderland was teruggevoerd. Van zijn hoofdkwartier Kassel uit commandeerde Hindenburg dat
leger, dat hij geheel en volledig ter beschikking der republikeinsche regeering
stelde. Het spreekt van zelf, dat dat leger volkom,en te vertrouwen was: daartegen hadden de Spartacisten volstrekt geen kans. Toch was daarmede de
burgeroorlog nog niet ten einde. In Munchen stichtte de onafhankelijke Kurt
Eisner een kortstondige radenrepubliek. Reeds in Februari 1919 werd Eisner
vermoord: in Mei werd de radenrepubliek na bloedige straatgevechten bedwongen: hier voerde de bekwame von Lettow Vorbeck, die Oost-Afrika tot het
einde van den oorlog dapper had verdedigd, het koxnmando. Ook elders, in
Stuttgart, in Dresden, werden oproeren met geweld bedwongen.
Het ligt voor de hand, dat door deze gebeurtenissen de meerderheidssocialisten hoe Langer hoe meer naar de zijde der zoogenaamde burgerlijken waren ge-
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drongen. Dat was te noodzakelijker, toen de verkiezingen werden gehouden
voor de nationale vergadering, die aan de Duitsche republiek een grondwet zou
schenken. Bij die verkiezingen verloren de onafhankelijken volkomen: zij telden
slechts 22 leden in deze vergadering. De regeeringssocialisten wonnen veel meer,
163 zetels , xi-mar zij konden alleen dus geen meerderheid vormen en waren d us
weer aangewezen op samenwerking met de burgerlijke partijen, die samen
236 leden telden, voornamelijk van het centrum en de vrijzinnigen. Zoo kwam
de coalitie van Weimar tot stand tusschen vrijzinnigen, sociaal-democraten en
centrum.
Weimar —want daar in den schouwburg, achter het standbeeld van Goethe
en Schiller, kwam de Duitsche nationale vergadering bij een: een romantische
gedachte, maar die gesteund werd door de overweging, dat de vergadering te
Berlijn niet geheel vrij en misschien ook wel niet geheel veilig zou zij n. In het
stille Weimar nu is de nieuwe democratische grondwet van het Duitsche rijk
behandeld en vastgesteld. Er was een ontwerp van den democraat Hugo Preuss,
dat zeer theorctisch en idealistisch was opgezet, maar niettemin als grondwet
zeer bruikbaar leek. Het was geheel op democratische leest geschoeid: aan het
hoofd van het rijk zou komen een rijkspresident, die door het Duitsche yolk bij
algemeen kiesrecht zou worden gekozen. Naast hem zou door hetzelfde kiesrecht een rijksdag worden gekozen, die de wetgevende macht zou hebben en
aan wie de ministers, door den rijkspresident te benoemen, verantwoordelijk
zouden zijn: een minister, die het vertrouwen van den rijksdag mist, moet aftreden. Overigens was aan den rijkspresident een groote macht toegemeten,
vooral op het gebied van Leger en vloot, van de buitenlandsche zaken en van de
financier. Naast den rijksdag kende de grondwet als tweede vertegenwoordiging
den rijksraad, samengesteld uit vertegenwoordigers der Pruisische provincien
en van de afzonderlijke landen. In tegenstelling tot de oude grondwet beperkte
de grondwet van Weimar de rechten der bondsstaten aanzienlijk: dat kwam ook
tot uitdrukking in de term, landen in plants van stater, die de constitutie gebruikt.
Ook deze grondwet was dus een stap nader tot de unificatie van het rijk: de
consequentie daarvan was dan ook, dat meerdere diensten aan het rijk overgingen, zoo de spoorwegen. Dat de persoonlijke vrijheden der staatsburgers in
deze grondwet beter verankerd lager dan in de vorige staatsregelingen, spreekt
van zelf.
Intusschen is deze constitutie, hoe goed doordacht en doorwerkt ook,
toch niet in staat gebleken in ruimen kring te voldoen. Terwijl de rijkseenheid,
zelfs versterkt, is gebleven, is deze staatsregeling en de uit haar voortvloeiende
organieke wetter toch niet in staat gebleken een democratische staatsorde stevig
te vestigen en te handhaven. Integendeel heeft zij opnieuw bewezen, zooals
vroeger in het Fransche keizerrijk, hoe een democratische staatsregeling met
democratische middelen kan worden geelimineerd. Voorloopig bleek dat nog
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niet. De nationale vergadering benoemde Ebert tot rijkspresident, die zijn ambt
tot zijn dood in 1925 heeft bekleed. Reeds onder zijn bestuur begon zich overal
verzet tegen de nieuwe orde van zaken te openbaren. In Maart 1920 waagden de
monarchisten een staatsgreep, den zoogenaamden Kapp-Putsch; maar hij mislukte door de krachtige houding der regeering. Kort daarna braken van de zijde
der communisten in verschillende industriegebieden onlusten uit, die eveneens
konden worden bedwongen: deze onlusten herhaalden zich nog meermalen.
Maar het groote gevaar voor de republiek kwam toch het meest van nationalistische zijde: politieke moorden, zoo die op Erzberger en op Rathenau, waren
aan de orde van den dag. Toen dan ook Ebert in 1925 stierf, was alle kans voor
de verkiezing van een sociaal-democraat vervlogen: integendeel werd de oude
veldmaarschalk Hindenburg tot rijkspresident door de kiezers gekozen: het was
een eigenaardig geval, dat een loyaal en getrouw dienaar van het oude keizershuis tot president der Duitsche republiek werd gekozen. Hindenburg heeft
zij n taak van hoofd der regeering eerlijk en oprecht vervuld: niettemin was
zijn verkiezing een niet te miskennen voorspel voor wat later zou komen. Het
was toen toch reeds volkomen duidelijk, dat het Duitsche yolk veel minder sterk
aan de democratische republiek was gehecht dan de mannen van Weimar
hadden gehoopt en verwacht. Nu moet worden erkend, dat de staatszaken
gewoonlijk al te stroef of al te vlot liepen in dezen zin, dat er betrekkelijk weinig
tot stand kwam, terwiji daarentegen de ministeries elkander met groote snelheid
afwisselden. Evenmin als de Fransche republiek heeft de Duitsche kans gezien
de republikeinsche` vrijheden te combineeren met een krachtig bestuur. Dat
gevoegd bij een inflatie zonder voorbeeld en een zware economische depressie,
die geen einde scheen te nemen, maakte het Duitsche yolk rijp voor diepe verlangens naar een nationale wedergeboorte, die het rijk weer zijn overheerschende
plaats zou hergeven in Europa en in de wereld. Van die verlangens was reeds
de verkiezing van Hindenburg een symptom; zij zouden zich later in nog
heel wat scherpere vormen openbaren.
Het ligt voor de hand dat de vernedering en de diminutie van het Duitsche
rijk door den vrede van Versailles de verlangens naar toekomstige grootheid
krachtig heeft bevorderd. Men kon zich evenwel desnoods nog troosten met de
zekerheid, dat het rijk ten minste als staatseenheid nog bestond, al waren er in
het westen en het oosten groote gebieden afgescheurd. De entente had het rijk
toch als zoodanig niet durven aantasten, al beproefden de Franschen in het
bezette Rijngebied een separatistische beweging te begunstigen, die dit land
van Pruisen zou kunnen afscheuren. Maar zoo sterk was het bewustzijn, dat het
rijk, Wilde Duitschland blijven bestaan, een eenheid m,oest blijven, dat al dergelijke pogingen wel moesten mislukken. Misschien had de entente beter gedaan om Zuid-Duitschland bezuiden den Main tot een afzonderlijken staat te
vormen, desnoods in politieke coxnbinatie met Oostenrijk: men had dan een
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in hoofdzaak protestantsch Noord-Duitschland en een voornamelijk katholiek
Zuid-Duitschland kunnen doen ontstaan.
Men heeft dat evenwel niet gewild, althans niet door willen zetten. Integendeel men heeft niet het sterke Duitschland, maar het zwakke Oostenrijk verdeeld: daardoor is ook een afzonderlijke staat, Duitsch-Oostenrijk gevormd, die
alleen en aan zich zelf overgelaten een armelijk bestaan heeft moeten Leiden. De
oude Donau-monarchie had ongetwijfeld wel allerlei ouderdomsgebreken, maar
er was voor de entente toch eigenlijk geen enkele doorslaande reden om den
ouden staat te verdeelen. Want hij behoorde ongetwijfeld tot die staten, die
alleen al nuttig zijn, omdat zij er zijn, en Wier verdwijnen een ledig nalaten, dat
door niets weer kan worden aangevuld. Als Oostenrijk niet bestond, zou men het
hebben moeten uitvinden, zou men met een variant op een bekend woord van
Voltaire kunnen zeggen. De staatslieden der entente hebben dat niet alleen niet
begrepen, maar waren zelfs bezield van een volkomen redeloozen afkeer en
zelfs haat tegen de oude monarchie.
Het is natuurlijk volkomen waar, dat die oude monarchie ethnographisch
geen eenheid vormde, dat Duitschers, Noord-Slaven, Polen, Italianen, ZuidSlaven, Hongaren, Roemenen daar samenwoonden onder den scepter der
Fiabsburgers zonder veel samenhoorigheid onderling. Maar daar staat tegenover, dat al deze volken sedert eeuwen onder denzelfden vorst hadden gestaan en
dus wel degelijk gemeenschappelijke belangen en zelfs een zeker gemeenzaam
sentiment hadden. Deze monarchie bewij st ten voile, dat er een historische
samenhang kan bestaan, ook als andere banden ontbreken. Daarbij xi-loge men
toch ook niet vergeten, dat al deze volken bovendien nog een sterken
band hadden door den gemeenschappelijken godsdienst: alle onderdanen van
den Keizer-koning waren zoo goed als uitsluitend katholiek: het gPheele land
droeg een zeer geprononceerd katholiek karakter: de monarchie was een der
weinige landen, die door de eeuwen heen altijd haar katholiek en zelfs clericaal
karakter heeft behouden.
De geschiedenis van Oostenrijk of van de Oostxnark begint reeds in 976 onder
Keizer Otto II; dan wordt de Oostmark van het hertogdom Beieren afgescheiden : de verwantschap van Oostenrijk en Beieren is dan ook onmiskenbaar.
Eenige eeuwen Lang hebben hier de Babenbergers als hertogen van Opper- en
Neder-Oostenrijk geregeerd. Toen dit geslacht in 1246 was uitgestorven, was
het een heerloos land, zoodat het door den Boheemschen koning Ottokar II
zonder veel moeite kon worden veroverd. Maar Ottokar, die een groote xn.acht in
Zuid-Oost-Duitschland wist te vormen, vond een krachtigen tegenstander in
Rudolf van Habsburg, die in 1273 tot Duitsch koning werd gekozen. Rudolf
overwon Ottokar in 1278 in den grooten slag op het Marchveld en nam diens
landen daarna in bezit. Dit was het begin der Habsburgsche monarchie, die
zich sedert door verovering en ook door huwelijk geregeld of liever ongeregeld
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heeft uitgebreid. Zoo kwaxn, Tirol in 1363, Triest in 1384 aan Oostenrijk,
Karinthie en Krain in 1335, Stiermarken in denzelfden tijd. Zoo vormde zich
een Habsburgsch bezit, dat in hoofdzaak Duitsch was. Wij wijzen erop, hoe
Lang Tirol en Triest reeds bij den Oostenrijkschen staat behoorden. Maar de
grootste uitbreiding verkreeg de Habsburgsche monarchie door de inlijving
van Hongarije en Bohemen met daarbij behoorende landen. Dat geschiedde
door het dubbele huwelijk van Ferdinand, den broeder van Keizer Karel V,
met Anna van Hongarije, en van koning Lodewijk II van Hongarije met Maria
van Habsburg, de zuster van Karel V en Ferdinand. Toen nu Lodewijk in
1526 in den slag bij Mohacz tegen de Turken was gesneuveld, volgde Ferdinand
hem op als koning van Bohemen en — niet zonder eenige moeite — als koning
van Hongarije. Om Hongarije heeft in de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw een hevige strijd gewoed tusschen den Keizer en den sultan; het
eindresultaat was, dat Hongarije met al zijn dependentien, Kroatie, Slavonie,
Zevenburgen, het Banaat, Slowakije enz. ten slotte aan de Habsburgsche kroon
kwam en bleef. Dat gebied werd in het laatst der achttiende eeuw nog vergroot
met Galicie, de Boekowina en andere landen uit de Poolsche en de Turksche
erfenissen. Herinneren wij ons bovendien, dat de Zuidelijke Nederlanden van
1713 tot 1794 en het Lombardo-Venetiaansch koninkrijk van 1815 tot 1866 en.
1870 Oostenrijksch gebied waren, dan krijgt men den indruk van de veelsoortigheid, ook van de veelzijdigheid van het Habsburgsche gebied.
Het ligt voor de hand, dat een gebied van zoo verschillende en zelfs zeer
uiteenloopende nationaliteiten van zelf een sterk middelpuntvliedende tendentie
moest hebben. Op staatsrechterlijk gebied openbaart zich die neiging in een
decentralisatie, die kenmerkend is voor de monarchie. In dezen ouden staat,
dien men nauwelijks een staat kan noemen, onderscheidde men zeer bepaald,
evenals in de Nederlanden, de rechten der bijzondere landen: dat kwam, ook
uit in de verschillende titulatuur van den vorst, die koning van Hongarije, van
Kroatie, van Bohemen was, aartshertog van Oostenrijk, vorstelijk graaf van
Tirol, heer van Triest enz. en natuurlijk tevens Duitsch Keizer. Zoo is de befaamde pragmatieke sanctie, waardoor Keizer Karel VI het erfrecht van zijn
dochter Maria Thdresia Wilde vastleggen, door de stenden van zijn verschillende
kroonlanden goedgekeurd. Eerst in de negentiende eeuw zet hier een centralisatie in, die m,eer in overeenstemming is met den nieuwen tijd. Dat begon,
toen Keizer Frans II zich in 1804 proclarn,eerde tot Frans I, Keizer van Oostenrijk: in dezen nieuwen titel lag het beginsel der centralisatie reeds opgesloten.
Trouwens, reeds Keizer Jozef II had aan verschillende van zijn wetten reeds
een centrale strekking gegeven: hij vaardigde wetten uit, die niet golden voor
de afzonderlijke kroonlanden, m,aar voor de geheele monarchie. Die centraliseering werd onder de langdurige regeering van Metternich voortgezet en doorgezet. De groote staatsman had de overtuiging dat hij slechts had to kiezen tus-

HET NIEUWE EUROPA

271

schen centralisatie en decentralisatie: het eerste beteekende kracht en macht,
het tweede verdeeldheid en ondergang der monarchie. Wie die de moderne
ontwikkeling heeft waargenomen, zal zeggen, dat hij ongelijk had ?
Het is merkwaardig, maar niet toevallig, dat de revolutie van 1848 de centralisatie sterk heeft begunstigd. Den 7 Maart 1849 kondigde Keizer Frans Jozef
een geoctrooieerde constitutie af, die gold voor de geheele xnonarchie; bij deze
grondwet werd een sterke centralisatie ingevoerd: alle voorrechten, rechten en
instituten der afzonderlijke landen werden vernietigd en opgeheven: zelfs de
oude constitutie van Hongarij e werd wel niet formeel, dan toch feitelijk ingetrokken. Het is waarlijk geen wonder, dat deze constitutie het niet lang heeft
kunnen uithouden: deze band was te strak gespannen om lang te duren. Toen
dan ook in 1866 de krachten der monarchic tegen den buitenlandschen vijand
onvoldoende waren gebleken en Oostenrijk zijn gezag zoowel in Duitschland als
in Italie had verspeeld — toen zag de Keizer in, dat hij ter wille van den
binnenlandschen vrede althans de autonomie van Hongarij e moest erkennen.
In 1867 kwam onder het beleid van minister von Beust de zoogenaamde Ausgleich tot stand, die in plaats van de eenheid het dualism.e in de monarchic
stelde. Oostenrijk en Hongarij e zouden in den vervolge twee afzonderlijke staten
vormen, maar door een personeele unie in den persoon van den Keizer-koning
verbonden. Oostenrijk en Hongarije kregen een eigen liberale constitutie. Gemeenschappelijk bleven de departementen van buitenlandsche zaken, oorlog,
marine en de daarmede samenhangende financien. Ook andere belangen konden
gemeenschappelijk worden geregeld: daarvoor zouden dan delegatièn uit beide
parlementen tot overleg samenkomen: deze zouden ook de quote van de beide
rijkshelften telkens voor tien jaar vaststellen. Ter bekrachtiging van de nieuwe
regeling van den Ausgleich werd Keizer Frans Jozef den 8 Juni 1867 te
Boeda-Pesth plechtig met de kroon van den heiligen Stephanus tot koning
gekroond.
Daarmede was voorloopig het Oostenrijksche probleem opgelost. Echter alleen maar voorloopig, zooals weldra bleek. In Hongarij e was het succes van den
Ausgleich volkoxn,en: er groeiden regelxnatige staatkundige verhoudingen, die
een groote stabiliteit aan het staatsleven verzekerden en Hongarije sterk maakten
tegen Oostenrijk. Het is evenwel waar, dat deze politieke kracht mede verkregen
was door een brutale onderdrukking der minderheden, die hier nauwelijks aan
het woord konden komen: ook daardoor ontwikkelde zich in Kroatie een separistische beweging, die het oog richtte op de Servische broeders. Veel ernstiger
evenwel was de verdeeldheid in Oostenrijk. Hier hadden de Duitschers het
heerschende yolk kunnen worden, als zij de vitale en ook brutale kracht der
Hongaren hadden bezeten om de andere nationaliteiten te onderdrukken. Toen
dat niet mogelijk bleek, bleek ook weldra Oostenrijk eigenlijk onbestuurbaar.
Terwijl de invloed der Duitschers in Weenen natuurlijk bleef, moest men

272

GESCHIEDENIS VAN DEN WERELDOORLOG

nu aan de Czechen, dan weer aan de Polen concessies doen, die dan weer oppositie bij de Duitschers wekten. Het parlement, de rijksraad, vertoonde veel
meer dan de Hongaarsche kamer het beeld van een babylonische spraakverwarring, die zich uitte in tooneelen van anarchie, herinnerende aan de oude
Poolsche schlachta.
Juist daarop moge de nadruk vallen, omdat daaruit de groote veranderingen
van 1918 moeten worden verklaard. Wij hebben boven gesproken van den
vrede van St. Germain van io September 1919 en dien van Trianon van 4 Juni
I920: bij deze traktaten werd de oude Habsburgsche monarchie verdeeld of Hever de verdeeling bekrachtigd: want toen hadden de nationaliteiten zich reeds
geholpen en over de oude monarchie de doodsklok geluid. Dat einde was reeds
door menigeen, die verder zag dan den dag van morgen, voorzien: zelfs was
men het in politieke en andere kringen hierover eens geworden, dat Lange jaren
alleen de oude Keizer Frans Jozef de monarchie nog bijeenhield. De hoogbejaarde Keizer ib zes-en-tachtig jaar oud geworden; naarmate hij in jaren
groeide, nam zijn feitelijke regeerkracht af: maar daarmede wies tevens het
prestige van zij n autoriteit : hij werd weer en meer een legendarische figuur,
die de monarchie alleen al door de in zijn venerabele persoon belichaamde traditie sarnenhield. Maar wat er na den dood van den ouden monarch zou gebeuren, moist niemand, vermoedden en verwachtten ook de meesten, hoopten
ook velen. Als eenrnaal het oude Polen weer uit de dooden zou herrijzen, was
het niet aan te nemen, dat de Galiciers daarbuiten zouden blijven: Krakau, dat
thans Oostenrijksch was, was bovendien de oude Poolsche koningsstad, zonder
Welke een nieuw Polen geheel ondenkbaar was. Dat de Roemenen in Zevenburgen neiging zouden hebben zich bij hun stamverwanten in het eigenlijke
Roernenie aan te sluiten, kon worden verwacht, al was het niet zeker. Evenmin
of liever nog minder zeker was het, wat de Kroaten en de Slavoniers zouden doen:
dat zij niet in de oude monarchie wilden blijven, stond wel vast; maar geheel
onzeker was het, of zij zich wel bij de Serviers zouden willen aansluiten, waarvan
zij door den godsdienst waren gescheiden. Imrners hier liep de grens tusschen
Roomsch- en Grieksch-Katholieken, dat moil zeggen, tusschen west en oost:
terwijl Serviers en Bosniers Grieksch-Katholiek waren, waren de Kroaten en de
Slavoniers sedert eeuwen Roomsch-Katholiek. Geen wonder, dat wij hooren
van een Joego-Slavische beweging, die een Slavischen staat Wilde stichten, los
van Servie en Bosnie. Maar omgekeerd was het ook duidelijk, dat de Servische
regeering en ook het Servische yolk de aansluiting der Kroaten en Slavoniers in het
groot-Servische of Joego-Slavische rijk wenschten en ook wel moesten wenschen. De Czechen daarentegen konden geen aansluiting verkrijgen met stamverwanten over de oude grenzen: maar zij wilden toch uitbreiding van hun
politieke macht en wenschten daarom de samenvoeging van het oude Bohemen
met de stamverwante Moraviers en Slowaken. De Italianen eindelijk streefden
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Fransche Leger to Parijs. 14 Juli 1919
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sedert jaren naar de vereeniging met hun volksgenooten in het koninkrijk, een
beweging, die zeer werd bevorderd door een wat ontactvolle bejegening van de
zijde der Oostenrijksche autoriteiten.
Dat alles is begrijpelijk genoeg: het wees aan, wat er na den dood van Frans
Jozef zou kunnen , niet wat zou moeten gebeuren. Want de omstandigheden
konden toch van Bien acrd zij n, dat er dan van een verdeeling van de monarchie
geen sprake zou kunnen zij n. Zoo was het ook inderdaad : toen de oude Keizer
den 21 November 1916 stierf, volgde zijn achterneef Karel hem zonder bezwaar
of stoornis op. Midden in den zwaren wereldoorlog was een om,wenteling in
Oostenrijk-Hongarije moreel en ook praktisch een onmogelijkheid. En voor de
toekomst was ook de redding der dubbelmonarchie nog zeer mogelijk, rnits de
toestanden in die monarchie zelf ernaar waren, met andere woorden, als het
Oostenrijk gelukte tijdig vrede te sluiten. De politiek van Keizer Karel is dan
ook gedurende zijn korte regeering steeds geweest een streven om tot een vrede
met de entente te kornen. Maar het is hem niet gelukt, deels door de geringe
bereidheid der entente, deels door de tegenwerking van Duitschland.
In het vredesprogram der geallieerde en geassocieerde mogendheden was de
verdeeling der Donau-monarchie in den aanvang niet opgenomen: tot de oorlogsdoeleinden behoorde deze catastrophe niet. Dat was volkomen begrijpelijk.
Het kon toch niet in het belang van Frankrijk en allicht ook niet in dat van
Italie zij n om de Habsburgsche monarchic te vernietigen. Wel was zij Lange
jaren en ook gedurende den wereldoorlog de trouwe satelliet van het Duitsche
rijk geweest, maar een vooruitziende en ook voorzichtige politiek had moeten
begrijpen, dat dat na den oorlog stellig niet zoo zou kunnen blijven. In ieder
geval zou Oostenrijk-Hongarije ook na den oorlog een nuttig tegenwicht kunnen
worden en blijven tegen Duitschland. Het lag stellig meer in de belangen der
entente om op den duur het Duitsche rijk klein te krijgen en te houden dan
de dubbelmonarchie. Bovendien hadden noch Engeland, noch Frankrijk bepaalde geschilpunten met Oostenrijk. Rusland was na de revolutie van 1917
als concurrent uitgevallen. Met Italie ware te overleggen.
Zoo was het eigenlijk noch het belang noch de bedoeling der geallieerde en
geassocieerde mogendheden om de Habsburgsche monarchie te verdeelen en
daardoor te vernietigen. Maar de omstandigheden waren in 1918 geheel veranderd : in 1919 zag men daarvan het resultaat. In November 1918 was
het rijk haast van zelf uiteengevallen: een laatste poging van den Keizerkoning Karel om de m,onarchie te redden door aan de afzonderlijke volken een
ruirne mate van autonomie te verzekeren, kwarn te laat: in November 1918 was,
zooals wij zagen, de monarchie niet weer te redden.
Toen dus de vredesconferentie zich zette tot het ontwerpen van een nieuwe
kaart van Europa, bestond de Habsburgsche monarchie feitelijk al niet meer.
Het kon natuurlijk niet de bedoeling der entente zijn de oude monarchie weer
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te herstellen, gesteld al, dat zij daartoe in staat was geweest. Maar bovendien
was de stemming op de vredesconferentie allesbehalve gunstig voor Oostenrijk.
Wilson, die Europa zeer slecht kende, was geheel bevangen in het beginsel der
nationaliteiten, waarvan hij de toepassing voor Oostenrijk als doelmatig en
noodzakelijk beschouwde. Nog in Amerika was hij door Masaryk, Benesj en
anderen voorgelicht en geheel voor de belangen der Slaven gewonnen: deze
besprekingen waren bovendien in documenten vastgelegd, waaraan. Wilson nu
gebonden was, zich althans gebonden moest gevoelen. Wel luidde nog punt io
der befaamde veertien punten van den president: behoud van OostenrijkHongarije's plaats onder de mogendheden; autonomie voor zijn volken; maar
het was toen, d.i. in Januari 1918, wel reeds duidelijk, dat deze volken iets geheel
anders dan autonomie begeerden en Wilson heeft zich laten overtuigen. Lloyd
George had met de gewone onaandoenlijkheid van den Britschen staatsman
voor wat buiten de Britsche sfeer viel, weinig belangstelling voor het lot van
de oude monarchie, die hij als een overwonnen standpunt beschouwde. Clemence au eindelijk was als oude democraat en vrijdenker, bezield met een fellen haat
tegen de monarchie, die hij als de incarnatie van despotie en clericalisme beschouwde. Zoo hadden te Parijs de successiestaten, die bovendien op zeer
handige en doeltreffende wijze de pers voor zich wisten te winnen, eigenlijk
vrij spel in het bereiken van hun einddoel, de volkomen onafhankelijkheid.
Oostenrijk en Hongarije waren daar eigenlijk weerloos tegen de aanspraken der
successiestaten. Daarbij kwam, dat in Oostenrijk onlusten uitbraken, maar
vooral in Hongarije. In Maart 1919 brak in Boeda-Pesth een coxnmunistische
revolutie uit, die weldra geheel Hongarije overweldigde. De leider daarvan
was Bela Kun, die naar het Russische voorbeeld een waar schrikbewind uitoefende. Maar toen de gehoopte Russische hulp uitbleef, moest Bela Kun in
Augustus reeds de vlucht nemen: de radenregeering zonk hulpeloos ineen.
Maar daarna kwamen de Roemenen Boeda-Pesth bezetten, die evenmin
zachtzinnig optraden. Maar ten slotte werd de hoofdstad door troepen der
entente bezet; eerst toen konden orde en rust in het geteisterde Hongarije
terugkeeren.
Niettegenstaande de verdeeling van de oude Donaumonarchie naar het beginsel der nationaliteiten heet te zijn geschied, is zij naar dit principe nergens
consequent doorgevoerd kunnen worden. Dat was ook onmogelijk, omdat
evenals op den Balkan de verschillende volken hier zoo door elkander wonen,
dat eigenlijk geen vaste en consequente grenslijnen zijn te trekken. Vandaar
dan ook, dat de meeste van de successiestaten even gemengd van bevolking zijn
als het oude Oostenrijk zelf. Het frappantste voorbeeld daarvan is CzechoSlowakij e, dat slechts voor de kleine helft door Czechen wordt bewoond. De
ethnologische verdeeling der bevolking is aldus: Czechen 43 %, Slowaken 22%,
Duitschers 23 %, Hongaren 5 %, Ruthenen 3 %, kleinere groepen 4%, een
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bontheid, die eenigszins geevenaard wordt door de godsdienstige splitsing:
roomsch-katholieken 76%, protestanten 7%, grieksch-katholieken 4%, czechische kerk 4%, joden z%, anderen 7%. In dezen nieuwen staat vinden wij dus
dezelfde quaesties herleven, die het oude Oostenrijk hebben gekweld. Bovendien
wordt deze republiek ongeveer aan alle zijden door Duitsche stater omringd,
zoodat haar veiligheid en zelfs haar bestaan nog alles behalve verzekerd is.
Soortgelijke quaesties openbaren zich op den Balkan, waar de orde en rust
ook nog wel een en ander te wenschen overlaten, ook omdat Turkije zich krachtiger deed gelden dan iemand had verwacht of gewenscht. Wij zagen boven, dat
Turkije eerst den i o Augustus i92o den zeer nadeeligen vrede van Sevres had gesloten met de geallieerde en gassocieerde mogendheden : van het oude Turksche
rijk was niet veel meer overgebleven dan Klein-Azie en Konstantinopel met een
klein stuk van Thracie. Maar in Klein-Azie ontwikkelde zich onder leiding van
Moestapha Kemal Pacha een steeds krachtiger nationale herleving, die zich
duchtig deed gelden: het scheen wel, alsof de Turksche macht, thans teruggetrokken op beperkter terrein, daardoor veel krachtiger was geworden. In
Angora kwam een nationale vergadering bijeen, die den nieuwen staat op democratischen grondslag stelde, m,aar die tevens de leiding van Kemal aanvaardde.
Die leiding richtte zich allereerst tegen de Grieken, die zich in Mei krachtens
hun recht in het bezit van Smyrna hadden gesteld en van daar uit Klein-Azie
begonnen te veroveren. Toen de Turken dat niet wenschten toe te later, ontstond een Grieksch-Turksche oorlog, die evenals de Poolsch-Russische als het
onmiddellijk gevolg van den grooten wereldoorlog kan worden beschouwd: deze
oorlog heeft van 1920 tot 1922 geduurd. In den eersten tijd hadden de Grieken
succes : zij veroverden een deel van westelijk Klein-Azie, het gebied der oude
Grieksche kolonial. Maar in den loop van 1921 keerde de oorlogskans. De
oorzaak daarvan ligt voor de hand. In den eersten tijd werden de Grieken
gesteund door de Franschen en de Italianen, die beide ook hunnerzijds hoopten
op een deel van Klein-Azie de hand te leggen. Toen evenwel de Fransche regeering moeite kreeg in het mandaatgebied Syrie, achtte zij het raadzaam met
de Turken op goeden voet te komen: Italie volgde dat voorbeeld. Zoo bleef de
strijd tegen Kemal alleen overgelaten aan de Grieken, die intusschen reeds tot
onder de rook van Angora waren doorgedrongen. Daar kwam het in den herfst
van 1921 tot een bloedigen slag, die op een onmiskenbare nederlaag voor de
Grieken uitliep ; zij moesten Klein-Azie grootendeels ontruimen. Deze terugtocht was ook pijnlijk voor Engeland, dat de stille bondgenoot van Griekenland
was geweest : maar Engeland durfde toch, toen het erop aan kwam, niet voor
de Grieken in de tires te springer met het oog op de houding der Mohammedanen in zijn uitgestrekt koloniaal rijk. Zoo stelde de Britsche regeering zich
in verbinding met Parijs en Rome; de drie combineerden zich tot een vredes-
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actie. Maar deze actie kon eerst later effect hebben: Kemal ging eerst eenvoudig
zijn gang: hij deed in Augustus 1922 een nieuwen aanval op de Grieken, die
in September zelfs Smyrna moesten prijsgeven, dat door de Turken op hun
traditioneele wijze werd verwoest. Toen eerst konden de drie mogendheden
bemiddelen: na zeer moeilijke onderhandelingen werd eerst den 24 Juli 1923 de
vrede van Lausanne gesloten, die een voor Turkije zeer gunstige revisie van
het verdrag van Sevres beteekende. Het Turksche gebied in Europa werd uitgebreid o.a. met Gallipoli en zelfs met Adrianopel: Griekenland behield geen
duixnbreed grond in Klein-Azie: Konstantinopel en de zeeengten werden door
de entente-troepen ontruimd : ook over de grensregeling tusschen Turkije en
het Britsche mandaatgebied Irak werden bepalingen gemaakt, die evenwel later
tot groote moeilijkheden aanleiding hebben gegeven. Eigenaardig is ook, dat
deze oorlog en deze vrede zoowel in Turkije als in Griekenland een regeeringsverandering hebben veroorzaakt. De zwakke sultan Mohammed VI werd in 1922
afgezet: zelfs werd een jaar daarna het khalifaat afgeschaft: Moestapha Kemal
Pacha werd onder den naam president der republiek feitelijk de sultan der
Turken. Ook in Griekenland werd koning Konstantijn in September 1922 tot
abdicatie gedwongen: zijn zoon George II volgde hem op. De jonge koning
moest evenwel reeds in December 1922 zijn vader in de ballingschap volgen:
eerst onlangs heeft hij opnieuw de regeering kunnen aanvaarden.
Ook in Italie kwam in dezen tijd een andere regeering, zij het met behou d
van het traditioneele koningschap van het huffs van Savoye. Ook hier waren de
eerste jaren na den grooten oorlog niet gelukkig: er heerschte groote nood onder
de arbeiders in de groote fabriekssteden, die zich openbaarde in werkstakingen
en gewelddadigheden: het kwam, hier en d;. ,r zelfs zoo ver, dat de arbeiders zich
nestelden in de fabrieken en zich daar als heeren en =esters gedroegen. Maar
toen trad de openbare macht op om de orde te handhaven: de fabrieken werden
met geweld ontruimd en aan de fabrikanten teruggegeven. Maar niettemin had
dat alles een diepen indruk gemaakt in breede kringen der maatschappij : men
achtte dergelijke daden van geweld ontoelaatbaar: alien, die prijs stelden op de
handhaving van de orde in de maatschappij, sloten zich bij elkander aan. Er
werden gewapende organisaties gevormd, de „fasci di combattimento", d.w.z.
strijdgroepen, die zich schaarden om den grooten aanvoerder Benito Mussolini.
Hij was oorspronkelijk socialist en was in 1912 zelfs hoofdredacteur van de
„Avanti" geworden. Hij naxn deel aan den oorlog; in Bien tijd moet hij tot de
overtuiging zijn gekomen, dat geen hervorming mogelijk is zonder handhaving
der orde ook, dat zelfs de sociale hervorming niet moet komen van onderop, maar
van bovenaf. Zoo richtten Mussolini en zijn fascisten zich tegen de communisten
en socialisten, die het inderdaad hard te verantwoorden hadden. 1Vlaar zij
richtten hun aanvallen weldra ook tegen de burgerlijke dem,ocratie, die haar
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fouten in de laatste jaren wel duidelijk had getoond in een geheel verworden
parlementarisme, dat eigenlijk alleen met partijbelangen rekening hield en
iedere sterke regeering onmogelijk maakte. Steunend niet alleen op zijn aanhangers, de zwarthem,den, maar vooral ook op breede kringen der bevolking,
kon Mussolini in October 1922 zijn beroemden marsch maken van Napels
naar Rome. Daar droeg de koning hem de regeering op als eerste minister: maar
hij was veel meer: „il duce" was de groote leider van partij en yolk, de dictator,
die niet alleen met scherpe middelen de orde herstelde, m,aar ook het econemische Leven, die bovendien het Italiaansche yolk wist to bezielen met een ideaal
van volkseenheid en volksmacht. Steunende op het oude Rome, zou hij een
nieuw Rome voorbereiden en grondvesten.
Dat is wel een der meest kenmerkende feiten van den na-oorlogschen tijd.
Deze periode is geen tijd van rust en vrede geweest, zooals millioenen hebben
gehoopt en verwacht. Maar zonder twijfel zal ook uit deze verwarring weer de
orde rijzen, die voor de menschheid onmisbaar is voor den vooruitgang. Vrede
door recht is een uitnemend ideaal: maar men vergete nooit, dat zonder orde
noch vrede noch recht bestaanbaar zijn: orde, staatkundig en economisch,
nationaal en internationaal, stoffelijk ook, maar vooral geestelijk.
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